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ROZDZIAŁ I 

PODSTAWY PRAWNE DOTYCZĄCE SZACOWANIA SZKÓD ŁOWIECKICH 

USTAWA 

z dnia 13 października 1995 r. 

Prawo łowieckie 

(wypis z tekstu jednolitego) 

Rozdział 5 

Obwody łowieckie 

Art. 23. 1. Obwód łowiecki stanowi obszar gruntów o ciągłej powierzchni, zamkniętej jego granicami, nie 
mniejszy niż trzy tysiące hektarów, na którego obszarze istnieją warunki do prowadzenia łowiectwa. 

2. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych względami racjonalnej gospodarki łowieckiej i warunkami 
terenowymi, mogą być tworzone, za zgodą ministra właściwego do spraw środowiska, obwody łowieckie o mniejszej 
powierzchni. 

Art. 24. 1. Obwody łowieckie dzielą się na obwody łowieckie leśne i polne. 
2. Obwód łowiecki leśny jest to obszar, w którym grunty leśne stanowią co najmniej 40 % ogólnej powierzchni 

tego obszaru. 
3. Obwód łowiecki polny jest to obszar, w którym grunty leśne stanowią mniej niż 40 % ogólnej powierzchni tego 

obszaru. 

Art. 25. Obwody łowieckie są tworzone przy uwzględnieniu następujących zasad: 
 1) optymalnego zaspokojenia potrzeb w zakresie ochrony, zachowania i rozwoju preferowanych gatunków 

zwierzyny; 
 2) unikania dzielenia zbiorników wodnych; 
 3) ustalania przebiegu granic po naturalnych lub wyraźnych znakach w terenie. 

Art. 26. W skład obwodów łowieckich nie wchodzą: 
 1) parki narodowe i rezerwaty przyrody, z wyjątkiem rezerwatów lub ich części, w których na obszarach 

wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych nie zabroniono wykonywania polowania; 
 2) tereny w granicach administracyjnych miast; jeżeli jednak granice te obejmują większe obszary leśne lub rolne, z 

obszarów tych może być utworzony obwód łowiecki lub mogą być one włączone do innych obwodów łowieckich; 
 3) tereny zajęte przez miejscowości niezaliczane do miast, w granicach obejmujących zabudowania mieszkalne i 

gospodarcze z podwórzami, placami i ulicami oraz drogami wewnątrz tych miejscowości; 
 4) budowle, zakłady i urządzenia, tereny przeznaczone na cele społeczne, kultu religijnego, przemysłowe, 

handlowe, składowe, transportowe i inne cele gospodarcze oraz obiekty o charakterze zabytkowym i specjalnym, 
w granicach ich ogrodzeń. 

Art. 27. 1. (11) Podziału na obwody łowieckie oraz zmiany granic tych obwodów dokonuje w obrębie województwa 
właściwy sejmik województwa, w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii właściwego dyrektora regionalnej dyrekcji 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Polskiego Związku Łowieckiego, a także właściwej izby 
rolniczej. 

2. (12) Jeżeli obwód łowiecki ma się znajdować w obszarze więcej niż jednego województwa, uchwałę, o której 
mowa w ust. 1, podejmuje sejmik województwa właściwy dla przeważającego obszaru gruntów w uzgodnieniu z 
sejmikiem województwa właściwym dla pozostałego gruntu. 

3. Podział na obwody łowieckie obszarów gruntów pozostających w zarządzie organów wojskowych lub 
przydzielonych tym organom do wykorzystania oraz zmiana granic tych obwodów odbywa się w porozumieniu z tymi 
organami. 

Art. 28. 1. Obwody łowieckie wydzierżawia się kołom łowieckim Polskiego Związku Łowieckiego, z 
zastrzeżeniem ust. 1a. 
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1a. Obwody łowieckie podlegają wydzierżawieniu przez Polski Związek Łowiecki tylko wtedy, gdy żadne koło 
łowieckie nie jest zainteresowane ich dzierżawieniem i tylko do czasu złożenia oferty przez koło łowieckie. 

2. Minister właściwy do spraw środowiska, po zasięgnięciu opinii Polskiego Związku Łowieckiego, może, w 
drodze decyzji, wyłączyć obwody łowieckie z wydzierżawiania i przekazać je na czas nie krótszy niż 10 lat w zarząd z 
przeznaczeniem na ośrodki hodowli zwierzyny, w których - oprócz polowania - realizowane są cele związane w 
szczególności z: 
 1) prowadzeniem wzorcowego zagospodarowania łowisk, wdrażaniem nowych osiągnięć z zakresu łowiectwa; 
 2) prowadzeniem badań naukowych; 
 3) odtwarzaniem populacji zanikających gatunków zwierząt dziko żyjących; 
 4) hodowlą rodzimych gatunków zwierząt łownych w celu zasiedlania łowisk; 
 5) hodowlą zwierząt łownych szczególnie pożytecznych w biocenozach leśnych; 
 6) prowadzeniem szkoleń z zakresu łowiectwa. 

3. Ośrodki hodowli zwierzyny mogą być prowadzone za zgodą ministra właściwego do spraw środowiska przez: 
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Polski Związek Łowiecki, instytucje naukowo-dydaktyczne oraz 
inne jednostki, które do dnia wejścia w życie ustawy prowadziły takie ośrodki. Prawo do prowadzenia ośrodków 
hodowli zwierzyny jest niezbywalne. 

4. Minister właściwy do spraw środowiska, po zasięgnięciu opinii Polskiego Związku Łowieckiego, określi, w 
drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady przekazywania w zarząd obwodów łowieckich wyłączonych z 
wydzierżawiania, uwzględniając tryb postępowania, jednostkom, których zadania ustawowe dają gwarancję realizacji 
celów, o których mowa w ust. 2. 

Art. 29. 1. Obwody łowieckie wydzierżawiają, na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego, po zasięgnięciu opinii 
wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz właściwej izby rolniczej: 
 1) obwody łowieckie leśne - dyrektor regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe; 
 2) obwody łowieckie polne - starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej; 
 3) obwody łowieckie znajdujące się na terenie więcej niż jednego powiatu - starosta powiatu, na terenie którego 

znajduje się największa część obwodu łowieckiego. 
1a. Obwód łowiecki obejmujący obszar gruntów pozostających w zarządzie organów wojskowych lub 

przydzielonych tym organom do wykorzystania może być wydzierżawiony kołom łowieckim za zgodą tych organów. 
2. Obwody łowieckie wydzierżawia się na czas nie krótszy niż 10 lat. Po upływie tego okresu dotychczasowemu 

dzierżawcy przysługuje pierwszeństwo w zawarciu umowy dzierżawy na dalszy okres. 
3. W przypadku podziału obwodu łowieckiego dotychczasowemu dzierżawcy lub zarządcy przysługuje prawo 

wyboru dzierżawy lub zarządzania jednym z obwodów łowieckich powstałych z podziału. 
4. W przypadku podziału obwodu łowieckiego lub zmiany jego granic następuje rozliczenie z jego 

dotychczasowym dzierżawcą lub zarządcą z tytułu nadpłaconego czynszu dzierżawnego oraz nakładów na 
zagospodarowanie, poniesionych w ostatnich 2 latach przed dokonaniem tego podziału lub zmian. Kwotę ustaloną w 
rozliczeniu wypłaca ustępującemu dzierżawcy lub zarządcy dzierżawca lub zarządca nowo utworzonego obwodu 
łowieckiego. 

5. Zasada określona w ust. 4 obowiązuje także w przypadku wyłączenia obwodu łowieckiego z wydzierżawienia 
w trakcie trwania umowy dzierżawy. 

6. W przypadku określonym w art. 28 ust. 1a i przekazaniu przez Polski Związek Łowiecki dzierżawionego 
obwodu łowieckiego kołu łowieckiemu, następuje rozliczenie między stronami obejmujące zwrot nadpłaconego 
czynszu dzierżawnego, nakładów poniesionych na zagospodarowanie obwodu za okres dzierżawy obwodu 
łowieckiego przez Polski Związek Łowiecki, nie dłuższy jednak niż 2 ostatnie lata. 

Art. 29a. 1. Umowa dzierżawy obwodu łowieckiego w szczególności powinna zawierać: 
 1) numer i powierzchnię obwodu łowieckiego; 
 2) obszar gruntów leśnych i polnych wchodzących w skład obwodu łowieckiego; 
 3) kategorię obwodu łowieckiego; 
 4) wysokość czynszu za dzierżawę obwodu łowieckiego i termin jego płatności; 
 5) obowiązki stron umowy; 
 6) zasady zastosowania odstrzału zastępczego; 
 7) sposób i terminy rozliczeń między stronami umowy w przypadku jej rozwiązania. 

2. Umowa dzierżawy obwodu łowieckiego ulega rozwiązaniu w przypadku: 
 1) wyłączenia obwodu łowieckiego z wydzierżawienia; 
 2) rozwiązania koła łowieckiego; 
 3) zgodnego oświadczenia stron. 

3. W kwestiach nieuregulowanych w ustawie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące dzierżawy. 

Art. 30. 1. W przypadku nieusprawiedliwionego niezrealizowania rocznego planu łowieckiego dzierżawcy 
obwodów łowieckich obowiązani są do udziału w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną. 

2. Udział w kosztach, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się w wysokości czynszu za dzierżawę obwodu 
łowieckiego, przy czym udział ten przypada w całości właściwemu nadleśnictwu. 

2a. Czynsz dzierżawny ustala się, w zależności od kategorii obwodu łowieckiego, mnożąc ilość hektarów obszaru 
dzierżawionego obwodu łowieckiego przez równowartość pieniężną żyta, stosując wskaźnik przeliczeniowy, który nie 
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może być wyższy niż 0,07 q żyta za 1 hektar. 
3. Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa, po 

zasięgnięciu opinii Polskiego Związku Łowieckiego, określi, w drodze rozporządzenia: 
 1) zasady kategoryzacji obwodów łowieckich, uwzględniając liczebność poszczególnych gatunków zwierzyny w 

określonych środowiskach jej bytowania, rodzaj i wielkość jej pozyskania oraz nasilenie czynników 
antropogenicznych; 

 2) szczegółowe zasady ustalenia czynszu dzierżawnego, uwzględniając powierzchnię i kategorię obwodu 
łowieckiego, stosując za podstawę do wyliczeń cenę żyta ustaloną na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 
r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z późn. zm.2)); 

 3) szczegółowe zasady ustalania partycypacji, o której mowa w ust. 1, uwzględniając niezrealizowanie rocznego 
planu łowieckiego w zakresie pozyskania: łosi, jeleni, danieli i saren, przy czym nie może ona przekroczyć 10 % 
wartości wpływów ze sprzedaży tusz tych gatunków w roku poprzednim. 

Art. 31. 1. Wydzierżawiający obowiązany jest rozliczyć otrzymany czynsz dzierżawny między nadleśnictwami i 
gminami. 

2. Nadleśnictwu przypada czynsz odpowiadający powierzchni państwowych gruntów leśnych, a gminom - 
odpowiadający pozostałej powierzchni obwodu łowieckiego. 

3. Za obwody łowieckie wyłączone z wydzierżawiania zarządcy tych obwodów uiszczają ekwiwalent równy 
wysokości średniego czynszu za dzierżawę, stosowanego w obwodach łowieckich, wydzierżawionych na obszarze 
danej gminy lub gmin sąsiednich, a należność rozliczają według zasad określonych w ust. 1 i 2. 

Rozdział 9 

Szkody łowieckie 

Art. 46. 1. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest do wynagradzania szkód 
wyrządzonych: 
 1) w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny; 
 2) przy wykonywaniu polowania. 

2. Oględzin i szacowania szkód, o których mowa w ust. 1, a także ustalania wysokości odszkodowania dokonują 
przedstawiciele zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego. Na żądanie strony w oględzinach, szacowaniu szkód 
oraz ustalaniu wysokości odszkodowania uczestniczy przedstawiciel właściwej terytorialnie izby rolniczej. 

Art. 47. 1. Właściciele lub posiadacze gruntów rolnych i leśnych powinni, zgodnie z potrzebami, współdziałać z 
dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich w zabezpieczaniu gruntów przed szkodami, o których mowa w art. 
46. 

2. W przypadku gdy pomiędzy właścicielem lub posiadaczem gruntu a dzierżawcą lub zarządcą obwodu 
łowieckiego powstał spór o wysokość wynagrodzenia za szkody, o których mowa w art. 46, strony mogą zwrócić się 
do właściwego ze względu na miejsce powstałej szkody organu gminy w celu mediacji dla polubownego 
rozstrzygnięcia sporu. 

Art. 48. Odszkodowanie nie przysługuje: 
 1) osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa jako deputaty rolne na gruntach 

leśnych; 
 2) (25) posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali ich sprzętu w terminie 14 dni od 

dnia zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w danym regionie, określonego przez sejmik województwa w 
drodze uchwały; 

 3) posiadaczom uszkodzonych upraw lub plonów rolnych, którzy nie wyrazili zgody na budowę przez dzierżawcę lub 
zarządcę obwodu łowieckiego urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom; 

 4) za szkody nieprzekraczające wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na 1 hektar uprawy; 
 5) za szkody powstałe w płodach złożonych w sterty, stogi i kopce, w bezpośrednim sąsiedztwie lasu; 
 6) za szkody w uprawach rolnych założonych z rażącym naruszeniem zasad agrotechnicznych. 

