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Pragnę poinformować Pana Ministra, iż do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich 

wpływają listy od obywateli, którzy skarżą się na brak możliwości uzyskania 

odszkodowania z tytułu strat wyrządzonych przez żurawie, wydry, łasice oraz 

gronostaje w gospodarstwach rolnych. Sygnalizowany problem dotyczy przede 

wszystkim licznych przypadków szkód powodowanych przez te drapieżniki w ptactwie 

gospodarskim, tj.: kurach, kaczkach i gęsiach. Natomiast w przypadku żurawi dotyczy 

to upraw rolnych, a wydr - szkód w stawach hodowlanych. 

W świetle powyższego pragnę przypomnieć, iż zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy z 

dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 880 ze 

zm.), Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez żubry (w 

uprawach, płodach rolnych lub gospodarstwie leśnym), wilki i rysie (w pogłowiu 

zwierząt gospodarskich), niedźwiedzie (w pasiekach, w pogłowiu zwierząt 

gospodarskich oraz w uprawach rolnych) oraz bobry (gospodarstwie rolnym, leśnym 

lub rybackim). Art. 49 przedmiotowej ustawy zawiera upoważnienie ustawowe dla 

ministra właściwego do spraw środowiska do wydania, w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw rolnictwa, rozporządzenia określającego gatunki dziko żyjących 

zwierząt objętych ochroną. Minister skorzystał z tej możliwości i wydał rozporządzenie 

z dnia 28 września 2004 roku w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt 

objętych ochroną (Dz. U. z 2004 r., Nr 220, poz. 2237). Na jego podstawie ochroną 

objęte zostały miedzy innymi: wydry, żurawie, gronostaje i łasice. Jednakże 
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obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości wypłacenia przez Skarb Państwa 

odszkodowania za wyrządzone przez nie szkody. W szczególności brak jest podmiotu 

zobowiązanego do wypłaty rekompensat. 

W związku z tym pragnę zasygnalizować, iż zgodnie z art. 126 ust. 12 ustawy o 

ochronie przyrody, Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, inne niż 

wymienione w ust. 1 gatunki zwierząt chronionych wyrządzających szkody, za które 

odpowiada Skarb Państwa, kierując się potrzebą utrzymania ochrony gatunkowej 

zwierząt zagrożonych wyginięciem i wyrządzających szkody w gospodarce człowieka. 

W świetle przywołanych okoliczności, zachodzi konieczność dokonania takich zmian w 

obowiązującym porządku prawnym, które spowodowałyby możliwość uzyskania 

stosownego odszkodowania przez poszkodowanych obywateli. 

Wobec powyższego, na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 

roku o Rzeczniku Praw Obywatelskich (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 14, poz. 147 ze zm.), 

zwracam się do Pana Ministra z wnioskiem o podjęcie stosownych kroków legislacyjnych 

zmierzających do wydania przez Radę Ministrów rozporządzenia, o którym mowa art. 126 

ust. 12 ustawy o ochronie przyrody. 


