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Szanowny Panie Ministrze!

Kielce, października 2016

Pan

Prof dr hab. Jan Szyszko 

Minister Środowiska

W związku z nowelizacją ustawy Prawo Łowieckie, która weszła w życie w lipcu br. przedstawiamy 

Panu Ministrowi propozycję zmian legislacyjnych, które w naszej ocenie pozwolą na realizację nowego 

zadania związanego z szacowaniem przez wojewodów strat wyrządzonych przez zwierzęta łowne. Kwestia 

ta jest przedmiotem naszej szczególnej uwagi. Ze względu na specyfikę województw świętokrzyskiego, 

podkarpackiego i lubelskiego, gdzie notujemy dużą ilość szkód łowieckich o stosunkowo niewielkich 

wartościach zadanie związane z szacowaniem tych szkód staje się ogromnym logistycznym i finansowym 

wyzwaniem.

Biorąc pod uwagę wysokie koszty realizacji takiego zadania bezpośrednio przez służby Wojewody, 

w naszej ocenie konieczne jest podjęcie rzeczowej dyskusji nad zmianą przepisów, które pozwolą na 

realizację szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne w sposób obiektywny, zgodny z intencją 

ustawodawcy, a przede wszystkim oszczędny i zgodny z zasadą subsydiarności. Optymalnym rozwiązaniem, 

w naszej ocenie, jest zdefiniowanie zadania polegającego na szacowaniu szkód łowieckich jak rządowego 

zadania zleconego realizowanego przez gminy pod nadzorem Wojewody oraz określenie właściwości 

Wojewody jako organu II instancji od decyzji odszkodowaw czych wy daw anych przez JST.

1. Szacowanie szkód łowieckich bezpośrednio przez gminy będzie realizowało zasadę pomocniczości, 

zgodnie z którą decyzje dotyczące społeczeństwa są podejmowane jak najbliżej obywatela. 

To rozwiązanie będzie zdecydowanie bardziej skuteczne ze względów organizacyjnych (logistyka, 

dojazd na miejsce szacowania, bliska dostępność urzędu dla poszkodowanego), jak 

i merytorycznego, gdyż większość gmin dysponuje pracownikami wykonującymi już zadania 

związane z szacowaniem strat w rolnictwie. Zatem można założyć, że ci sami pracownicy będą 

zajmowali się (po niewielkim przeszkoleniu) szacowaniem strat „łowieckich”.



2. Analiza kosztów procesu szacowania przez służby wojewodów wykazuje, że zlecenie tego zadania 

gminom będzie zdecydowanie bardziej oszczędne. Z analizy wykonanej przez Wojewodę 

Świętokrzyskiego wynika, że koszt pojedynczego szacowania w roku 2017 będzie wynosił co 

najmniej 891 zł (łącznie z kosztami rzeczowymi). Natomiast wstępna analiza kosztów tego zadania 

przez gminy wskazuje, że koszt pojedynczego szacowania w JST może wynieść około 591 zł za 

jedną sprawę. Do tej kwoty należy również dodać koszty wojewodów jako II instancji (około 130 zł 

za rozpoznanie sprawy i wydanie decyzji w II instancji). Szacunkowy koszt całkowity zadania 

w 2017 roku w województwie świętokrzyskim wg obecnych przepisów wyceniamy na około 2 138 

572,65 zł, zaś w przypadku powierzenia tego zadania gminom koszt przewidywany wyniesie około 

1 590 749,60 zł.

3. Szacowanie strat przez wojewodów będzie wymagało dość dużych inwestycji (przynajmniej 

w pierwszym roku funkcjonowania ustawy ) związanych m.in. z zakupem środków transportu 

przystosowanych do jazdy w warunkach terenowych. Biorąc pod uwagę specyfikę województw 

Polski południowo wschodniej, gdzie mamy do czynienia z dużą ilością wniosków należy założyć 

zakup kilku, czy nawet kilkunastu samochodów terenowych w zależności od województwa. 