Art. 49. Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa, 
określi, w drodze rozporządzenia, sposób postępowania przy szacowaniu szkód w uprawach i płodach rolnych oraz 
wypłat odszkodowań za szkody, uwzględniając terminy zgłoszenia szkody, obowiązek szacowania wstępnego i 
ostatecznego oraz obszar uszkodzonej uprawy. 

 

Art. 50. 1. (26) Skarb Państwa odpowiada za szkody, o których mowa w art. 46 ust. 1, wyrządzone przez 
zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną. 

1a. (uchylony). 
1b. (27) Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne, o których mowa w art. 46 ust. 1 

pkt 1, na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich. 
2. Za szkody, o których mowa w ust. 1, wyrządzane na obszarach: 
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 1) obwodów łowieckich leśnych odszkodowania wypłaca Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe ze 
środków budżetu państwa; 

 2) (28) obwodów łowieckich polnych i obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich odszkodowania 
wypłaca zarząd województwa ze środków budżetu państwa. 
3. (29) Za szkody, o których mowa w ust. 1b, odszkodowania wypłaca zarząd województwa ze środków budżetu 

państwa. 
4. (30) Oględzin i szacowania szkód, o których mowa w ust. 1 i 1b, dokonują przedstawiciele podmiotów 

właściwych do wypłaty odszkodowania. 
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Dz.U.10.45.272  

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ŚRODOWISKA 

z dnia 8 marca 2010 r. 

w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i 
płodach rolnych 

(Dz. U. z dnia 24 marca 2010 r.) 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 
1066, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego informuje właściwego miejscowo wójta (burmistrza, 
prezydenta miasta) oraz właściwą terytorialnie izbę rolniczą o osobach uprawnionych do przyjmowania zgłoszeń 
szkód wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny w uprawach i płodach rolnych. 

2. Właściciel lub posiadacz gruntu, na którym powstała szkoda, zwany dalej "poszkodowanym", zgłasza szkodę 
w formie pisemnej osobie, o której mowa w ust. 1, w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia, a w przypadku szkód 
wyrządzonych w sadach - w terminie 14 dni od dnia jej powstania z jednoczesnym określeniem liczby uszkodzonych 
drzew. 

3. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego jest obowiązany do prowadzenia ewidencji zgłoszeń, o których 
mowa w ust. 2. 

§ 2. 1. Wstępnego szacowania szkody, zwanego dalej "oględzinami", ostatecznego szacowania szkody oraz 
ponownego szacowania szkody dokonują upoważnieni przedstawiciele dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego, 
zwani dalej "szacującymi", przy udziale poszkodowanego albo jego pełnomocnika oraz, na żądanie jednej ze stron, 
przedstawiciela właściwej terytorialnie izby rolniczej. 

2. Pełnomocnikowi, o którym mowa w ust. 1, pełnomocnictwa udziela się na piśmie. 
3. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego zawiadamia poszkodowanego o terminie oględzin, 

ostatecznego szacowania szkody lub ponownego szacowania szkody nie później niż na 2 dni przed ich dokonaniem, 
a za porozumieniem stron - w terminie krótszym. 

4. Nieobecność zawiadomionego poszkodowanego nie wstrzymuje dokonania oględzin, ostatecznego 
szacowania szkody lub ponownego szacowania szkody. 

5. Z oględzin, ostatecznego szacowania szkody oraz ponownego szacowania szkody szacujący sporządzają 
protokół, zwany dalej "protokołem", który podpisują szacujący, poszkodowany albo jego pełnomocnik oraz 
przedstawiciel właściwej terytorialnie izby rolniczej, jeżeli uczestniczył w tej czynności. 

6. Gdy poszkodowany jest nieobecny lub odmawia podpisania protokołu, szacujący zamieszcza o tym informację 
w protokole, z podaniem przyczyny braku podpisu. 

7. Poszkodowany może wnieść zastrzeżenia do protokołu. 
8. Wzór protokołu stanowi załącznik do rozporządzenia. 

informacje o jednostce 
wzory i zestawienia 

§ 3. 1. Ostateczne szacowanie szkody w uprawach poprzedza się dokonaniem oględzin. 
2. Oględzin nie dokonuje się w przypadku szkód: 

 1) w płodach rolnych; 
 2) wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach; 
 3) w uprawach, jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem uszkodzonej uprawy lub w 

jego trakcie. 
3. Oględzin dokonuje się w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia szkody. 
4. Podczas oględzin ustala się: 

 1) gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę; 
 2) rodzaj, stan i jakość uprawy; 
 3) obszar całej uprawy; 
 4) szacunkowy obszar uprawy, która została uszkodzona; 
 5) szacunkowy procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze. 

§ 4. 1. Ostatecznemu szacowaniu podlegają straty ilościowe i jakościowe powstałe w wyniku uszkodzenia lub 
zniszczenia uprawy lub płodów rolnych. 

2. Ostatecznego szacowania szkody oraz ustalenia wysokości odszkodowania dokonuje się najpóźniej na dzień 
przed sprzętem uszkodzonej lub zniszczonej uprawy, a w przypadku uszkodzonego lub zniszczonego płodu rolnego - 
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w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia szkody. 
3. O terminie planowanego sprzętu uszkodzonej uprawy poszkodowany jest obowiązany powiadomić 

szacującego w formie pisemnej, w terminie 7 dni przed zamierzonym sprzętem. 
4. Ostatecznego szacowania szkody wyrządzonej przez dziki na łąkach i pastwiskach dokonuje się w przypadku 

szkody wyrządzonej: 
 1) poza okresem wegetacyjnym - przed rozpoczęciem wegetacji w kolejnym roku, w terminie umożliwiającym 

doprowadzenie uszkodzonego obszaru do stanu pierwotnego; 
 2) w okresie wegetacyjnym - w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia szkody. 

5. Podczas ostatecznego szacowania szkody ustala się: 
 1) gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę; 
 2) rodzaj uprawy lub płodu rolnego; 
 3) stan i jakość uprawy lub jakość płodu rolnego; 
 4) obszar całej uprawy lub szacunkową masę zgromadzonego płodu rolnego; 
 5) obszar uprawy, która została uszkodzona lub szacunkową masę uszkodzonego płodu rolnego; 
 6) procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze; 
 7) plon z 1 ha lub szacunkową masę uszkodzonego płodu rolnego; 
 8) rozmiar szkody; 
 9) wysokość odszkodowania. 

6. Ustalenia rozmiaru szkody dokonuje się poprzez: 
 1) pomnożenie obszaru uprawy, która została uszkodzona, oraz procentu jej zniszczenia, a następnie pomnożenie 

tak uzyskanej powierzchni zredukowanej oraz plonu z 1 ha - w przypadku szkód w uprawach; 
 2) ustalenie szacunkowej masy uszkodzonego płodu rolnego - w przypadku szkód w płodach rolnych. 

7. Wysokość odszkodowania ustala się, mnożąc rozmiar szkody przez cenę skupu danego artykułu rolnego, a w 
przypadku gdy nie jest prowadzony skup - cenę rynkową z dnia ostatecznego szacowania szkody, w rejonie 
powstania szkody. Wysokość odszkodowania pomniejsza się odpowiednio o nieponiesione koszty zbioru, transportu i 
przechowywania. 

8. Wysokość odszkodowania za szkody wyrządzone przez dziki na łąkach i pastwiskach ustala się na podstawie 
wartości utraconego plonu (masy zielonej lub siana) w danym sezonie wegetacyjnym oraz kosztów doprowadzenia 
uszkodzonego obszaru do stanu pierwotnego; koszty te wylicza się na podstawie aktualnych cen prac 
agrotechnicznych oraz wartości rynkowej nasion niezbędnych do wysiania. 

9. Nieuprzątnięcie płodów z uszkodzonej uprawy po dokonaniu ostatecznego szacowania szkody wyklucza 
możliwość ponownego szacowania szkody w przypadku dalszego zwiększenia się szkody. 

10. Jeżeli nieuprzątnięcie płodów, o których mowa w ust. 9, spowodowane było warunkami atmosferycznymi, 
dopuszcza się, za porozumieniem stron, ponowne szacowanie szkody, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia 
ostatecznego szacowania szkody. Nie dotyczy to przypadków określonych w art. 48 pkt 2 ustawy z dnia 13 
października 1995 r. - Prawo łowieckie. 

11. Do ponownego szacowania szkody i ustalania na jego podstawie wysokości odszkodowania stosuje się 
odpowiednio przepisy ust. 4-8. 

§ 5. Przy ostatecznym szacowaniu szkody w uprawach wymagających zaorania odszkodowanie ustala się, jeżeli 
szkoda powstała: 
 1) w okresie do dnia 15 kwietnia - w wysokości 25 %, 
 2) w okresie od dnia 16 kwietnia do dnia 20 maja - w wysokości 40 %, 
 3) w okresie od dnia 21 maja do dnia 10 czerwca - w wysokości 60 %, 
 4) w okresie od dnia 11 czerwca - w wysokości 85 % 
kwoty obliczonej w sposób określony w § 4 ust. 7. 

§ 6. Wypłaty odszkodowań dokonują dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich w terminie trzydziestu dni od 
dnia sporządzenia protokołu ostatecznego szacowania szkody albo od dnia sporządzenia protokołu ponownego 
szacowania szkody, o ile ponowne szacowanie miało miejsce. 

§ 7. 1. Przepisy § 1-6 stosuje się odpowiednio do: 
 1) szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną w uprawach i płodach 

rolnych; 
 2) szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 

października 1995 r. - Prawo łowieckie, na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich; 
 3) wypłaty odszkodowań za szkody, o których mowa w pkt 1 i 2. 

2. W przypadku Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe obowiązki związane z szacowaniem 
szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną w uprawach i płodach rolnych oraz wypłat 
odszkodowań za nie wykonuje właściwe nadleśnictwo. 

§ 8. Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie sposobu postępowania przy 
szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. Nr 126, poz. 1081). 

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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ZAŁĄCZNIK   

WZÓR 

Protokół nr ..... 
oględzin, ostatecznego szacowania szkody i ponownego szacowania szkody 

w uprawach i płodach rolnych 

Województwo: ........................................................................................................................................... 
Powiat: ...................................................................................................................................................... 
Obwód łowiecki nr: ................................... — dzierżawca/zarządca/nadleśnictwo/zarząd województwa* 
Gmina: ................................................... Wieś/miasto*: ........................................................................... 
Poszkodowany (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania): ........................................................................ 
................................................................................................................................................................... 
Data zgłoszenia szkody: ........................................................................................................................... 

I. Oględziny uszkodzonej uprawy 

Dnia ...................................... upoważnieni przedstawiciele dzierżawcy/zarządcy/nadleśnictwa/zarządu 
województwa*: .......................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
w obecności poszkodowanego/pełnomocnika poszkodowanego*: .......................................................... 
................................................................................................................................................................... 
przeprowadzili oględziny uszkodzonej uprawy i stwierdzili, co następuje: 
1. Gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę: .................................................................................... 
2. Rodzaj, stan i jakość uprawy: ............................................................................................................. 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 
3. Obszar całej uprawy (ha): .................................................................................................................. 
4. Szacunkowy obszar uprawy, która została uszkodzona (ha): ............................................................ 
5. Szacunkowy procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze (%): ....................................... 
6. Na żądanie dzierżawcy/zarządcy/nadleśnictwa/zarządu województwa* lub poszkodowanego w oględzinach 
wziął udział: .................................................................................... — przedstawiciel Izby Rolniczej 
w ......................................................................................................................................................... 
7. Uwagi sporządzającego protokół: ...................................................................................................... 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 
8. Zastrzeżenia wniesione przez poszkodowanego: .............................................................................. 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 
9. Uwagi wniesione przez przedstawiciela izby rolniczej: ...................................................................... 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

......................................... ............................................... ........................................... 
(podpis poszkodowanego)  (podpis przedstawiciela izby  (podpis sporządzającego 

 rolniczej)  protokół) 

II. Ostateczne szacowanie szkody 

Dnia ................................................... upoważnieni przedstawiciele dzierżawcy/zarządcy/nadleśnictwa/ 
zarządu województwa*: ............................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
w obecności poszkodowanego/pełnomocnika poszkodowanego*: .......................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
dokonali ostatecznego szacowania szkody na gruncie poszkodowanego/uszkodzenia płodu rolnego będącego 
w posiadaniu poszkodowanego* i ustalili, co następuje: 
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1. Data zgłoszenia terminu sprzętu uszkodzonej uprawy/data zgłoszenia szkody w płodzie rolnym*: 
........................................................................................................................................................... 

2. Gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę: ................................................................................... 
3. Rodzaj uprawy/rodzaj płodu rolnego*: ............................................................................................... 
4. Stan i jakość uprawy/jakość płodu rolnego*: ..................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
5. Obszar całej uprawy (ha)/szacunkowa masa zgromadzonego płodu rolnego* (dt): ......................... 

........................................................................................................................................................... 
6. Obszar uprawy, która została uszkodzona (ha)/szacunkowa masa uszkodzonego płodu rolnego (dt): ...... 
........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
7. Procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze (%): .......................................................... 
8. Powierzchnia zredukowana (poz. 6 x 7) (ha): ................................................................................... 
9. Plon (dt) z 1 ha: ................................................................................................................................. 

