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Do Rzecznika Praw Obywatelskich kierowane są skargi, które dotyczą braku 

możliwości uzyskania od Skarbu Państwa odszkodowania za szkody wyrządzone przez 

zwierzęta chronione. Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o 

ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220 ze zm.), Skarb Państwa 

ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez żubry (w uprawach, płodach 

rolnych lub gospodarce leśnej), wilki i rysie (w pogłowiu zwierząt gospodarskich), 

niedźwiedzie (w pasiekach, w pogłowiu zwierząt gospodarskich oraz w uprawach 

rolnych) oraz bobry (gospodarstwach rolnych, leśnych lub rybackich). Art. 49 ustawy 

zawiera upoważnienie dla ministra właściwego do spraw środowiska do wydania, 

w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa, rozporządzenia 

określającego gatunki dziko żyjących zwierząt objętych ochroną. Na podstawie tego 

upoważnienia wydane zostało rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 

2004 roku w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. 

z 2004 r., Nr 220, poz. 2237). 

Wskazać równocześnie należy, iż na podstawie art. 126 ust. 12 ustawy o ochronie 

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

wymienione w powołanym wyżej art. 126 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. Dotychczas taki akt prawny nie został wydany. 
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Tymczasem, z kierowanych do mnie skarg wynika, iż również pozostałe zwierzęta 

objęte ścisłą ochroną gatunkową powodują istotne szkody w majątku trwałym, 

hodowlach i uprawach. 

Wobec powyższego, na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 

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

zwracam się z uprzejmą prośbą o poinformowanie mnie, czy Pan Minister planuje 

podjęcie działań zmierzających do wydania przez Radę Ministrów na podstawie 

upoważnienia, o którym mowa w art. 126 ust. 12 ustawy o ochronie przyrody, 

stosownego rozporządzenia, a jeśli tak, to w odniesieniu do jakich gatunków objętych 

ochroną ścisłą będzie ono miało zastosowanie. 