To generuje ogromne koszty. Przekazanie tego zadania gminom nie będzie wymagało tak dużych 

wydatków rzeczowych przy założeniu, że zostanie określona konkretna kwota finansowa za jedno 

przeprowadzone szacowanie, a gmina będzie mogła w dowolny sposób tę kwotę zagospodarować.

4. Realizacja tego zadania przez gminy jest korzystna ze względu na kwestie logistyki (np. bliski 

dojazd), ale również ze względu na dobrą znajomość lokalnej społeczności, szczególnie 

w małych gminach wiejskich, gdzie notuje się stosunkowo największą ilość strat. Pracownicy gmin 

szacujący obecnie straty w rolnictwie (powstałe w wyniku działania niekorzystnych zdarzeń 

atmosferycznych) znają osoby prowadzące gospodarstwa rolne i dzięki temu będą 

w stanie w sposób bardziej skuteczny rozwiązywać problemy m.in. lokalizacji działek, na których 

powstały straty, kontaktów roboczych i oficjalnych z poszkodowanymi, ewentualnego uzupełniania 

wniosków o oszacowanie strat, większej efektywności w identyfikowaniu tych obszarów, gdzie do 

strat dochodzi najczęściej, ale także do informowania rolników/posiadaczy użytków rolnych na 

temat przysługujących im praw, stosowanych procedur, wymogów, itd. Pracownicy urzędów gmin 

mają największą wiedzę na temat osób prowadzących gospodarstwa rolne na ich terenie, w naszej 

ocenie będą również w stanie skuteczniej eliminować przypadki nieprawidłowości czy też 

ewentualnych prób wyłudzania odszkodowań.

5. W przypadku powierzenia wojewodom roli organu II instancji może zaistnieć ryzyko pojawienia się 

ogromnej ilości odwołań od decyzji odszkodowawczych składanych przez poszkodowanych „na 

wszelki wypadek”. Aby ograniczyć skalę takiego zjawiska proponujemy, aby utrzymać rozwiązanie, 

zgodnie z którym w przypadku jeżeli poszkodowany załącza do odwołania opinię rzeczoznawcy 

z listy prowadzonej przez Izby Rolnicze a opinia jest uznana przez wojewodę wtedy koszty



rzeczoznawcy refundowane są z funduszu odszkodowawczego. W innym przypadku poszkodowany 

ponosi koszt takiej opinii.

6. W przypadku przyjęcia takiego rozwiązania warto również wziąć po uwagę zmianę struktury 

funduszu odszkodowawczego. Obecna konstrukcja funduszu wskazuje, że składają się na niego

głównie składki pochodzące z kół łowieckich uzupełniane środkami z budżetu państwa w sytuacji,

jeżeli składki PZŁ będą niewystarczające. W naszej ocenie takie rozwiązanie może nieść ze sobą 

pewne ryzyko nadmiernego obciążania budżetu państwa dofinansowaniem do funduszu

odszkodowawczego. W naszej ocenie należy rozważyć rozwiązanie proporcjonalnego udziału 

składek wpłacanych przez koła łowieckie oraz dotacji z budżetu państwa w ramach funduszu. 

To rozwiązanie będzie motywować przedstawicieli kół łowieckich do aktywnego udziału w procesie 

szacowania strat po to aby monitorować sposób szacowania i wysokość określanych odszkodowań. 

Biorąc pod uwagę obecne przepisy regulujące kwestię funduszu, można spotkać się z opiniami 

(szczególnie środowisk myśliwych i przedstawicieli kół łowieckich), iż koła łowieckie nie będą 

zainteresowane udziałem w szacowaniu szkód uznając, że ich składki do funduszu

odszkodowawczego są dla nich nie do odzyskania. Nie będą zatem widzieli uzasadnienia 

ekonomicznego do udziału w szacowaniu. W naszej ocenie zapewnienie udziału przedstawiciela 

danego koła łowieckiego jest konieczne, aby zapewnić rzetelną i obiektywną wycenę strat.