10. Rozmiar szkody (8 x 9): ..................................................................................................................... 
11. Cena skupu/rynkowa* za 1 dt plonu/za 1 dt płodu rolnego* (zł): ....................................................... 
12. Nieponiesione koszty zbioru, transportu i przechowywania (zł): ....................................................... 
13. Kwota odszkodowania do wypłaty za plon (poz. 10 x 11-12)/płody rolne (poz. 6 x 11)* (zł): ............ 
........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
14. Sposób doprowadzenia uszkodzonego obszaru łąk i pastwisk do stanu pierwotnego**: ................. 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
15. Koszt doprowadzenia uszkodzonego obszaru 1 ha łąk i pastwisk do stanu pierwotnego** (zł): ....... 
........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
16. Kwota odszkodowania do wypłaty za doprowadzenie uszkodzonego obszaru łąk i pastwisk do stanu pier- 
wotnego** (poz. 6 x 15) (zł): .............................................................................................................. 
17. Na żądanie dzierżawcy/zarządcy/nadleśnictwa/zarządu województwa* lub poszkodowanego w szacowaniu 
szkody oraz ustalaniu wysokości odszkodowania wziął udział ......................................................... 

– przedstawiciel Izby Rolniczej w ...................................................................................................... 
18. Uwagi sporządzającego protokół: ..................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
19. Zastrzeżenia wniesione przez poszkodowanego: ............................................................................. 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
20. Uwagi wniesione przez przedstawiciela izby rolniczej: ..................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

......................................... ............................................... ........................................... 
(podpis poszkodowanego)  (podpis przedstawiciela izby  (podpis sporządzającego 

 rolniczej)  protokół) 

III. Ponowne szacowanie szkody 

Dnia ...................................... upoważnieni przedstawiciele dzierżawcy/zarządcy/nadleśnictwa/zarządu 
województwa*: .......................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
w obecności poszkodowanego/pełnomocnika poszkodowanego*: .......................................................... 
................................................................................................................................................................... 
dokonali ponownego szacowania szkody na gruncie poszkodowanego/ uszkodzenia płodu rolnego będącego 
w posiadaniu poszkodowanego* i ustalili, co następuje: 
1. Data wystąpienia poszkodowanego o ponowne szacowanie szkody: .............................................. 
2. Okoliczności uzasadniające ponowne szacowanie szkody: .............................................................. 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
3. Gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę: ................................................................................... 
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4. Rodzaj uprawy/rodzaj płodu rolnego*: ............................................................................................... 
5. Stan i jakość uprawy/jakość płodu rolnego: ...................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
6. Obszar całej uprawy (ha)/ szacunkowa masa zgromadzonego płodu rolnego (dt)*: ........................ 

........................................................................................................................................................... 
7. Obszar uprawy, który uległ ponownemu uszkodzeniu (ha)/szacunkowa masa płodu rolnego, który uległ 
ponownemu uszkodzeniu (dt)*: ......................................................................................................... 
8. Procent zniszczenia uprawy ponownie uszkodzonej (%): ................................................................. 
9. Powierzchnia zredukowana (poz. 7 x 8) (ha): ................................................................................... 

 10. Plon (dt) z 1 ha: ................................................................................................................................. 
 11. Rozmiar szkody (9 x 10): ................................................................................................................... 
 12. Cena skupu/rynkowa* za 1 dt plonu/za 1 dt płodu rolnego (zł)*: ....................................................... 
 13. Nieponiesione koszty zbioru, transportu i przechowywania (zł): ....................................................... 
 14. Kwota odszkodowania do wypłaty za plon (poz. 11 x 12 - 13)/płody rolne (poz. 7 x 12)*: ................ 
........................................................................................................................................................... 
 15. Na żądanie dzierżawcy/zarządcy/nadleśnictwa/zarządu województwa* lub poszkodowanego w szacowaniu 
szkody oraz ustalaniu wysokości odszkodowania wziął udział ......................................................... 
.......................................................................................................... – przedstawiciel Izby Rolniczej 
w ........................................................................................................................................................ 
 16. Uwagi sporządzającego protokół: ..................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
 17. Zastrzeżenia wniesione przez poszkodowanego: ............................................................................. 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
 18. Uwagi wniesione przez przedstawiciela izby rolniczej: ..................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

......................................... ............................................... ........................................... 
(podpis poszkodowanego)  (podpis przedstawiciela izby  (podpis sporządzającego 

 rolniczej)  protokół) 

IV. Wypłata odszkodowania 

Odszkodowanie w kwocie: .............................................. (słownie złotych: ............................................. 
..................................................................................................................................................................) 
otrzymałem dnia ....................................................................................................................................... 

...................................................... ....................................................... 
(podpis poszkodowanego)  (podpis dokonującego wypłaty) 

Do protokołu dołączono***: 
1) ........................................................................................................................................................... 
2) ........................................................................................................................................................... 
3) ........................................................................................................................................................... 
4) ........................................................................................................................................................... 
5) ........................................................................................................................................................... 
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony. 

* Niepotrzebne skreślić. 
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SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ ZWIERZĘTA 
PRAWNIE CHRONIONE 

Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

Skutki prawne objęcia ochroną 

 

Dz.U. z 2004 r. Nr 92, póz. 880 Art. 126.  

1. Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez: 

1) żubry – w uprawach, płodach rolnych lub w gospodarstwie leśnym; 

2) wilki – w pogłowiu zwierząt gospodarskich; 

3) rysie – w pogłowiu zwierząt gospodarskich; 

4) niedźwiedzie – w pasiekach, w pogłowiu zwierząt gospodarskich oraz w uprawach rolnych; 

5) bobry – w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim. 

2. Odpowiedzialność, o której mowa w ust. 1, nie obejmuje utraconych korzyści. 
3. Oględzin i szacowania szkód, o których mowa w ust. 1, a także ustalania wysokości odszkodowania i jego wypłaty, 
dokonuje regionalny dyrektor ochrony środowiska, a na obszarze parku narodowego dyrektor tego parku. 

4. Właściciele lub użytkownicy gospodarstw rolnych i leśnych mogą współdziałać z regionalnym dyrektorem ochrony 
środowiska, a na obszarze parku narodowego 

– z dyrektorem tego parku, w zakresie sposobów zabezpieczania upraw i płodów rolnych, lasów oraz zwierząt 
gospodarskich przed szkodami powodowanymi przez zwierzęta, o których mowa w ust. 1. 

5. Współdziałanie, o którym mowa w ust. 4, może obejmować budowę urządzeń lub wykonanie zabiegów 
zapobiegających szkodom, finansowane z budżetu właściwego miejscowo dyrektora parku narodowego lub 
regionalnego dyrektora ochrony środowiska, w ramach zawartych umów cywilnoprawnych. 

6. Odszkodowanie nie przysługuje: 

1) osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa; 

2) jeżeli poszkodowany: 

a) nie dokonał sprzętu upraw lub płodów rolnych w ciągu 14 dni od zakończenia zbiorów tego gatunku roślin w danym 
regionie, 

b) nie wyraził zgody na budowę przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub dyrektora parku narodowego 
urządzeń lub wykonanie zabiegów zapobiegających szkodom; 

3) za szkody: 

a) powstałe w mieniu Skarbu Państwa, z wyłączeniem mienia oddanego do gospodarczego korzystania na podstawie 
Kodeksu cywilnego, 

b) nieprzekraczające w ciągu roku wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na jeden hektar uprawy, 

c) w uprawach rolnych założonych z naruszeniem powszechnie stosowanych wymogów agrotechnicznych, 

d) wyrządzone przez wilki, niedźwiedzie lub rysie w pogłowiu zwierząt gospodarskich pozostawionych, w okresie od 
zachodu do wschodu słońca, bez bezpośredniej opieki. 

7. Szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne, występujące w parkach narodowych, strefach ochronnych zwierząt 
łownych oraz w rezerwatach przyrody szacuje się oraz dokonuje wypłaty odszkodowań według zasad określonych w 
rozdziale 9 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066, z późn. 
zm.17)). 
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8. Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne w strefie ochronnej zwierząt łownych należy do zadań 
Służby Parku Narodowego, a w rezerwatach przyrody – do sprawującego nadzór nad rezerwatem. 

9. Odszkodowania za szkody spowodowane przez zwierzęta łowne w parku narodowym oraz strefie ochronnej 
zwierząt łownych są pokrywane ze środków parku narodowego, a za szkody spowodowane w rezerwatach przyrody – 
ze środków regionalnej dyrekcji ochrony środowiska. 

10. W sprawach spornych dotyczących wysokości odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta, o których 
mowa w ust. 1, orzekają sądy powszechne. 

11. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa i ministrem 
właściwym do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania przy szacowaniu szkód oraz 
sposób wypłaty odszkodowań za szkody, o których mowa w ust. 1, a także wzory dokumentów dotyczących 
szacowania szkód i wyliczania odszkodowań oraz terminy zgłoszenia i szacowania szkody, kierując się potrzebą 
dokonywania oceny rzeczywistej szkody oraz przyjęcia wysokości wyceny szkody według cen rynkowych. 

12. 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  

 

SZKODY WYRZĄDZONE W KOPCACH W BEZPOŚREDNIM SĄSIEDZTWIE LASU 

(INTERPRETACJA RZECZOZNAWCY) 

Podstawa prawna: art. 48, ust. 5 ustawy „Prawo łowieckie" [Dz.U.95.147] : Odszkodowanie nie 

przysługuje: 

5)   „za szkody powstałe w płodach złożonych w sterty, stogi i kopce w bezpośrednim sąsiedztwie lasu"      

Las - (wg definicji słownika języka polskiego), jest to naturalny lub wyhodowany przez człowieka zwarty zespół 

roślinności z przewagą roślin drzewiastych i ze swoistą fauną. 

Definicja lasu - w rozumieniu ustawy o lasach (ustawa z dnia 28.09.1991 roku): za grunty leśne - uważa się 

grunty o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryte roś l innością leśną lub przejściowo jej pozbawione. 

 

 

Przepisy prawa wprawdzie nie interpretują co należy rozumieć pod pojęciem „bezpośrednie sąsiedztwo lasu", ale wg 

interpretacji językoznawców ( słownik języka polskiego) - słowo „sąsiedztwo" definiowane jest jako okolica, miejsce 

najbliżej czegoś położone", natomiast „okolica" -jest to „obszar rozciągający się dookoła jakiegoś miejsca, stanowiący 

jego otoczenie". 
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OBOWIĄZKI DZIERŻAWCY OBWODU ŁOWIECKIEGO, SZACUJĄCEGO SZKODY I WŁAŚCICIELA LUB 
POSIADACZA GRUNTU WYNIKAJĄCE Z WW. AKTÓW PRAWNYCH 

Dzierżawca obwodu: 

1. Powiadamia zarząd gminy oraz właściwą terytorialnie izbę rolniczą o osobach uprawnionych do 
przyjmowania zgłoszeń szkód wyrządzonych przez zwierzynę (§1.1.) 
Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego informuje właściwego miejscowo wójta (burmistrza, prezydenta 

miasta) oraz właściwą terytorialnie izbę rolniczą o osobach uprawnionych do przyjmowania zgłoszeń szkód 

wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny w uprawach i płodach rolnych. 

2. Prowadzi książkę ewidencji zgłoszeń (§1.3.) 

Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego jest obowiązany do prowadzenia ewidencji zgłoszeń,  

o których mowa w ust. 2. 

3. Wstępnie, ostatecznie oraz, w razie potrzeby, ponownie szacuje szkody (§2.1) 

Wstępnego szacowania szkody, zwanego dalej "oględzinami", ostatecznego szacowania szkody oraz ponownego 

szacowania szkody dokonują upoważnieni przedstawiciele dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego, zwani 

dalej "szacującymi", przy udziale poszkodowanego albo jego pełnomocnika oraz, na żądanie jednej ze stron, 
przedstawiciela właściwej terytorialnie izby rolniczej. 

4. Powiadamia poszkodowanego o terminie oględzin, ostatecznego szacowania lub ponownego 
szacowania szkody nie później niż na 2 dni przed ich dokonaniem. (§2.3.) 

Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego zawiadamia poszkodowanego o terminie oględzin, ostatecznego 

szacowania szkody lub ponownego szacowania szkody nie później niż na 2 dni przed ich dokonaniem, a za 

porozumieniem stron - w terminie krótszym. 

Wypłaty odszkodowań dokonują dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich w terminie trzydziestu dni od dnia 

sporządzenia protokołu ostatecznego szacowania szkody albo od dnia sporządzenia protokołu ponownego 

szacowania szkody, o ile ponowne szacowanie miało miejsce. 

 Szacujący szkody 

 
1. Szacujący sporządza protokół z oględzin, szacowania końcowego oraz ponownego szacowania (§2.5.) 

Z oględzin, ostatecznego szacowania szkody oraz ponownego szacowania szkody szacujący sporządzają 

protokół, zwany dalej "protokołem", który podpisują szacujący, poszkodowany albo jego pełnomocnik oraz 

przedstawiciel właściwej terytorialnie izby rolniczej, jeżeli uczestniczył w tej czynności 

2. Zamieszcza w protokole informację o przyczynach braku podpisu poszkodowanego na protokole z 
szacowania szkód (§2.6.) 

W przypadku gdy poszkodowany jest nieobecny lub odmawia podpisania protokołu, szacujący zamieszcza o tym 

informację w protokole, z podaniem przyczyny braku podpisu. 

