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Dotyczy: projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki 
zwierząt objęte ochroną gatunkową (żubry, wilki, rysie, niedźwiedzie, bobry)

Szanowny Panie Prezesie,

W nawiązaniu do procedowanej nowelizacji ww. rozporządzenia1, Ministerstwo Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi (MRiRW) prosi o opinię w zakresie przepisów zaproponowanych przez 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) w piśmie z dnia 30 marca 2022 r.

1. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami rozporządzenia (§2 ust. 1), 
poszkodowany po stwierdzeniu szkody dokonuje niezwłocznie jej zgłoszenia przez 
złożenie wniosku o odszkodowanie do regionalnego dyrektora ochrony 
środowiska, a w przypadku szkody wyrządzonej na obszarze parku narodowego - 
do dyrektora parku narodowego, zwanych dalej "właściwymi organami”.

MKiŚ w ww. piśmie zaproponowało nowe terminy na zgłaszanie szkód 
wyrządzonych m.in. w odniesieniu do plonu na użytkach zielonych oraz w uprawach 
i płodach rolnych. MKiŚ zaproponowało, aby szkody zgłaszane były w terminie:

a) „umożliwiającym dokonanie szacowania szkody, nie wcześniej niż po okresie 
rozpoczęcia wegetacji i nie później niż 14 dni przed planowanym rozpoczęciem 
zbioru – w przypadku szkody wyrządzonej w odniesieniu do plonu na użytkach 
zielonych”;

b) „umożliwiającym dokonanie szacowania szkody, nie później niż 14 dni przed 
planowanym rozpoczęciem zbioru danej uprawy, w roku, w którym wystąpiła 
szkoda – w przypadku szkody wyrządzonej w uprawach i płodach rolnych”.

1 https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12348550 oraz korespondencja z MRiRW i MKiŚ
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W opinii MRiRW na szczególną uwagę zasługuje termin zgłaszania szkód w 
przypadku plonu na użytkach zielonych. Zaproponowany przez MKiŚ termin 
początkowy tj. „nie wcześniej niż po okresie rozpoczęcia wegetacji” wydaje się być 
nieprecyzyjny i zawężający w stosunku do terminów obecnie obowiązujących, które 
umożliwiają zgłaszanie szkód przez cały rok. W związku z tym MRiRW rozważa, 
aby termin na zgłaszanie szkód w przypadku plonu na użytkach zielonych był taki 
sam jak w przypadku upraw lub płodów rolnych tzn. odnosił się jedynie do terminu 
końcowego, który określa minimalną liczbę dni przed planowanym rozpoczęciem 
zbioru. W ślad za propozycją Krajowej Rady Izb Rolniczych (KRIR) zawartą w piśmie 
z dnia 9 lipca 2021 r. MRiRW proponuje, aby był to termin umożliwiający dokonanie 
szacowania szkody, nie później niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem zbioru 
danej uprawy, w roku, w którym wystąpiła szkoda.

2. Zgodnie z § 3 ust. 1 właściwy organ dokonuje oględzin szkody niezwłocznie po 
otrzymaniu wniosku, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania 
kompletnego wniosku. MKiŚ w ww. piśmie zaproponowało wydłużenie terminu na 
oględziny szkody o kolejne 21 dni w przypadku wystąpienia trudnych warunków 
pogodowych lub innych niesprzyjających okoliczności, czyniących niecelowym 
dokonanie oględzin i szacowania szkody.

MRiRW prosi o opinię w tej sprawie, gdyż z jednej strony obecnie obowiązujący 
termin wydaje się być wystarczającym, z drugiej jednak strony istotą późniejszego 
prawidłowego szacowania szkód jest zebranie pełnego materiału dowodowego 
podczas oględzin, co w przypadku trudnych warunków pogodowych może nie być 
możliwe. MKiŚ wskazuje na sytuacje przesuwania terminów dokonania oględzin ze 
względu na brak możliwości oszacowania szkód przy niesprzyjających warunkach 
pogodowych np. zalegająca gruba pokrywa śnieżna.

3. Zgodnie z obecnymi przepisami ww. rozporządzenia (§ 3 ust. 7) nieobecność 
poszkodowanego na oględzinach szkody nie skutkowała odstąpieniem od 
dokonania oględzin i szacowania szkody. W nowelizacji ww. rozporządzenia MKiŚ 
zaproponowało odstąpienie od dokonania oględzin szkody w przypadku 
nieobecności poszkodowanego w ustalonym terminie. Zdaniem MRiRW nowe 
przepisy mogą być mniej korzystne w stosunku do obecnie obowiązujących.

Ze względu na wagę regulacji zawartych w ww. rozporządzeniu dla polskich rolników, 
MRiRW prosi o opinię KRIR w ww. zakresie w terminie do 26 kwietnia br.

Z poważaniem

Joanna Czapla
dyrektor
Departamentu Płatności 
Bezpośrednich
/podpisano elektronicznie/



Podstawa prawna:

(1) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie szacowania 
szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową 
(Dz.U.2018.645 z dnia 2018.03.30)

Załączniki:

1. Pismo MRiRW do MKiŚ z dnia 5 stycznia 2022 r.

2. Pismo MKiŚ do MRiRW z dnia 30 marca 2022 r.
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