Szanowny Panie Ministrze!

Biorąc pod uwagę skalę trudności, jaka wiąże się z realizacją tego zadania bezpośrednio przez służby 

wojewodów oraz bliski termin wejścia w życie przepisów znowelizowanej ustawy bardzo proszę o podjęcie 

dyskusji nad przedstawioną propozycją zdefiniowania tego zadania jako rządowego zadania zleconego 

jednostkom samorządu terytorialnego. Deklarujemy gotowość udziału w takiej dyskusji, nasze służby są 

również przygotowane do współpracy z resortem środowiska nad opracowaniem nowych przepisów. 

W załączeniu przesyłamy również wstępne wyliczenia kosztów realizacji zadania na przykładzie 

województwa świętokrzyskiego.

Z wyrazami szacunku

1. Mariusz Błaszczak -  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

2. Krzysztof Jurgiel -  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

3. Mateusz Morawiecki, Minister Rozwoju i Finansów



Koszty realizacji w 2017 roku zadań związanych z szacowaniem przez wojewodów szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne (wynikających z ustawy prawo łowieckie) w województwie świętokrzyskim

Rodzaj zadania Podstawa prawna Opis czynności
Czas trwania w
minutach Ilość spraw

Czas łącznie w
min

Cza łącznie w
godz Koszt sprawy

wartość za 
godz.

Weryfikacja wniosku poszkodowanego
Wniosek podlega rejestracji, sprawdzeniu formalnemu pod względem 
kompletności danych pozwalających na dokonanie oględzin 30 2400 72 000,00 1 200,00 39 120,00 32 ,6

Odesłanie wniosku do uzupełnienia

W  przypadku, jeżeli wniosek nie będzie zawierał istotnych informacji 
(np numeru telefonu lub adresu rolnika) nie będzie możliwe w ciągu 7 
dni dokonanie oględzin W  takiej sytuacji konieczne jest odesłanie 
wniosku do uzupełnienia do gminy lub wnioskodawcy Zakładamy, że 
co najmniej 10% złożonych wniosków może zawierać braki 
wymagające uzupełnienia wniosku. Czynność obejmuje przygotowanie 
pisma przewodniego do gminy, kopertowanie i wysyłkę oraz 
weryfikację wniosku złożonego ponownie 60 240 14 400,00 240,00 7 824,00

poszkodowanego, okręgu łowieckiego i izby 
rolniczej o terminie oględzin, wysyłka 
korespondencji

Czynność obejmuje kontakt bezpośredni (telefoniczny z rolnikiem) 
wskazanie terminu oględzin, poinformowanie (wysyłka pisma lub e- 
puap) do Okręgu Łowieckiego i Izby rolniczej 45 2400 108 000,00 1 800,00 58 680,00

Czas dojazdu do miejsca oględzin (dotyczy 
szacowania obsługiwanego z Kielc)

Czynność obejmuje delegację wyjazdu, przejazd i powrót Zakładamy, 
że jeden wyjazd pozwoli na dokonanie oględzin w ramach 
maksymalnie trzech zgłoszonych wniosków, a kierujący pojazdem 
służbowym będzie jednocześnie pracownikiem szacującym straty 
Zakładamy też, że średni dystans przejazdu wyniesie 130 km w obie 
strony (około 3 godzin licząc sam przejazd) Wyjazd dwóch zespołów 
dwuosobowych 740 800,00 592 000,00 9 866,67 321 653,33

Czas dojazdu do miejsca oględzin (dotyczy 
szacowania obsługiwanego z powiatów)

Osoby na zlecenie w powiatach będą musiały dojachać na miejsce
szacowania szkód Zakładamy średnią odległość na dojazd i powrót 50 
km - tj 60 minut w obie strony 120 1600,00 192 000,00 3 200,00 104 320,00