3.Dokonuje ostatecznego szacowania i określenia wysokości odszkodowania najpóźniej na dzień przed 
sprzętem uszkodzonej uprawy (§4.2.)  

Ostatecznego szacowania szkody oraz ustalenia wysokości odszkodowania dokonuje się najpóźniej na dzień 

przed sprzętem uszkodzonej lub zniszczonej uprawy, a w przypadku uszkodzonego lub zniszczonego płodu 

rolnego - w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia szkody. 



15 

Właściciel lub posiadacz gruntu: 
 

1. Zgłasza szkodę w terminie 3 dni od jej stwierdzenia (§1.2) 

Właściciel lub posiadacz gruntu, na którym powstała szkoda, zwany dalej "poszkodowanym", zgłasza szkodę w 

formie pisemnej osobie, o której mowa w ust. 1, w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia, a w przypadku szkód 

wyrządzonych w sadach - w terminie 14 dni od dnia jej powstania z jednoczesnym określeniem liczby uszkodzonych 

drzew. 

2.Uczestniczy w oględzinach i ostatecznym szacowaniu osobiście lub wyznacza swego pełnomocnika 
udzielając mu pełnomocnictwa na piśmie (§21.,2.) 

 Wstępnego szacowania szkody, zwanego dalej "oględzinami", ostatecznego szacowania szkody oraz ponownego 

szacowania szkody dokonują upoważnieni przedstawiciele dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego, zwani dalej 

"szacującymi", przy udziale poszkodowanego albo jego pełnomocnika oraz, na żądanie jednej ze stron, 
przedstawiciela właściwej terytorialnie izby rolniczej. Pełnomocnikowi, o którym mowa w ust. 1, pełnomocnictwa 

udziela się na piśmie (§2.2.) 

3. Nieobecność zawiadomionego poszkodowanego nie wstrzymuje dokonania oględzin, ostatecznego 
szacowania szkody lub ponownego szacowania szkody. (§2.4.) 

4. Podpisuje osobiście lub poprzez swego pełnomocnika protokół z oględzin i szacowania ostatecznego 
(§2.5.) 

Z oględzin, ostatecznego szacowania szkody oraz ponownego szacowania szkody szacujący sporządzają 

protokół, zwany dalej "protokołem", który podpisują szacujący, poszkodowany albo jego pełnomocnik oraz 

przedstawiciel właściwej terytorialnie izby rolniczej, jeżeli uczestniczył w tej czynności.. 

5. Poszkodowany może wnieść do protokołu zastrzeżenia (§2.7.) 

6. Powiadamia o terminie sprzętu uszkodzonych upraw w terminie 7 dni przed zamierzoną czynnością 
(§4.3.) 

O terminie planowanego sprzętu uszkodzonych upraw lub płodów rolnych poszkodowany jest obowiązany 

powiadomić szacującego na piśmie w terminie 7 dni przed zamierzonym sprzętem. 

8. Współdziała z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich w zabezpieczaniu upraw (art. 47.1. 

ustawy). 

Właściciele i posiadacze gruntów rolnych i leśnych powinni, zgodnie z potrzebami, współdziałać  

z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich w zabezpieczaniu gruntów przed szkodami,  

o których mowa w art. 46. 

9. Ma prawo powołać mediatora z gminy w razie powstania sporu (art. 47.2. ustawy). 

W przypadku gdy pomiędzy właścicielem lub posiadaczem gruntu a dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego 

powstał spór o wysokość wynagrodzenia za szkody, o których mowa w art. 46, strony mogą zwrócić się do 

właściwego ze względu na miejsce powstałej szkody organu gminy w celu mediacji dla polubownego rozstrzygnięcia 

sporu. 

 

 Komu nie przysługuje odszkodowanie: (art.48 ustawy) 

 

1) osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa jako deputaty rolne na gruntach 

leśnych; 

2)  posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali ich sprzętu w terminie 14 dni od 

dnia zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w danym regionie, określonego przez sejmik 

województwa w drodze uchwały;  
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3) posiadaczom uszkodzonych upraw lub plonów rolnych, którzy nie wyrazili zgody na budowę przez dzierżawcę 

lub zarządcę obwodu łowieckiego urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom; 

4) za szkody nieprzekraczające wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na 1 hektar uprawy; 

5) za szkody powstałe w płodach złożonych w sterty, stogi i kopce, w bezpośrednim sąsiedztwie lasu; 

6) za szkody w uprawach rolnych założonych z rażącym naruszeniem zasad agrotechnicznych.. 
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ROZDZIAŁ II 

ZASADY OGÓLNE SZACOWANIA SZKÓD ŁOWIECKICH 

Szacowanie szkód łowieckich jest procesem złożonym i wymaga od szacującego dużej wiedzy rolniczej, oraz 

niezbędnego doświadczenia. W celu dokonania prawidłowego oszacowania i wyceny szkody należy kierować się 

procedurą postępowania, która przewiduje następujące etapy:  

1.SZACOWANIE WSTĘPNE 
 
2. SZACOWANIE KOŃCOWE 

W szacowaniu wstępnym, zwanym oględzinami: 
 

Ustalamy gatunek zwierzyny która spowodowała szkodę, odmianę rośliny, przeznaczenie uprawy, stan 

faktyczny uprawy. Określamy przy pomocy przyrządów mierniczych, bądź aktualnej mapy powierzchnię ogólną 

uprawy i przybliżony obszar, który został uszkodzony. 

Po szacowaniu wstępnym należy podjąć decyzję, czy uprawa pomimo wyrządzonych szkód (pow. uszkodzone) 

rokuje uzyskanie optymalnych zbiorów, czy też nadaje się już tylko do zaorania. 

Z przeprowadzonych oględzin sporządzamy szkic z naniesionymi powierzchniami uszkodzonymi, który będzie 

przydatny podczas szacowania końcowego. Wnioski z oględzin zamieszczamy  

w protokole. 

 

W szacowaniu końcowym: 

Likwidację szkód przeprowadza się według określonego schematu. Różnice wynikają jedynie  

z cech agrotechnicznych szacowanych gatunków. 

Najprostszym i najbardziej precyzyjnym sposobem jest określenie wydajności na powierzchni uszkodzonej i 

nieuszkodzonej. Wyznaczamy części uprawy uszkodzone i nieuszkodzone i dokonujemy zbioru, uzyskany plon 

ważymy, uwzględniając przy tym, z jakiego areału został pobrany. Czynność powtarzamy na powierzchni 

uszkodzonej. Otrzymana w ten sposób różnica wydajności stanowi utracony wskutek wyrządzonej szkody plon. 

W przypadku szkody na całości uprawy, gdzie nie ma możliwości zbioru mechanicznego części nieuszkodzonej, 

określamy wydajność teoretyczną.  

Niezbędne czynności i ustalenia to: 

 
1. Oględziny i ocena stanu plantacji, ustalenie powierzchni plantacji  

      2. Obliczenie obsady na 1m2 plantacji w części nie uszkodzonej i określenie, czy jest prawidłowa.  
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WYZNACZANIE POWIERZCHNI PRÓBNYCH O WIELKOŚCI 1m2 

 

 

I. Metoda po przekątnej: 
 

                                                     Kierunek rzędów      Źle położona             Dobrze położona ramka 
                                                                                      ramka                                  
                                                                                       
 
 
 
II. Schemat wyznaczania punktów do pomiarów metodą zakosów. 
 
 

                                                                                               Miejsce pomiaru 
 
W przypadku dużych rozbieżności między pożądaną obsadą roślin a obsadą faktyczną, stosujemy wzór na 

obliczenie obniżenia obsady: 
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Obliczenie obniżenia obsady. 
 Określenie różnic w obsadzie w części nieuszkodzonej a wzorcem: 

PRZYKŁAD 

500 szt./m2 (wzorzec) - 200 szt./m2 (obsada faktyczna na 1 m2 pow. nie uszkodzonej) = 300 szt./m2  

100%    -    500 szt./m2  

   x%      -   300 szt./m2   

x= %60
500

300*100 =  

(obniżenie obsady)- 60% 

2. Ustalenie powierzchni uszkodzonej: podzielić pole na proste figury geometryczne i korzystając ze wzorów 

matematycznych należy wyliczyć powierzchnię. 

3. Wykonanie szkicu uprawy z naniesieniem pow. uszkodzonych. Mierzenie pow. uszkodzonych  gniazdowo. 

4. Obliczenie obsady roślin na 1m2 w części uszkodzonej. 

Wyróżniamy dwa rodzaje zniszczeń: punktowe i gniazdowe: 

Punktowe: liczymy rośliny na powierzchniach próbnych (wyznaczonych wg. przedstawionego wyżej schematu) - 

rośliny nieuszkodzone przez zwierzynę i uszkodzone (patrz. przykład). W czasie pobierania prób należy uwzględnić 

inne przyczyny uszkodzenia roślin (choroby, szkodniki). 

Natomiast ustalenie zniszczenia gniazdowego polega na określeniu % zniszczenia poprzez liczenie roślin, które 

pozostały. Powierzchnie takie powinny być jak najmniejsze, a szkoda na nich w miarę możliwości 100%-owa. 

Powierzchnie gniazdowe sumujemy i otrzymujemy pow. zredukowaną gniazdowo. 

5.  Obliczenie średniego procentu zniszczenia plantacji w części uszkodzonej przez zwierzynę. 

Ustalenie różnicy pomiędzy obsadą w części nieuszkodzonej i w części uszkodzonej: 

 

Przykład: 
400 szt./m2 w części nieuszkodzonej 

300 szt./m2  w części uszkodzonej 

Różnica 400-300 =100 szt. 

 

Układamy proporcję 

400 szt./m2     -       100% 

100 szt./m2     -           x % 

 

X= %0,25
400

100*100 = zniszczenia 

6. Ustalanie plonu – najbardziej miarodajnym wskaźnikiem jest określanie wydajności na podstawie 

bezpośredniego zbioru np. kombajnem, ważenia uzyskanego plonu z uwzględnieniem powierzchni i wilgotności 

ziarna; (w przypadku ziemniaków należy rozdzielić frakcję paszową  

i handlową). Posłużenie się wydajnością teoretyczną obarczone jest dużym błędem, który w przypadku większych 
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upraw może mieć znaczny wpływ na wysokość odszkodowania. 

7.  Ustalenie wysokości odszkodowania. 

Krok pierwszy: ustalenie pow. zredukowanej. Jest to wyliczona matematycznie teoretyczna powierzchnia, na której 
zniszczenia wynoszą 100% 

POWIERZCHNIA USZKODZONA x USTALONY NA DANEJ POWIERZCHNI % ZNISZCZENIA = POWIERZCHNIA 
ZREDUKOWANA 

Krok drugi: ustalenie rozmiaru szkody 

POWIERZCHNIA ZREDUKOWANA x USTALONY PLON/ha = ROZMIAR SZKODY 

Wysokość odszkodowania ustala się, mnożąc rozmiar szkody przez cenę skupu w dniu powstania szkody w 

rejonie jej wystąpienia pomniejszając o uzasadnione nie poniesione koszty zbioru, transportu i 
przechowywania. Ceny danych artykułów rolnych należy ustalać na podstawie wiarygodnych źródeł, korzystając z 

możliwości pisemnego potwierdzenia. Natomiast nie poniesione koszty ustala się na podstawie obowiązujących cen 

na dane czynności agrotechniczne.  

Pomniejszenie odszkodowania o nie poniesione koszty wiąże się z precyzyjnym ustaleniem przez 

szacującego zakresu prac jakie byłyby wykonane podczas normalnego procesu, gdzie nie wystąpiła szkoda. 

Zakres nie wykonanych czynności transportu, zbioru, przechowywania, ustala szacujący indywidualnie do 

każdej szkody. W przypadku zniszczeń punktowych, nie pomniejsza się odszkodowania o koszt zbioru, 
ponieważ zbiór pozostałych roślin musi być wykonywany bez względu na powstałą szkodę. 
Pobieranie prób w przypadku zbóż odbywa się z 1m2, natomiast kukurydzy, ziemniaków i buraków  

z 1 mb przeliczonego na m2. Liczymy rośliny na danych powierzchniach, ustalamy obsadę roślin  

i porównujemy z wzorcem pożądanej obsady roślin. Następnie ustalamy % obniżenia (lub nie) obsady. 

Następnie ustalamy wydajność z powierzchni próbnych (zbiór kolb kukurydzy, ziemniaków, kłosów itp.) Im więcej 

prób pobierzemy, tym wynik będzie bardziej wiarygodny. Minimalna ilość prób na 1 ha to 5 prób z powierzchni 

reprezentatywnych nie uszkodzonych. W razie dużych rozbieżności uzyskanych wyników, ilość prób należy 

zwiększyć o kolejne 5. Nie można pobierać prób ze skrajnych powierzchni upraw. 

