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Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Jana Szyszki 

Szanowny Panie Ministrze! 

Niemal dokładnie rok temu, w dniu 17 grudnia 2014 r., złożyłem interpelację o podobnej treści skierowa-

ną do Pana poprzednika. Żadne odpowiednie działania w temacie nie zostały jednak podjęte i do mojego biu-

ra senatorskiego nadal zgłaszają się rolnicy z terenu powiatu suskiego i ościennych, którzy zgłaszają stale 

narastający problem powstawania szkód w uprawach rolnych wyrządzanych przez zwierzynę leśną, głównie 

dziki, problem narastający nawet zdecydowanie dynamiczniej niż w ubiegłym roku, co tym bardziej generuje 

potrzebę niezwłocznego zajęcia się niniejszą sprawą. 

Przedstawiany problem niezmiennie polega na zmaganiach z dzikami, a także sarnami niszczącymi więk-

szość upraw. Zagraża to interesom ekonomicznym rolników oraz ich bezpieczeństwu. Interweniujący rolnicy 

oczekują skutecznych działań, które zabezpieczyłyby gospodarkę rolną przed szkodami wyrządzanymi przez 

dziki, a tychże działań na obecnie brak. 

Jak przekonują rolnicy, znaczny wzrost liczby dzików spowodowany jest niewykonywaniem przez my-

śliwych planu odstrzału tych zwierząt. Z kolei myśliwi twierdzą, że to administracja państwowa nie narzuca 

im zbyt wysokich wymagań w tym zakresie. Jednak mimo iż w tym roku znowu zwiększono liczbę dzików 

przeznaczonych do odstrzelenia, po raz kolejny nie wykonano tego planu i liczba odstrzelonych dzików nie 

zwiększyła się znacznie. 

Tymczasem odszkodowania wypłacane w przypadku szkody w uprawie spowodowanej przez zwierzynę 

leśną są wręcz symboliczne i w żaden sposób nie rozwiązują problemu, ponieważ nie rekompensują ani 

w całości, ani nawet w znaczącej części, poniesionych strat. 

W tej sytuacji należy przyjrzeć się obowiązującym regulacjom oraz praktyce, gdyż według rolników my-

śliwi zrzeszeni w kołach łowieckich stwarzają ogromne problemy w razie wypłaty odszkodowań, a na doda-

tek notorycznie zaniżają wycenę szkód. Zdarzają się również takie sytuacje, że koła łowieckie w ogóle nie 

wypłacają odszkodowań rolnikom z powodu braku środków. 

Tymczasem liczba dzików rośnie z każdym rokiem. Prowadzi to do tego, że dziki zaczynają wchodzić na 

pola i niszczyć plony na coraz większym obszarze poszczególnych regionów wsi. Na początku tego wieku 

w kraju żyło niewiele ponad 100 tysięcy dzików, obecnie jest to już ponad 250 tysięcy sztuk. Stale niszczone 

są uprawy różnych roślin, a także zebrane plony składowane na polach lub w pobliżu budynków gospodar-

skich. Straty spowodowane przez zwierzęta są duże i dotyczą nie tylko upraw, ale także gruntów, które trzeba 

rekultywować, co generuje znaczne koszty i przyczynia się do zwiększania strat materialnych rolników. 

Sprawa jest nader pilna i priorytetowa, gdyż konieczność ciągłego pilnowania przez okolicznych rolników 

upraw, łąk, zebranych plonów oraz własnych posesji w obawie przed dzikami bardzo utrudnia życie miesz-

kańcom naszych wsi i zajmuje wiele czasu, który mógłby zostać wykorzystany na prace w gospodarstwie 

rolnym. A nade wszystko takie okoliczności niszczą rolników ekonomicznie. 

W związku z przedstawionym problemem mam do Pana Ministra pytania. 

1. W jaki sposób można zobligować koła łowieckie do sumiennego wykonywania planów odstrzału zwie-

rzyny leśnej, co pozwoliłoby chociaż w części zmniejszyć problem? 

2. Czy istnieje możliwość zwiększenia kwot odszkodowań za straty spowodowane przez dziką zwierzynę, 

tak aby w znacznej części pokrywały one wyrządzone szkody? Czy istnieje możliwość, by kwoty te pocho-

dziły w całości z budżetu, tak jak w przypadku innych dzikich zwierząt? 

Z poważaniem 

Andrzej Pająk 