Dokonanie oględzin i oszacowanie strat u 
poszkodowanego

Czynność obejmuje dokonanie oględzin, oszacowanie strat, spisanie 
protokołu Zakładamy, że jeden wyjazd pozwolli na dokonanie oględzin 
w ramach maksymalnie trzech zgłoszonych wniosków (lub też część 
oględzin i szacowania będzie wykonywana przez osoby zatrudnione w 
terenie), a kierujący pojazdem służbowym będzie jednocześnie 
pracownikiem szacującym straty. Zakładamy, także, że szacowanie 
jednego wniosku realizuje dwuosobowy zespółó i oględziny na miejscu 
są wykonywane ty lko  jeden raz 480 2 400 1 152 000,00 19 200,00 625 920,00

Rozpatrywanie zastrzeżeń wnoszonych przez 
poszkodowanych lub obwód łowiecki do 
protokołów

Czynność obejmuje merytoryczną analizę zastrzeżeń, również 
obejmującą opinię rzeczoznawcy z izby rolniczej oraz ewentualne 
poprawienie lub uzupełnienie protokołu oraz przesłanie go do stron 
postępowania Zakładamy, że w 20% protokołów może zostać 
zgłoszone zastrzeżenie Zakładamy też, że rozpatrywanie zastrzeżeń 
nie będzie wymagało ponownych oględzin na miejscu. 240 480 115 200,00 1 920,00 62 592,00

Przygotowanie decyzji administracyjnych na 
podstawie protokołów

Czynność obejmuje sprawdzenie poprawności procedury szacowania, 
w tym weryfikacji wniosku, przygotowania protokołu (uwzględniając 
ewentualne opinie rzeczoznawców) przygotowanie decyzji 
administracyjnej, podpis, wysyłkę decyzji do poszkodowanego i do 
wiadomości Okręgu Łowieckiego, przygotowanie metryczki sprawy i 
archiwizację dokumentów 180 2 400 432 000,00 7 200,00 234 720,00

Wypłata odszkodowań

Czynność obejmuje: przygotowanie i przesłanie wniosku zbiorczego do 
wydziału finansów o uruchomienie płatności, dokonanie 
indywidualnych przelewów, księgowanie operacji finansowych, sprawy 
kadrowe 15 2 400 36 000,00 600,00 19 560,00

Koszty osobowe związane z obsługą 
administracyjną

m in. Opracowywanie sprawozdań dla MS, planowanie budżetowe, 
rozliczanie umów zlecenia, rozliczenia wydatków, prowadzenie i 
uzupełnianie rejestrów wniosków, udzielonych oszkodowań, itd , 45 2 400 108 000,00 1 800,00 58 680,00



Obsługa prawna

W  szczególności obsługa prawna będzie dotyczyła spraw 
niestandardowych oraz reprezentowania Skarbu Państwa w 
postępowaniach przezd sądami w przypadku zaskarżania decyzji 
wojewody ustalającej odszkodowa, zakładamy, że około 2% spraw 
może być zaskarżanych 180 48 8 640,00 144,00 4 694,40

Razem koszty osobowe 2 830 240,00 47 170,67 1 537 763,73
Wydatki rzeczowe i inne 600 808,91
Razem 2 138 572,65
Średni koszt szacowania wg kosztów osobowych 640,73
Średni koszt szacowania łącznie 891,07
Inne wydatki