Pobrane próby ważymy i wyliczamy średnią próby. W razie konieczności mierzymy wilgotność ziarna. 
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ROZDZIAŁ III 

UWAGA – w wyliczeniach przyjęto ceny przykładowe. Do obliczeń rzeczywistej wartości odszkodowania 
należy przyjąć ceny z dnia szacowania (dostępne np. na  www.mir.krakow.pl oraz www.modr.pl) 

 

Metodyka szacowania szkód w zbożach 

Szkody jesienno-wiosenne w uprawie zbóż wyrządzone są głównie przez dziki buchtujące  

w poszukiwaniu resztek. Stąd bardzo często powstają szkody całkowite, gdzie uprawy zostają zniszczone 

niemal w 100%. 

W przypadku powierzchni przeznaczonych do zaorania, wysokość odszkodowania ustalamy na 

podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Środowiska z uwzględnieniem terminu powstania szkody.  

Czynności do wykonania 
SZACOWANIE WSTĘPNE 
1. Oględziny stanu plantacji  

2. Określenie powierzchni plantacji przez pomiar urządzeniami mierniczymi.  

3. Obliczenie obsady 1m2 części nieuszkodzonej określając czy jest prawidłowa. Przy pomocy ramki  

o powierzchni 1 m2 liczymy rośliny w kilku miejscach reprezentatywnych powierzchni nie uszkodzonej (4-5 

prób) 

4. Ustalenie powierzchni uszkodzonej  

W przypadku zniszczeń małych, występujących punktowo na całości lub części uprawy, określamy w 

przybliżeniu rozmiar szkody i pozostawiamy do szacowania końcowego. Wczesną wiosną nie wszystkie rośliny 

zakończyły krzewienie. Dlatego precyzyjne określenie procentu zniszczeń może nastąpić przed zbiorem. Jeśli 

stwierdzimy uszkodzenia gniazdowe, powierzchnie buchtowisk mierzymy i zapisujemy 

 
Ustalanie procentu zniszczenia jest bardzo czasochłonne. W praktyce często określa się je  

w przybliżeniu, w oparciu o doświadczenie i jest dokonywane wspólnie z poszkodowanym  
w drodze kompromisu. 

5. Wykonujemy szkic plantacji z naniesieniem powierzchni uszkodzonych. Będzie pomocny podczas szacowania 

końcowego. Uzyskane dane wpisujemy do protokołu wstępnego szacowania (oględzin) 

SZACOWANIE KOŃCOWE 

1. Lustrujemy plantację i porównujemy zapisy z protokołu wstępnego szacowania (jeżeli było wykonywane) 

2. Ustalamy powierzchnię całej uprawy przez dokładny pomiar przyrządami mierniczymi,   

3. Powierzchnie nie obsiane, wymoknięte itp. odejmujemy od powierzchni całkowitej uprawy. 

4. Sporządzamy szkic uprawy z zaznaczeniem wymiarów pow. uszkodzonych uwzględniając uszkodzenia 

 gniazdowe. 

5. Określamy obsadę kłosów na powierzchni nie uszkodzonej, dokonujemy liczenia kłosów na powierzchni 1m2 w 5-10 

powtórzeniach w miejscach reprezentatywnych. Jeśli chcemy obliczyć teoretyczną wydajność, ścinamy np. kłosy i 

zbieramy je w osobne torebki, które opisujemy. 

6. Określamy obsadę kłosów na powierzchni uszkodzonej (zniszczenie punktowe). Kolejność postępowania w tym 

wypadku przedstawia się następująco: 

Wybieramy metodę wyznaczania poletek próbnych: 

a) po przekątnej 
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b) metodą zakosów 

c) metoda reprezentatywnych powierzchni (przy zróżnicowanym polu uprawnym np. górki, doliny, skłony, 

wyraźnej różnicy jakości gleby i charakteru uszkodzeń) 

Jeżeli wyniki z pobranych prób są zbliżone, nie musimy wykonywać kolejnych. Jeżeli różnice są znaczące miejsca prób 

,,zagęszczamy”. 

Jeśli podczas pobierania prób napotkamy powierzchnie zniszczone gniazdowe mierzymy je  

i zapisujemy. 

7. Ustalamy wydajność: 
a) Omłot kombajnem 

W miarę możliwości stosujemy określanie wydajności ważąc uzyskany plon z powierzchni nie uszkodzonej (z 

uwzględnieniem areału) bezpośrednio podczas omłotu kombajnem zbożowym. Jeżeli istnieje możliwość osobnego 

omłotu powierzchni uszkodzonej i nie uszkodzonej to po zważeniu uzyskanych z nich plonów, uzyskamy różnicę w 

wydajności. Powyższa metoda pozwala na precyzyjne określenie wydajności oraz rozmiaru szkody. Ważenia 

uzyskanego ziarna dokonujemy na wadze przejazdowej, oraz dokładnie określamy powierzchnie, na których 

dokonano koszenia (omłotu). Niestety rzadko można tą metodę zastosować w praktyce. Sposób na obliczenie 

rozmiaru szkody na podstawie różnicy wydajności z powierzchni nie uszkodzonej i uszkodzonej: 

 I.    60 q/ha (wydajność z pow. nie uszkodzonej) - 30 q/ha (wydajność z pow. uszkodzonej) =  

     30 q/ha - rozmiar szkody na 1 ha pow. uszkodzonej 

 Rozmiar szkody stanowi wielkość utraconego plonu przemnożoną przez powierzchnię uszkodzoną. 

II. określając powierzchnie zredukowaną i plon na pow. nieuszkodzonej 

Przykład: 
60q/ha x 0,3 ha (pow. zredukowana) = 18 q - rozmiar szkody 

b) Metoda biometryczna  

Podczas pobierania prób 1m2 z powierzchni reprezentatywnych ścinamy 30% kłosów i liczymy ilość ziaren w 

każdym kłosie, następnie sumujemy ilość ziaren i dzielimy przez ilość kłosów. W ten sposób ustalamy średnią ilość 

ziaren w kłosie. Kolejnym krokiem jest ustalenie masy 1000 nasion na podstawie tabeli masy tysiąca nasion lub 

zważenia masy 1000 wybranych losowo nasion z uwzględnieniem wilgotności ziarna.  

 

Założenia dotyczące części nieuszkodzonej plantacji zboża - pszenicy ozimej: 

•   na 1 m2 stwierdzono przeciętną ilość kłosów 400 sztuk. 

•   średnio w kłosie było 35 szt. ziaren, 

•   średni ciężar 1000 ziaren wynosi 43 gramy, 

•   straty w czasie zbioru oszacowano na 5% 

 

 

 

Obliczamy wysokość plonu części nieuszkodzonej na podstawie wzoru:  

      

P= SCZK −
10000

**
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P - plon,   

K - ilość roślin średnio na 1 m2,  

Z-  średnia ilość ziaren w kłosie,  

C - masa 1000 nasion  

S - straty podczas zbioru 5-10%,  

10000 współczynnik przeliczeniowy ( 1 ha = 10 000 m2) 

 

P= 19,57%5
10000

43*35*400 =− q/ha 

          

Wysokość plonu części nieuszkodzonej 57,19 q/ha 
 
 Założenia dotyczące części uszkodzonej plantacji zboża: 

•   na 1 m2 stwierdzono przeciętną ilość kłosów 350 sztuk. 

•   średnio w kłosie było 35 ziaren, 

•   średni ciężar 1000 ziaren wynosi 43 gramów, 

•   straty w czasie zbioru - (ok. 5%) 

 Obliczamy wysokość plonu w części uszkodzonej wg przedstawionego powyżej wzoru 

 

P= 04,50
10000

95,0*43*35*350 =  

Wysokość plonu części uszkodzonej 50,04 q/ha 
c) Na podstawie uzyskanej różnicy w plonowaniu w części nieuszkodzonej i uszkodzonej możemy obliczyć wielkość 

utraconego plonu: 

Wielkość utraconego plonu ziarna = 57,19q/ha- 50,04q/ha = 7,15 q/ha 

d) Następnie, aby ustalić wysokość odszkodowania mnożymy wielkość utraconego plonu przez przeciętną cenę dla 

danego gatunku zbóż z uwzględnieniem jego cech jakościowych np. 45 zł/q: 

Wartość utraconego plonu/ha = 7,15 q/ha x 45 zł/q = 321,75 złotych/ha 

Rozmiar szkody stanowi wielkość utraconego plonu przemnożoną przez powierzchnię uszkodzoną. 

8. Powierzchnie zniszczone gniazdowo 

Powierzchnie gniazdowe stanowią osobny element, napotkane podczas ustalania zniszczenia punktowego 

zapisujemy. Określamy procent zniszczenia licząc rośliny, które nie zostały uszkodzone. Powierzchnie zredukowane 

gniazdowo dodajemy do powierzchni zredukowanych punktowo. Następnie mnożymy przez ustaloną wydajność i 

otrzymujemy rozmiar szkody 

9. Ustalenie wielkości odszkodowania 

Rozmiar szkody mnożymy przez przeciętną cenę danego zboża, uwzględniamy nie poniesione koszty zbioru, 

transportu, przechowywania – każdorazowo należy indywidualnie ocenić  jakie wielkości koszty poniósł rolnik. 

Uzyskane wyniki zapisujemy w protokole, a tabele i szkic dołączamy jako załącznik. 

W celu precyzyjnego ustalenia wydajności należy korzystać z wydajności określonej podczas omłotu kombajnem 
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zbożowym z uwzględnieniem areału oraz wilgotności ziarna. 

Do obliczenia plonu ziarna o wilgotności technologicznej ( handlowej) możemy posłużyć się wzorem: 

 

Ps= Pz x W 
 
Przykład: 
Plon suchy( 14% wilg)= Plon zebrany( 25 % wilg.) x współczynnik W 

         

W=
%14%100
%25%100

−
−

=0,8721 
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ROZDZIAŁ IV 

Metodyka szacowania szkód w rzepaku 
 

SZACOWANIE WSTĘPNE 
a) Ustalenie ilości i wielkości powierzchni uszkodzonych gniazdowo i punktowo. 

b) Wykonanie szkicu uprawy i naniesienie lokalizacji oraz kształtu uszkodzonych powierzchni (gniazdowych i 

punktowych) 

c) Ustalenie powierzchni całej  uprawy oraz wielkość powierzchni, które uległy uszkodzeniu. 

 

UWAGA! 

Pomiar najlepiej wykonać taśmą lub krokiewką, a badaną (uszkodzoną) powierzchnię należy podzielić  na mniejsze 

powierzchnie kształtem odpowiadające figurom geometrycznym, aby za pomocą wzorów  matematycznych można 

było obliczyć ich pole. Suma poszczególnych pól figur pozwoli nam określić wielkość każdej z uszkodzonych 

powierzchni. 

 

Szkic sytuacyjny uprawy z naniesionymi uszkodzeniami 

             

 Szkody punktowe 

 

A,C– szkody gniazdowe 

 

POLE A 

Schemat podziału powierzchni uszkodzonej gniazdowo na mniejsze odpowiadające kształtom figur geometrycznych 

(prostokąt, trapez) 

 
 
Dodatkowo podczas oględzin i pomiarów należy zwrócić uwagę, czy w  danej uprawie znajdują się powierzchnie 

nieobsiane lub wymokliska i jaką  mają wielkość, a fakt ich występowania należy umieścić na sporządzonym szkicu. 

 
SZACOWANIE KOŃCOWE 
 

D
ro

ga
 p

ol
na

 

C 

A 

A 
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USTALENIE PROCENTU ZNISZCZEŃ 

1.Obliczenie obsady przy pomocy ramki o obrysie kwadratu o wymiarach 1x1m (liczba pobranych prób zależy od 

wielkości uprawy i stopnia jej jednorodności). Najlepiej pobrać próbę z minimum 10 miejsc, na których nie wystąpiły 

uszkodzenia od zwierzyny. Miejsca ustala się losowo. 

Następnie ustalamy średnią obsadę na 1 m2 uprawy (przy rzepaku ozimym wielkość ta powinna zawierać się w 

przedziale 35-60 roślin na1 m2 ) 

2.Obliczenie obniżenia obsady, czyli różnicy między obsadą faktyczną a obsadą zalecaną (na powierzchni 

nieuszkodzonej). 

Np. Średnia obsada z 10 pobranych prób wynosi 22 rośliny na 1 m2.Obniżenie obsady obliczmy następująco: 

 

50 roślin/ m2 -22 roślin/ m2  = 28 roślin/ m2 

 

Na tej podstawie ustalamy procentowe obniżenie obsady 
 

100% - 50 roślin / m2 

  x     - 28 roślin / m2 

x=56% 

 

Procentowe obniżenie obsady na powierzchni nieuszkodzonej świadczy o faktycznym stanie uprawy  

i potencjalnej możliwości uzyskania określonego plonu. Takie obliczenia są niezbędne w przypadku, gdy rolnik 

deklaruje chęć uzyskania odszkodowania już po szacowaniu wstępnym na zasadzie porozumienia stron. Sposób 

postępowania w tym przypadku jest podobny z tym, że wielkość plonu przyjmujemy na podstawie danych ubiegłego 

roku z terenu gminy (rejonu), a wielkość obniżenia obsady uwzględniamy przy szacunku plonu na tej konkretnej 

plantacji. 

3.Ustalenie wielkości obsady przypadającej na 1m2 oddzielnie na każdej z uszkodzonych przez zwierzynę powierzchni 

wykonuje się przy użyciu ramki 1x1 m. 

