PAŃSTWOWA RADA OCHRONY PRZYRODY
THE STATE COUNCIL FOR NATURE CONSERVATION
KOMISJA DS. ZWIERZĄT – COMMITTEE FOR ANIMALS
Ministerstwo Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
TEL.: (+48) 22 57 92 017, FAX: (+ 48) 22 57 92 730, KOZ@PROP.MOS.GOV.PL

PROP/KOZ/2016-11

Warszawa, 09 maja 2016 r.

Sz.P.
Andrzej Szweda-Lewandowski
Podsekretarz Stanu
Główny Konserwator Przyrody

OPINIA
dotycząca projektu Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie
szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objętych
ochrona gatunkową
W odpowiedzi na pismo z dnia 26 maja 2016 r. (znak: DP-I.0230.17.2016.AD.), Komisja
PROP ds. Zwierząt opiniuje pozytywnie projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska w
sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objętych ochroną
gatunkową, z zastrzeżeniem, by w rozporządzeniu zawrzeć zapis, który pozwalałby
hodowcom w okresach letnich, podczas dłuższych niż dwa dni przerw w pracy urzędów,
zgłaszać szkody w zwierzętach gospodarczych na specjalne telefony alarmowe uruchomiane
w regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska.
UZASADNIENIE
Art. 126 ust. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody upoważnia Ministra
Środowiska do wydania rozporządzenia regulującego system szacowania i wypłaty
odszkodowań za szkody Jednak dotychczas takie rozporządzenie się nie ukazało, dlatego
poszczególne regionalne dyrekcje ochrony środowiska tworzyły własne procedury
szacowania szkód i wypłaty odszkodowań, czasami bazując na wzorcach przekazanych z
innych rdoś, mających już doświadczenia w tej materii, lub też opracowując własne zasady.
W rezultacie efektywność tych procedur różniła się w skali kraju i podobne przypadki w
zależności od miejsca zdarzenia mogły być odmiennie traktowane. Kilkanaście lat
różnorodnych doświadczeń pozwoliły skonstruować zasady, które rozwiązują problem
sprawnego szacowania szkód i wypłaty odszkodowań zgodnie z obowiązującym prawem.
Jedynym problemem, który nie znalazł należytego rozwiązania w projekcie rozporządzenia
jest sytuacja, gdy szkody w inwentarzu spowodowane przez chronione drapieżniki następują
podczas dłuższego, niż dwa dni okresu przerwy w pracy rdoś, wynikającego z ustawowych
dodatkowych dni wolnych. Prawidłowe przeprowadzenie oględzin martwych zwierząt i
stwierdzenie sprawcy szkód po 4-5 dniach w okresie letnim, gdy temperatury są wysokie,
może być bardzo utrudnione, a nawet niemożliwe z uwagi na zaawansowany proces rozkładu
i aktywność padlinożerców. W efekcie może się to przyczynić do błędnego ustalenia sprawcy,
albo na szkodę właściciela, albo też Skarbu Państwa. Dlatego wydaje się zasadne, by w takich
okresach działał specjalny telefon alarmowy, pod który można by zgłaszać takie przypadki w
okresie świątecznym. W decyzji rdoś pozostałaby kwestia szybkości podejmowania
odpowiednich procedur i działań.

dr Sabina Pierużek-Nowak
Przewodnicząca Komisji PROP ds. Zwierząt
Do wiadomości:
- Członkowie PROP
- a/a

2