Zakup samochodów terenowych 300000 zakup  co najm nie j dw óch sam ochodów  terenowych
Koszty eksploatacji samochodów, w tym paliwo 64320 ilość km za jeden przejazd x 1/3 w n iosków  złożonych x 0 ,67 z ł za zużycie paliwa i oleju na km
Ekwiwalent za paliwo dla osób zatrudnionych w powiatach, gdzie zaistniały
szkody (w zależności od otrzymanych środków można to ująć w kosztach 
osobowych) 66864 średn io  50 km na dojazd do  m ie jsca szacow ania x 2/3 z łożonych w niosków  x 0 ,8358  z ł za km
Zakup aparatów cyfrowych do dokumentowania w formie zdjęć 2 0 0 0 0 20 apara tów  cyfrowych x 1000 z ł
Zakup kamery cyfrowej do dokumentacji szacowania 6000 3 kam ery cyfrowe x 2000  z ł
Szkolenia pracowników 15000 dwa szkolenia bazowe zam kn ię te  + w a rszta ty indyw idualne dla m in. 5 pracow ników
Zakupy odzieży roboczej (buty, płaszcze przeciwdeszczowe, rękawice) 5000 20  osób x 250 z ł
Sprzęt komputerowy 45000 5 stanow isk pracy stałych + 5 przechodn ich  (zakup 10 kom puterów +skaner)
Akcesoria komputerowe 800 20 pendrivów  x 40  z ł
Wyposażenie stanowisk pracy 6500 10 stanow isk - b iurko, krzesło, szafa
Materiały biurowe i nazędzia do mierzenia strat (np miarki) 7200 (3 z ł x ilość wn iosków )
Wysyłka dokumentów (protokoły z terenu) listem poleconym 7992 2/3 w n iosków  będzie w ysyłanych z terenu do  wojewody, koszt wysyłki 5 z ł

Tonery ( w tym kolorowe do wydruków dokumentacji fotograficznej) 10000 toner do kopiarki w ie lo funkcyjnej +3 kom p le ty  do  drukarki kolorowej
Inne koszty administracyjne (zarządzanie, księgowość, kadry, płace, planowanie
budżetowe, delegacje, wyjazdy służbowe, szkolenia w MS, rezerwa) 46133 liczone jako 3%  od kosztów  osobowych



Koszty realizacji w 2 0 17 roku zadań związanych z szacowaniem przez JST szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne (wynikających z ustawy prawo łowieckie) w województwie świętokrzyskim

Rodzaj zadania Podstawa prawna Opis czynności
Czas trwania w
minutach Ilość spraw

Czas łącznie w
min

Cza łącznie w
godz Koszt sprawy

wartość za 
godz.

Weryfikacja wniosku poszkodowanego
Wniosek podlega rejestracji, sprawdzeniu formalnemu pod względem 
kompletności danych pozwalających na dokonanie oględzin 30 2400 72 000,00 1 200,00 39 120,00 32,6

Odesłanie wniosku do uzupełnienia

(np. numeru telefonu lub adresu rolnika) nie będzie możliwe w ciągu 7 
dni dokonanie oględzin. W  takiej sytuacji konieczne jest odesłanie 
wniosku do uzupełnienia do gminy lub wnioskodawcy. Zakładamy, że 
co najmniej 10% złożonych wniosków może zawierać braki 
wymagające uzupełnienia wniosku. Czynność obejmuje przygotowanie 
pisma przewodniego do gminy, kopertowanie i wysyłkę oraz 
weryfikację wniosku złożonego ponownie 60 240 14 400,00 240,00 7 824,00

Ustalenie terminu i poinformowanie 
poszkodowanego, okręgu łowieckiego i izby 
rolniczej o terminie oględzin, wysyłka 
korespondencji

Czynność obejmuje kontakt bezpośredni (telefoniczny z rolnikiem) 
wskazanie terminu oględzin, poinformowanie (wysyłka pisma lub e- 
puap) do Okręgu Łowieckiego i Izby rolniczej 45 2400 108 000,00 1 800,00 58 680,00