4.Procentowe zniszczenie roślin: 

Szacowanie szkód w rzepaku bezpośrednio przed zbiorem jest bardzo kłopotliwe z uwagi na zbity łan roślin, 

przez który przejście szacujących jest bardzo utrudnione, a prawidłowe ustalenie zniszczeń punktowych 

jest praktycznie niemożliwe. 

Dokonujemy pomiaru zniszczeń gniazdowych, gdzie wystąpiło stratowanie i zgryzienie roślin przez 

zwierzynę oraz ustalamy % zniszczenia poprzez policzenie roślin pozostałych na uszkodzonej powierzchni. 

 
Przykład. 

Numer kolejny próby 
Liczba roślin na 1 m2   

nieuszkodzonych 

Liczba roślin uszkodzonych  

przez zwierzynę 

1 51 12 

2 56 16 

3 62 8 

4 48 12 

5 43 6 

średnia 52 10,8 
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62,8    - 100% 

                                                                                     10,8   -    x 

x=17,2 % 

 

5.Obliczanie powierzchni zredukowanej, czyli teoretycznej wielkości powierzchni, na której szkoda wystąpiła w 100%. 

 

Pz= Pu x Ozn 
 
Pz- powierzchnia zredukowana [ha] 

Pu- powierzchnia uszkodzona [ha] 

Ozn- procent  zniszczenia [%] 

Przyjmując wielkość uszkodzonego gniazda na poziomie np. 0,5ha; obliczymy: 

 

Pz=0,5 x 17,2%=0,086 ha 
 

USTALENIE WIELKOŚCI PLONU 
Aby ustalić wielkości plonu, wyznaczamy powierzchnię próbną o znanej wielkości w nieuszkodzonej części uprawy i 

na niej dokonujemy zbioru i ważenia uzyskanego plonu, dokonujemy obliczeń faktycznego rozmiaru szkody i wielkości 

przysługującego odszkodowania. 

Wielkość odszkodowania obliczamy mnożąc wielkość powierzchni zredukowanej przez wielkość plonu, obliczonego 

na podstawie wykonanego omłotu na pow. nieuszkodzonej w przeliczeniu na 1 ha  

i otrzymujemy rozmiar faktyczne poniesionej szkody. 

Znając cenę skupu rzepaku w danym rejonie możemy ustalić wielkość przysługującego odszkodowania. 

Wielkość utraconego plonu można również ustalić przez wyodrębnienie powierzchni uszkodzonych z 

całości uprawy, a następnie dokonanie zbiorów kombajnem z powierzchni uszkodzonej i nie uszkodzonej. Na 

podstawie różnicy w wydajności, ustalamy rozmiar szkody. Powyższa metoda pozwala ustalić rozmiar 

szkody, jednak z uwagi na specyfikę szkody nie zawsze może być zastosowana w praktyce. 

Przykład: obliczenia wartości utraconego plonu 

A - wydajność z powierzchni nie uszkodzonej 

B - wydajność z powierzchni uszkodzonej 

C - rozmiar szkody 

 

A(36q/ha) – B(25 q/ha) = C(11,0q /ha) - rozmiar szkody/ha 

 

Teoretyczne ustalenie plonu określamy na podstawie ustalonych wielkości prób pobranych z uprawy  

Pt=
10000

*** MTNCBA
-S 

 

-  Pt  plon teoretyczny, 

-  A średnia obsada roślin na danej powierzchni, 

-  B średnia ilość łuszczyn na 1 roślinie, 

-  C średnia ilość nasion w 1 łuszczynie, 
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-  10000 współczynnik przeliczeniowy: gram na q, 

-  MTN masa 1000 nasion ( 4,9-5,4 g ), 

-  S straty podczas zbioru 5-10%. 

Ustalanie wydajności na podstawie obliczeń teoretycznych jest obarczone błędem ok. 10 - 20% z uwagi na trudność 

wykonania, co w przypadku większych areałów niesie za sobą duże różnice w wysokości odszkodowania.  

Dlatego przy ustalaniu wydajności, głównie należy korzystać z wielkości plonu uzyskanego podczas omłotu 
kombajnem.  
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ROZDZIAŁV 

Metodyka szacowanie szkód w ziemniakach 

  
Występowanie szkód i w konsekwencji szacowanie wstępne (oględziny) dokonuje się najczęściej w już 

pierwszych kilkunastu dniach po wysadzeniu bulw. Wystąpienie kolejnych szkód nasila się w okresie zawiązywania i 

wykształcania łodyg. 

 
SZACOWANIE WSTĘPNE: 

 -ustalamy powierzchnie całej uprawy 

- ustalamy powierzchnię uszkodzoną przez dokonanie pomiaru, 

(konieczny szkic uprawy i nanosimy nań powierzchnie uszkodzone) 

- ustalamy pełną obsadę teoretyczną 

 

Ustalenie teoretycznej obsady ziemniaków na 1m2  

Przykład wyliczania obsady na 1m2 przy sadzeniu (30 cm x 62,5 cm) 

Jeden krzak zajmuje powierzchnię 30 cm x 62,5 cm = 1875 cm2  

 

1 m2 = 10000 cm2 

 10000 /1875 cm2 = 5,3 szt./m2  

 Teoretyczna obsada na 1 ha wynosi 53 000 szt. 
 

Pożądana obsada ziemniaków przy rozstawie redlin 62,5 oraz 70 cm 

Rozstawa redlin 62,5cm 

Gęstość sadzenia w rzędach szt./m2 

25 cm 

30 cm  

35 cm 

6,4 szt. 

5,3 szt.  

4,6 szt. 

Rozstawa redlin 70cm 

Gęstość sadzenia w rzędach szt./m2 

25 cm 

30 cm  

35 cm 

5,7 szt. 

4,7 szt. 

 4,1 szt. 

 

 
SZACOWANIE KOŃCOWE: 
 
1. Określić powierzchnię całkowitą - poprzez szczegółowy pomiar taśmą mierniczą (kraczką) lub przy pomocy mapy. 

2. Wyznaczyć powierzchnie poletek uszkodzonych np. A , B, C 
•   określić kształt figury geometrycznej (przybliżony) i wymiary poletek uszkodzonych;  



30 

•   sporządzić szkic pola ze wskazaniem poletek uszkodzonych i ich wymiarów; 

3. Obliczyć procentowo - powierzchnię uszkodzoną   

4. Określić poprzez ręczne kopanie i ważenie - wysokość plonu w części nieuszkodzonej  
z uwzględnieniem: 

•   współczynnika korygującego regresji wg Instytutu Ziemniaka - 0,88. 
•   przewidywanego procentu strat w czasie zbioru - śr. 5%. 
•   na powierzchniach powyżej 2ha - można zastosować współczynnik 0,5 zmniejszenia plonu o 0,5q na każdy ha 

pola. Uwaga: określić też strukturę plonu tj. % bulw handlowych i % bulw paszowych: 

Dla powierzchni do 2 ha uprawy 

P=B x C x 0,88 x (100-S) 

      Powyżej 2 ha uprawy 

P = B x C x 0,88 - 0,5 x A x (100 - S) 

P - plon netto na jeden ha 

B - średni plon bulw z  1 krzaka, 

C - liczba krzaków faktyczna na 1ha uprawy, 

0,88 - współczynnik przeliczeniowy wydajności teoretycznej na praktyczną (Instytut Ziemniaka) 

 

S - straty podczas zbioru wg IBMER (m.in.:3 - 8% dla kombajnu, 1 -10% dla kopaczki elewatorowej)  

A  areał ( ha)  

5. Określić poprzez ręczne kopanie i ważenie wysokość plonu w części uszkodzonej z poszczególnych poletek np. „A" i 
„B" .  

6. Obliczyć stratę (różnicę w plonie) wynikającą ze zniszczenia w przeliczeniu na 1 ha. 

7. Obliczyć stratę na całej powierzchni tj. strata z 1 ha x ilość ha uszkodzonych 

Ustalenia końcowe: 
•   obliczyć stratę w przeliczeniu na pieniądze 
Uwaga: Po wykopaniu plonu z poletek pomiarowych (w części nieuszkodzonej), należy określić strukturę plonu tj. 
oddzielnie zważyć ziemniaki użytkowe (handlowe) i oddzielnie paszowe. Jeżeli nie dokona się ustalenia struktury plonu 
można przyjąć szacunkowo: 70% - ziemniaki użytkowe - towar handlowy i 30% - ziemniaki paszowe. (Udział 
procentowy może jednak być inny np. z powodu suszy i in. przyczyn). 
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ROZDZIAŁ VI 

Szacowanie szkód w kukurydzy 
 
SZACOWANIE WSTĘPNE  
Szacowanie szkód w uprawie kukurydzy jest czynnością pracochłonną i w przypadku dużych obszarów 

uprawy wymagającą pracy kilkuosobowego zespołu. By prawidłowo oszacować straty, konieczne jest 

przejście całej powierzchni. W przypadku uprawy kukurydzy na kiszonkę szacowania wstępnego dokonuje się 

jak w uprawie na ziarno z uwzględnieniem obsady i odmiany. Szacowanie końcowe polega na ważeniu 

uzyskanej masy zielonej z powierzchni nie uszkodzonej z uwzględnieniem wykoszonej powierzchni i 

porównaniu z wydajnością na powierzchni uszkodzonej. W przypadku zniszczeń tylko gniazdowych 

mierzymy powierzchnie uszkodzone, ustalamy powierzchnie zredukowane i mnożymy przez wydajność z 

powierzchni nie uszkodzonej. W ten sposób otrzymujemy rozmiar szkody. 
 

1.Określamy ilość i wymiary uszkodzeń placowych (gniazdowych) – dużych i o dużym uszkodzeniu 

2.W celu określenia %-u uszkodzeń drobnych (punktowych) stosujemy „metodę statystyczną po przekątnej” 

3.Poletka kontrolne  

- zaleca się 3 sąsiednie rzędy każdy po 30mb 

 Przykład: pole 10 ha 

 

 

4.Obliczamy faktyczną wielkość naszego poletka kontrolnego 

    3 rzędy x 30mb x 0,75m=67,5 m 2        

5.Odmierzamy taśmą mierniczą na każdym odcinku kontrolnym 

a) długość rzędów (w m) nieuszkodzonych 

b) długość rzędów – uszkodzonych 

6.Jednocześnie na tych odcinkach liczymy ile znajduje się na nich roślin kukurydzy 

PRZYKŁADOWE OBLICZENIA 

Poletko kontrolne A 
- 3 x 30mb = 90mb 

w tym : 

                         G-1 
100%  
zniszczenia               
 
0,5 HA 

A 

B 

C 

D

E

G-2 
 90% 
zniszcz. 
0,06 ha 
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NIEUSZKOODZONE ODCINKI 

I.  I rząd    -    25 mb (120 szt.-roślin) 

              II rząd      -  30 mb (150 szt. -roślin) 

             III rząd      -  20 mb (100 szt.- roślin) 

                                                                                  ---------------------------------  

                                          75 mb    370 szt. roślin             

  USZKODZONE ODCINKI          

II.          I rząd     -     5 mb – 10 roślin 

    II rząd      -   brak uszkodzeń 

      III rząd      -  10 mb – 20 roślin 

                                      --------------------------------- 

                                 15 mb     30 roślin 

 

III. Obliczamy obsadę na odcinkach nieuszkodzonych  

75 mb x 0,75 m =56,25 m 2  = 370 szt. roślin 

 

56,25 m 2    -------- 370 roślin 

                                                             10000 m 2  --------   x 

x = 65 777 szt./ha 

 

IV. Obliczmy obsadę  na odcinkach uszkodzonych  

15 mb x 0,75m = 11,25 m 2  = 30 szt. roślin uszkodzonych 

 

 11,25 m 2          -------- 30 szt./ m 2 

 

                                                         10 000 m 2     --------- x 

x=26 667 szt./ ha 
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SZACOWANIE KOŃCOWE 
 

OKREŚLENIE POWIERZCHNI ZREDUKOWANEJ W KUKURYDZY    

 

PRZYKŁAD:  POLE O POW  2,25 ha                                                                                                           
N- rośliny kukurydzy nieuszkodzone 
U- rośliny przewrócone lub ze zniszczonymi kolbami 
RAZEM: 
a) N- ROŚLINY NIEUSZKODZONE                                  
   600 szt. 
   605 szt. 
   570 szt. 
   590 szt. 
   595 szt. 
 2960 szt. 
b)  U- ROŚLINY USZKODZONE 
    25 szt. 
    20 szt. 
    50 szt. 
    35 szt. 
    30 szt. 
160 szt.  
Razem roślin ocenianych 

2960 szt.+ 160 szt.=3120 szt. 

 

OBLICZMY POWIERZCHNIĘ  ZREDUKOWANĄ 
I. Powierzchnia zredukowana na poletkach silnie zniszczonych ( gniazdowo ) 

A- 1000m2   x  90%= 900 m2 

  B- 400m2       x 100 %= 400 m2 

20m 
 
A 
1000 m2 

 ok.90% 
zniszcze
ń 
                  
 
 50m          
 

C=1125 m2

 
Ok.80% 
zniszcz. 
 
45m 
 
 

B=400 m2

100%zniszcz.    
                  
20m 
 
              20m 

I 
50mb 
N 
600szt 
U 25 
szt. 
 II 

50mb 
N 605 
szt. 
U 20 
szt III 

50mb 
N 570  
szt. 
U 
50szt IV  

50 mb 
N 590  
szt. 
U 35 
szt. 
 

