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Starostwo Powiatowe 
w Hajnówce
ul. Aleksego Zina 1
17 – 200 Hajnówka

W związku z pismem Starostwa Powiatowego w Hajnówce z dnia 2 października 
2019 r., znak: OS.604.57.2019.MS skierowanym do Ministra Środowiska  z prośbą o podjęcie 
działań zmierzających do rozwiązania problemu szkód wilczych na terenie powiatu 
hajnowskiego, pragnę wyjaśnić pewne kwestie oraz procedury postępowania  dotyczące tej 
sprawy. 

Problem szkód wyrządzanych przez wilki na terenie woj. podlaskiego w roku 2019 
coraz bardziej się nasila. Do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku 
wpływa coraz więcej wniosków o wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez wilki. 
Problem dotyczy również powiatu hajnowskiego – łącznie 16 wniosków o wypłatę 
odszkodowania, szczególnie dotyczy to gmin: Czyże, Narew, Hajnówka.

Jednocześnie informuję, iż jedną z form pomocy dla osób, którym wilki wyrządziły 
szkody jest wypłata odszkodowań. Wilk został uznany za jeden z pięciu gatunków objętych 
ochroną, za których szkody odpowiada Skarb Państwa (art. 126 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody -Dz. U. z 2016 r. poz. 1614). W związku z tym w ramach 
rekompensaty wypłacane są odszkodowania za szkody wyrządzane przez ten gatunek. 
Wypłacane są one przez właściwego miejscowo regionalnego dyrektora ochrony środowiska 
(lub na terenie parku narodowego przez dyrektora tego parku) na wniosek poszkodowanego. 
Procedura wypłacania odszkodowań została uregulowana w rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre 
gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową (Dz.U z 2018 r. poz. 645).

Drugą z form pomocy jest możliwość  współdziałania poszkodowanych z regionalnym 
dyrektorem ochrony środowiska lub dyrektorem parku narodowego (na terenie parku 
narodowego) w zakresie sposobów zabezpieczania przed szkodami powodowanymi m.in. przez 
wilki - art. 126 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2018 
r. poz. 1614). Współdziałanie te realizowane jest na podstawie umów cywilnoprawnych 
zawartych między regionalnym dyrektorem ochrony środowiska lub dyrektorem parku 
narodowego, a osobą zainteresowaną uzyskaniem takiej pomocy.

Pragnę również podkreślić, iż w roku ubiegłym w ramach takiego współdziałania - 
zawartych umów cywilnoprawnych - przekazano kilka zestawów pastuchów elektrycznych 
zapobiegającym szkodom wilczym również mieszkańcom powiatu hajnowskiego. 

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody istnieje również możliwość uzyskania 
zezwolenia na odstępstwo od zakazów wobec osobników tego gatunku, w celu wyeliminowania 
powodowanego zagrożenia – np. na umyślne płoszenie czy zabijanie. W zakresie umyślnego 



płoszenia zezwolenia wydawane są przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 
Białymstoku, zaś w zakresie umyślnego zabijania przez Generalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska a w przypadku gdy czynności mają być wykonane na terenie parku narodowego 
przez Ministra Środowiska. Zezwolenia takie mogą być wydawane w przypadku braku 
rozwiązań alternatywnych, jeżeli wnioskowane działania nie są szkodliwe dla zachowania we 
właściwym stanie ochrony gatunków chronionych oraz przy spełnieniu jednej z przesłanek 
indywidualnych jak na przykład ograniczenie poważnych szkód w mieniu, czy zapewnienie 
zdrowia i bezpieczeństwa powszechnego. 

Niemniej jednak należy zaznaczyć, że ewentualne zezwolenia wydawane są 
wyłącznie na wniosek podmiotu zainteresowanego uzyskaniem stosownego odstępstwa – 
w przypadku ograniczenia szkód powinna być więc to osoba poszkodowana lub władze 
wykonawcze gminy (np. wójt), natomiast w przypadku potrzeby wyeliminowania 
zagrożenia dla ludzi powinny być to władze wykonawcze gminy (np. wójt).

Jednocześnie nadmieniam, iż szczegółowe wytyczne Generalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska, dotyczące procedury postępowania w przypadku nasilonych ataków 
wilczych na zwierzęta gospodarskie jak i niebezpiecznego zachowania wilków zostały 
przekazane urzędom gmin, których dotyka problem szkód wilczych, pismem z dnia 
1.10.2018 r., znak: WPN.681.4.34.2018.AP.  

     Z up. Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Białymstoku

                Elwira Choińska
p.o. Zastępcy Regionalnego Dyrektora 
- Regionalnego Konserwatora Przyrody

Do wiadomości:
Urząd Gminy Czyże
Urząd Gminy Narew
Urząd Gminy Hajnówka
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