Czas dojazdu do miejsca oględzin

Czynność obejmuje: delegację wyjazdu, przejazd i powrót. Zakładamy, 
że jeden wyjazd pozwoli na dokonanie oględzin w ramach średnio 
dwóch zgłoszonych wniosków, a kierujący pojazdem służbowym 
będzie jednocześnie pracownikiem szacującym straty. Zakładamy też, 
że średni dystans przejazdu wyniesie 30 km w obie strony (około 1 
godziny licząc sam przejazd). Wyjazd co najmniej zespołu 
duosobowego do 2 szacowań 140 2400,00 336 000,00 5 600,00 182 560,00

Dokonanie oględzin i oszacowanie strat u 
poszkodowanego

Czynność obejmuje: dokonanie oględzin, oszacowanie strat, spisanie 
protokołu. Zakładamy, że jeden wyjazd pozwolli na dokonanie oględzin 
w ramach dwóch wniosków, a kierujący pojazdem służbowym będzie 
jednocześnie pracownikiem szacującym straty. Zakładamy, także, że 
szacowanie jednego wniosku realizuje zespół dwuosobowy i oględziny 
na miejscu są wykonywane tylko jeden raz 480 2 400 1 152 000,00 19 200,00 625 920,00

Rozpatrywanie zastrzeżeń wnoszonych przez 
poszkodowanych lub obwód łowiecki do 
protokołów

Czynność obejmuje merytoryczną analizę zastrzeżeń, również 
obejmującą opinię rzeczoznawcy z izby rolniczej oraz ewentualne 
poprawienie lub uzupełnienie protokołu oraz przesłanie go do stron 
postępowania. Zakładamy, że w 20% protokołów może zostać 
zgłoszone zastrzeżenie. Zakładamy też, że rozpatrywanie zastrzeżeń 
nie będzie wymagało ponownych oględzin na miejscu. 240 480 115 200,00 1 920,00 62 592,00

Przygotowanie decyzji administracyjnych na 
podstawie protokołów

Czynność obejmuje sprawdzenie poprawności procedury szacowania,
w tym weryfikacji wniosku, przygotowania protokołu (uwzględniając 
ewentualne opinie rzeczoznawców) przygotowanie decyzji 
administracyjnej, podpis, wysyłkę decyzji do poszkodowanego i do 
wiadomości Okręgu Łowieckiego, przygotowanie metryczki sprawy i 
archiwizację dokumentów 180 2 400 432 000,00 7 200,00 234 720,00

Wypłata odszkodowań

Czynność obejmuje: przygotowanie i przesłanie wniosku zbiorczego do 
Wojewody o uruchomienie płatności, dokonanie indywidualnych 
przelewów, księgowanie operacji finansowych, sprawy kadrowe 15 2 400 36 000,00 600,00 19 560,00

Koszty osobowe związane z obsługą 
administracyjną

m in.. Opracowywanie sprawozdań dla MS, planowanie budżetowe, 
rozliczenia wydatków, prowadzenie i uzupełnianie rejestrów wniosków, 
udzielonych oszkodowań, itd., 45 2 400 108 000,00 1 800,00 58 680,00

Nadzór wojewody nad realizacją zadania

obejmuje kontrolę w gminach, obsługę prawną, przekazywanie dotacji, 
weryfikację wniosków o płatność, dokonywanie przelewów oraz 
czynności związane z funkcją wojewody jako organu o uprawnieniach 
podatkowych w zakresie składek do funduszu 60 2 400 144 000,00 2 400,00 78 240,00

Razem koszty osobowe JST 2 517 600,00 41 960,00 1 289 656,00



Wydatki rzeczowe, paliwo i inne 128 965,60
Koszt II instancji 240 720 172800 2880 93 888,00
Razem koszt w gminach 1 418 621,60
Razem 1 590 749,60
Średni koszt szacowania w gminach wg kosztów osobowych 537,36
Średni koszt szacowania w gminach wg kosztów rzeczowych 53,74
Średni koszt w gminach łącznie 591,09
średni koszt łącznie

| Koszt rozpoznania jednej sprawy w II instancji | | 2401 11 2401 4| 130,401