V  
50 mb 
N 595 
szt. 
U 30 
szt. 
 

Wymoklisko 
0,25 ha 
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               C- 1125 m2  x   80%=  900 m2 
                                                                        2525                       2200 

 
Razem (A+B+C)=2200 m2 =0,22 ha 
 
II. Obliczamy % zniszczeń punktowych na pozostałej powierzchni tj. 2,25 ha – 0,25 ha -0,25ha= 1,75 ha 

3120 szt.--- 100% 

   160 szt.---   x   % 
 

                x= 5,13% 
 
III. Powierzchnia zredukowana na powierzchni 1,75 ha  

1,75 ha x 5,13%=0,09ha 

 

IV. Razem powierzchnia zredukowana 0,22 ha + 0,09 ha = 0,31 ha 

7. Ustalenie wydajności 

A) teoretycznej 

B) kombajnem 

Ustalenie wydajności na podstawie plonu teoretycznego jest obarczone błędem 10 - 15%.  
W przypadku upraw wielkoobszarowych różnice np. składu bonitacyjnego gleb mają wpływ na różnorodność 
wykształcenia roślin, a to powoduje różnice w plonie. 

A) Podczas pobierania prób należy zebrać reprezentatywne kolby (ok. 5 szt. z każdej próby). Określamy średnią 

ilość rzędów ziaren na kolbie oraz ilość ziaren w rzędzie. Ustalamy masę 1000 nasion - oddzielamy ziarno od rdzenia 

kolb i ważymy masę 1000 ziaren wybranych losowo.  

 Przykład: 

P=
1000

*** MTZCBA
-S 

P - plon teoretyczny 

A - ilość rzędów ziaren na kolbie 

B - ilość ziaren w rzędzie 

C - średnia ilość kolb na 1ha 

MTZ - masa tysiąca ziaren w gramach 

S - straty przy zbiorze 

B) Wydajność z danej uprawy należy ustalać na podstawie omłotu kombajnem  
i ważeniu uzyskanego ziarna z pow. nieuszkodzonej z uwzględnieniem powierzchni zredukowanej  
i wilgotności ziarna. 

0,31 ha (pow. zredukowana) x 80 q/ha (średnia wydajność mokrego ziarna szacowanej uprawy) = 24,8 q - rozmiar 

szkody 

Wielkość szkody ustala się mnożąc rozmiar szkody x średnią cenę kukurydzy  
z uwzględnieniem wilgotności.  
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ROZDZIAŁ VII 

Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzynę na użytkach zielonych 
 

Sposób postępowania przy szacowaniu określa § 4.7 Rozporządzenia Ministra Środowiska. Odszkodowania za 

szkody wyrządzone przez dziki na łąkach i pastwiskach ustala się na podstawie ostatecznego szacowania, 

uwzględniając wartość utraconego plonu (masy zielonej lub siana) w danym sezonie wegetacyjnym oraz koszty 

doprowadzenia uszkodzonej powierzchni do stanu pierwotnego. Koszty te wylicza się na podstawie aktualnych cen 

prac agrotechnicznych oraz cen rynkowych niezbędnych do wysiewu nasion. 

Przywrócenie użytku zielonego do stanu pierwotnego polega na:    

a)   określeniu stanu pierwotnego, 

b)   ustaleniu sposobu rekultywacji 

 Plon i zbiory z łąk i pastwisk najlepiej wyrazić jako produkcję siana, nawet wtedy gdy z łąk zebrano zieloną masę 

(na susz, kiszonkę, bieżące skarmianie itp.). 

 Metody określania wydajności łąk: 

A) Metoda wagowa określenia wydajności z uwzględnieniem rzeczywistej wysokości koszenia. Plon netto siana 

oblicza się poprzez pomnożenie plonu zielonki i współczynnika przeliczeniowego zielonki na siano, który wynosi -0,2 do 

0,3 (średnio 0,25) oraz przewidywanych strat 20%. 

Utracony plon będzie wynikiem masy utraconego siana i ceny za 1 q. 

Cenę za płody rolne, których nie można ustalić (np. brak w obrocie towarowym) ustalamy stosując zamienniki 

na jednostki zbożowe (patrz w dalszej części opracowania). 

 

Procentowy udział plonu łąki dwukośnej przy zbiorze siana: 

I pokos – 60% 

II pokos – 40% 

 

Łąki trzykośnej 

      I pokos – 50% 

II pokos – 30% 

      III pokos - 20% 

 



36 

Przykładowa łąka -1,5 ha 

1-7 zniszczenia gniazdowe 

Obliczenie powierzchni zredukowanej: 

1.4x5=20m2x60%=12m2 

2.Πx62 =(3,14x36)x20%=22,6m2 

3.(40x40)x50%=1600x50%=800m2 

4.1m2x100%=1m2 

5.1m2x100%=1m2 

6.(3,14x22)x100%=12,6m2 

7.(3x10)x20%=30m2x20%=6m2 

 

Razem: m2 tj. 0,0855 ha = 855,20m2 

USTALENIA 

1. Powierzchnia całkowita  - 1,5 ha 

2. Powierzchnia uprawy, która uległa uszkodzeniu – 1,0 ha 

3. Procent zniszczenia uprawy na powierzchni uszkodzonej 

10 000m2   –  100 % 

                                                                       855,2 m2      --   x 

 

x=8,55% 
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4. Wysokość odszkodowania  
I. Koszt przywrócenia łąki, pastwiska do stanu pierwotnego 

- Włókowanie 

a) 1ha x 44zł/ha = 44,00 zł 

- podsiew traw( nasiona do podsiewu) 

b) 30 kg x 0,0855 ha x10 zł = 25,65 zł 

- wałowanie 

c) 1ha x 44 zł/ha = 44,00 zł 

 

Razem   44 zł +25, 65zł + 44 zł = 113,65 zł 
 

II. Utracona  wartość  plonu 

W przypadku ustalania wydajności użytków zielonych uprawianych z przeznaczeniem na zielonkę, ścinamy odrost 

z powierzchni 1m2 reprezentatywnych miejsc dla przynajmniej 6 prób. Ważymy masę zieloną, a następnie mnożymy 

średnią wagę z 1m2 przez liczbę m2 użytku. Plon masy zielonej waha się w granicach 50-350q/ha w zależności od 

wilgotności składu botanicznego i stopnia pielęgnacji. 

W praktyce z uwagi na czasochłonność szacowania, wysokość plonów użytków zielonych winno ustalać się w 

drodze ugody na podstawie doświadczenia stron. W przypadku użytków o średniej  

i niskiej wartości, praktykuje się wszelkiego rodzaju kompromisy.  

Przykład I i II pokos 

Plon zielonej masy – 160q/ha 

Plon siana ( bez S-strat) 160 x 25%= 40 q/ha 

- wartość utraconego plonu siana  

 40q/ha x 0,0855 ha = 3,42q x cena rynkowa 

Gdy niemożliwe jest ustalenie ceny rynkowej  

obliczyć cenę wg jednostki zbożowej np. 1q siana= 0,4j.zb. 

1q x 0,4j.zb. x 45 zł (średnia cena zbóż) = 18 zł/q 

3,42q x 18 zł/q = 61,60 zł 
 

Razem odszkodowanie: 
Koszt przywrócenia  użytku zielonego do stanu pierwotnego -   113,65 zł 

Wartość utraconego plonu                                                        -     61,60 zł 

                                                                                                                 

                                                                            RAZEM              175,25 zł 
 

B) Metoda szacunkowa. 
Przeliczanie produkcji zielonej masy na siano przy zastosowaniu współczynników - zróżnicowanych  

w zależności od jakości porostu łąk i pastwisk oraz od fazy sprzętu traw. 

Najczęściej przyjmuje się, że ze 100 dt zielonej masy otrzymuje się 20-30 dt siana. Przy użytkowaniu łąk jako pastwiska - 

wydajność ich zmniejsza się do wysokości 60-80% wydajności łąk użytkowanych na siano.  

W szacunku plonu łąk ustala się: 

• wysokość głównej masy i runi, 

• procent zadarnienia 
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Wysokość głównej masy runi: 
Główna ruń jest to cała masa roślinna - ponad nią są pojedyncze rośliny. Do określenia wysokości głównej masy runi 

wykorzystuje się deseczkę o szerokości 20-25cm, długości ok. 50cm i grubości l,5-2,0cm. Deseczkę kładzie się 

delikatnie poziomo na runi łąkowej i wysokość na której osiądzie deseczka uginając pojedyncze źdźbła - jest 

wysokością głównej masy runi. Do obliczania plonu przyjmujemy odległość pomiędzy powierzchnią ziemi, a dolną 

powierzchnią deseczki. 

Zwartość(procent) zadarniania - określa się losowo w wyznaczonych miejscach łąki w % pokrycia powierzchni, 

używając do tego celu miarki centymetrowej (100 cm). Następnie patrzy się ile na miarce zajmuje darń, a ile powierzchnia 

zadarniania Po zsumowaniu centymetrów zajmujących darń otrzymujemy procentowe zadarnianie łąki 

Plon netto  siana z łąki obliczyć można wg wzoru: 

P netto = (V- ś) x 6 x Z x ws –S 

gdzie: 

V - wysokość głównej masy runi (cm) 

ś - wysokość ścierni( cm) 

6 - wielkość stała ( z 1cm 100% porostu traw z powierzchni 1 ha uzyskuje się około 6 ton zielonki) 

Z - % zadarnienia /100; 

wś - współczynnik. przeliczeniowy zielonki na siano wynoszący najczęściej od 0,2 do 0,3; 

S - strata ok. 20% 

PRZYKŁAD: 
• wysokość głównej masy runi 40 cm 

• wysokość ścierni 5cm 

• zadarnianie 80% 

• współczynnik przeliczeniowy zielonki na siano 0,2 

• straty 20% 

 

 

1. Obliczamy plon : 

 

P brutto=( 40-5 ) x 6 x 
100
80

 x  0,2 = 33,6dt/ha2.  

Obliczamy plon netto: 

P netto =  P brutt o - S (Strata) 
 

P netto = 33,6 dt – (33,6 x 0,2 )= 26,88 dt 
 

Przy pomocy tej metody oblicza się także plon II pokosu, a także III pokosu o ile będzie on zbierany. Udział 

poszczególnych pokosów w całkowitym zbiorze siana danej powierzchni łąki przeważnie wynosi: 

a)    Przy dwóch pokosach: I pokos około 60%; II pokos około 40%  

b) Przy trzech pokosach: I pokos około 50%; II pokos około 30%; III pokos około 20%. 

Ilość pokosów uzależniona jest od przebiegu warunków pogodowych, stopnia pielęgnacji łąki bądź pastwiska, sposobu 
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użytkowania, a przede wszystkim od możliwości regulacji stosunków wodnych - czyli nawadniania  

i odwadniania. 

1.Obliczamy wydajność siana z 1ha jak np. w w/w przykładzie i wynosi ona - 26,88 q z ha w I pokosie -stanowi to 60% 

całorocznego zbioru 

2.Następnie obliczamy wydajność siana w II pokosie - stanowi to ok.40% całości zbioru, a wydajność w tym pokosie wyliczyć

  można z proporcji:  

                                                     26,88q/ha             -      60%      

                                                          X q/ha -       40%        

                                                                         x =  17,92 q/ha 

3.Obliczamy razem wydajność siana z 1ha z dwóch pokosów: 26,88q + 17,92q = 44,8q siana. 

4.Następnie obliczamy ilość utraconego plonu siana z powierzchni zredukowanej tj. z 0,085 ha: 

44,8q x 0,085ha = 3,81 q siana 
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USTALANIE CENY ( WARTOŚCI ) PŁODÓW ROLNYCH, KTÓRYCH NIE MA  
W OBROCIE TOWAROWYM 

Ponieważ w obrocie towarowo-handlowym może nie być niektórych płodów rolnych np. kiszonki, siana, ziemniaków paszowych, a więc do obliczenia wartości utraconej - potrzebna jest nam ich wartość wyrażona w złotówkach. 

Jedynym racjonalnym wyjściem jest zastosowanie jednostki przeliczeniowej, która pozwoli sprowadzić te produkty do miernika ekonomicznego, który można wycenić. Takim miernikiem jest jednostka zbożowa. 

Jednostka zbożowa - jednostka ta jest powszechnie stosowana w Polsce i w większości krajów europejskich. Jej stosowanie zaleca Instytut Ekonomiki Rolnictwa. Została ona opracowana w Niemczech . Najczęściej stosuje się przeliczniki zmodyfikowane 

przez E. Woermana i G. Blohma. Do wartości jednostki zbożowej przyjęto wartość pokarmową 4-ch zbóż pastewnych (pszenicy, jęczmienia, żyta i owsa). Jaki jest współczynnik przeliczeniowy dla poszczególnych produktów rolnych i odczytuje się go ze 

specjalnych tabel opracowanych przez w/w autorów. 

 

Przykładowe wskaźniki przeliczeniowe płodów rolnych na jednostki zbożowe : 

1 q siana 0.40 - jednostki zbożowej 
1 q zielonki z kukurydzy 0,13 - jednostki zbożowej 
1 q kiszonki z kukurydzy 0,11 - jednostki zbożowej 
1 q ziemniaków 0,25 - jednostki zbożowej 
1q buraków pastewnych 0,10 - jednostki zbożowej 

 

Przykład obliczania wartości 1- ej jednostki zbożowej, którą będziemy stosowali jako cenę urynkowioną płodu: 

 
Średnia cena rynkowa 4-ch 
podstawowych zbóż (przykład): 

Wartość 1-ej jednostki zbożowej oblicza się jako średnia 
arytmetyczna cen 4-ch zbóż 

Pszenica paszowa 
jęczmień 
żyto paszowe  
owies 

45 zł  
32 zł  
32 zł 
22 zł 

1 j. zb. = (45+32+32+22):4=32,75zł 
 

 

1 q korzeni buraków pastewnych x 0,10 jedn. zbóż. = 0,1 q jedn. zbożowych 
0,1 q jedn. zb. x wartość 1-ej jedn. zbóż. 32,75zł = 3,275 zł.  
Jest to cena 1 q buraków pastewnych 
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Współczynniki przeliczeniowe na jednostki zbożowe opracowane przez Woermanna 
 
 
 
Produkty  Jednostki zbożowe w 100 kg 
I. Zbożowe 
                 Zboże 
                 Mieszanki zbóż 
                 Kukurydza (ziarno) 
                 Gryka  

 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

II. Strączkowe 
                 Groch, bób 
                 Fasola 
                 Wyka 
                 Łubin 
                 Soja 

 
1,20 
1,20 
1,20 
1,20 
1,50 

III. Oleiste 
                 Różne nasiona oleistych 
                 Rzepak, słonecznik 
                 Mak 
                 Len 
                 Gorczyca 
                 Konopie 

 
2,00 
2,00 
2,50 
2,50 
1,50 
1,40 

IV. Włókniste 
                 Len włóknisty (nasiona + słoma) 
                 Słoma lnu włóknistego 
                 Konopie (nasiona + słoma) 
                 Słoma konopi 

 
1,00 
0,70 
0,70 
0,50 

V. Okopowe 
                 Ziemniaki 
                 Buraki cukrowe, cykoria 
                 Buraki pastewne, brukiew 
                 Marchew  

 
0,25 
0,25 
0,10 
0,15 

VI. Warzywa  
                 Kapusta biała 
                 Kapusta czerwona 
                 Kapusta włoska 
                 Brukselka 
                 Kalarepa 
                 Kalafiory 
                 Rzodkiew 
                 Rzepa 
                 Buraki 
                 Marchew 
                 Selery  
                 Rzodkiewka  

 
0,15 
0,15 
0,15 
0,30 
0,20 
0,30 
0,15 
0,15 
0,15 
0,15 
0,25 
0,15 
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                                                                 Miejscowość……………………… ,data……………………. 

                                                                                     KOLO ŁOWIECKIE 

 …………………………………………………. 

ZGŁOSZENIE SZKODY 

Zgłaszający prawny posiadacz uprawy………………………………………………………….... 

Adres zamieszkania:………………………………………………………………………………….. 

Telefony /Fax………………………………………….. tel. kom……………………………………. 

Gatunek uprawy ………………………………….Odmiana…………………………………….. 

Położenie uprawy, nr pola: 

Wieś………………………….Gmina……………………………………………………………….. 

Powierzchnia ha …………………………………………………………………………………… 

Data powstania szkody: …………………………………………………………………………… 

Podpis czytelny -- Nazwisko i imię  
……………………………………………………….
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                                                                                                            ................................................ 
                               (miejscowość)                (data) 

 
 

WNIOSEK 
 

o rozstrzygnięcie sporu o wysokość wynagrodzenia za szkodę łowiecką 
 
 

Nazwisko, imię................................................................................................................................... 
Adres................................................................................................................................................. 
Telefon .............................................................................................................................................. 
 

Urząd Gminy w ………………………………………. 
 
 
 
Proszę o podjęcie mediacji dla polubownego rozstrzygnięcia sporu o wysokość wynagrodzenia za szkody w uprawie ....................................................................., usytuowanej w ......................................., ponieważ nie zgadzam się z wysokością 

odszkodowania oszacowaną przez Koło Łowieckie ......................................................................................................... w dniu ............................................. Z powodu: 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 
 
                                                                                                         …………………………………... 

                               (podpis wnioskodawcy) 
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Nazwisko i imię rolnika……………………………………………..... .... ..  dnia………………..……………………….. 
 
Adres…………………………………………………………………………………………………………                                             
 
                                                                                  KOLO ŁOWIECKIE ……………………………….. 

ZAWIADOMIENIE 

W związku z ustalonymi zasadami współdziałania w ochronie upraw przed zniszczeniami przez zwierzęta łowne - pomiędzy posiadaczami uprawy, a kołem łowieckim zawiadamiam koło łowieckie, że dnia ........................................ dokonam (dokonałem)*   
zasiewu/ sadzenia uprawy rolnej szczególnie narażonej na szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne: 

........................................................................................... o pow. ................................... ha. 
(wpisać gatunek i odmianę) 

Plantacja położona jest   ............................................................................................................... 
(podać przybliżoną lokalizacją pola) 

                                           Proszę Zarząd Koła Łowieckiego o ochronę pola. 

Jednocześnie na podstawie art. 47 ustawy “Prawo łowieckie" - jako posiadacz uprawy zobowiązuję się do współdziałania w ochronie swojego pola w następującej formie: 

Podać własna propozycje ochrony pola: 

…………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

                                                                                                                        Podpis rolnika 
*niepotrzebne skreślić 
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UMOWA UGODY 

Strony zawierające ugodę:  

1. Posiadacz uprawy: 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

/nazwisko i imię, nazwa gospodarstwa i dokładny adres/ 

2. Dzierżawca lub Zarządca obwodu łowieckiego( Koło Łowieckie / Nadleśnictwo): 

……………………………………………………………………………………………………………. 
/nazwa koła łowieckiego lub nadleśnictwa oraz dokładny adres, nazwisko i imię osób upoważnionych / 

Na podstawie art. 917 i 918 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. nr 16, póz. 93 z późniejszymi zmianami) w/w strony zawierają ugodę w zakresie wysokości odszkodowania z szkody wyrządzone w uprawie rolnej: 

Data zawarcia umowy 
 

 
 

Gatunek uprawy 
 

 
 

Powierzchnia w ha 
 

 
 

Wartość odszkodowania: 
 

 

 
 

słownie: 
 

Sposób zapłaty:*  
•    gotówką  
•    przelewem 
 

Termin zapłaty:* 
 •    w dniu szacowania;  
 •    3 dni/7dni/14 dni 
 •    30 dni 

*niepotrzebne skreślić 

Strony w wyniku negocjacji i wzajemnych ustępstw postanowiły: 

1.   Koło łowieckie/ nadleśnictwo - zobowiązuje się do zapłaty w/w kwoty posiadaczowi uszkodzonej uprawy rolnej. 
3. Posiadacz uszkodzonej uprawy rolnej zobowiązuje do nie wysuwania roszczeń odszkodowawczych wobec dzierżawcy/zarządcy obwodu łowieckiego. 

Podpis posiadacza uprawy 
 

Podpisy dzierżawcy lub łowieckiego: 
zarządcy obwodu 
1. 
2. 

 
 

3. 
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Uchwała nr XLVIII/789/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego 
z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia terminów zbioru gatunków 

roślin uprawnych na terenie województwa małopolskiego. 
 
 
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 48 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r. nr 127 poz. 1066 z późn. 
zm.) Sejmik Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje:  
 

§ 1 
Określa się terminy zbioru gatunków roślin uprawnych na terenie województwa małopolskiego w celu ustalania obowiązku wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy 
wykonywaniu polowań: 
 
1) dla regionu I, obejmującego obszar powiatów: bocheńskiego (miasto Bochnia oraz gminy: Bochnia, Drwinia, Rzezawa), brzeskiego (gminy: Borzęcin, Brzesko, Dębno, Gnojnik, Szczurowa), chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego (miasto Gorlice 
oraz gminy: Bobowa, Biecz, Gorlice, Lipinki, Łuna, Moszczenica), krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego (gminy: Dobczyce, Myślenice, Siepraw, Sułkowice), nowosądeckiego (gminy: Chełmiec, Gródek nad Dunajcem, Korzenna, Łososina Dolna), 
olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, tarnowskiego (gminy: Ciężkowice, Gromnik, Lisia Góra, Pleśna, Radłów, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Szerzyny, Skrzyszów, Tarnów, Tuchów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Wojnicz, Żabno), 
wadowickiego (gminy: Brzeźnica, Kalwaria Zebrzydowska, Spytkowice, Tomice, Wadowice, Wieprz), wielickiego oraz miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa: 
 
Termin zbioru  Gatunki roślin 
31 maja  poplony ozime, warzywa zimujące, np. pory, pietruszka, jarmuż 
31 lipca  jęczmień ozimy 
01 sierpnia  rzepak ozimy, żyto 
15 sierpnia  groch, pszenżyto ozime 
25 sierpnia  jęczmień jary, pszenica ozima 
31 sierpnia  pszenica jara, owies, pszenżyto jare 
05 września  rzepak jary, fasola szparagowa 
15 września  łubin żółty i wąskolistny, ogórek gruntowy, cebula 
30 września  papryka, fasola na nasiona, pomidory 
15 września  bobik 
10 października  tytoń 
15 października  ziemniaki, kalafior, koniczyna, lucerna 
20 października  trawy w uprawie polowej 
31 października  buraki pastewne, kukurydza, poplony ścierniskowe, seler, buraki ćwikłowe, marchew, pietruszka oraz pozostałe gatunki nie wymienione w tabeli 
15 listopada  kapusta późna, buraki cukrowe, kukurydza na kiszonkę w plonie wtórnym 
 
2) dla regionu II, obejmującego obszar powiatów: bocheńskiego (gminy: Lipnica Murowana, Łapanów, Nowy Wiśnicz, Trzciana, Żegocina), brzeskiego (gminy: Czchów, Iwkowa), gorlickiego (gminy: Ropa, Sękowa, Uście Gorlickie), limanowskiego, 
myślenickiego (gminy: Lubień, Pcim, Raciechowice, Tokarnia, Wiśniowa), nowosądeckiego (miasto trybów oraz gminy: trybów, Kamionka Wielka, Krynica, Łabowa, Łącko, Muszyna, Nowojowa, Piwniczna, Podegrodzie, Rytro, Stary Sącz), 
nowotarskiego, suskiego, tarnowskiego (gmina Zakliczyn), tatrzańskiego oraz wadowickiego (gminy: Andrychów, Lanckorona, Mucharz, Stryszów): 
 
Termin zbioru  Gatunki roślin 
31 maja  poplony ozime 
10 sierpnia  jęczmień ozimy 
30 sierpnia  żyto, pszenżyto ozime 
10 września  pszenica ozima, pszenżyto jare, jęczmień jary 
15 września  pszenica jara, owies 
30 września  motylkowe wieloletnie na siano i kiszonkę, tj. koniczyna, lucerna, trawy w uprawie polowej, ziemniaki, marchew, pietruszka, buraki ćwikłowe, seler, ogórek gruntowy 
20 października  poplony ścierniskowe, bobik oraz pozostałe gatunki nie wymienione w tabeli 
31 października  buraki pastewne 
15 listopada  kukurydza 
 
3) Podział na dwa regiony klimatyczne województwa małopolskiego przedstawia mapa, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  
 

§ 2 
Niniejsza uchwała nie dotyczy trwałych użytków zielonych, na których szkody spowodowane zniszczeniem darni mogą powstać w okresie całego roku. 
 

§ 3 
Wydanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Małopolskiego. 
 

§ 4 
Traci moc Rozporządzenie nr 68/05 Wojewody Małopolskiego z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie określenia terminów zbioru gatunków roślin uprawnych na terenie województwa małopolskiego.   
 

§ 5 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 
 
UZASADNIENIE  
Na podstawie art. 48 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r. nr 127 poz. 1066 z późn. zm.); odszkodowanie za szkody w uprawach i płodach rolnych nie przysługuje: „ posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów 
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rolnych, którzy nie dokonali ich sprzętu w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w danym regionie, określonego przez sejmik województwa w drodze uchwały”. W związku z powyższym Sejmik Województwa 
Małopolskiego zobowiązany jest do ustalenia terminu zakończenia zbiorów poszczególnych gatunków roślin w województwie małopolskim. Niniejsze terminy zakończenia zbiorów poszczególnych roślin uprawnych zaopiniowane zostały przez Małopolską 
Izbę Rolniczą, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach oraz Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Węgrzcach. Wobec powyższego podjecie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
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Normy obsady roślin na m2 uprawy 
 
Pszenica ozima – 400-450 szt./m2, 
Pszenica jara – 450-500 szt./m2, 
Jęczmień jary – 300-350 szt./m2, 
Owies – 500-600 szt./m2, 
Ziemniaki – 4,1-6,4 szt./m2 (w zależności od odmiany ziemniaka i rozstawu redlin) 
Burak cukrowy – 8-9 szt./m2, 
Rzepak – bardzo dobra obsada 40-60 roślin/m, zadowalająca 20-30 szt./m2, 
Kukurydza na zielonkę – ok 11 szt./m2, 
Kukurydza na ziarno – 8-9 szt./m2, 
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