
Minister Klimatu i Środowiska

Warszawa, dnia  13-01-2021 r. 

DOP-3.050.20.2020.KW
1404018.4561311.3651616

Pani
Elżbieta Witek 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Szanowna Pani Marszałek, 

W odpowiedzi na interpelację nr K9INT15399 grupy posłów: Małgorzaty Tracz, Doroty 
Niedzieli, Jerzego Borowczaka, Iwony Marii Kozłowskiej, Tomasza Aniśko, Urszuli Zielińskiej, 
Franciszka Sterczewskiego, Aleksandry Gajewskiej, Agnieszki Hanajczyk, Magdaleny Łośko, 
Aleksandra Miszalskiego, Gabrieli Lenartowicz, Joanny Muchy, Agnieszki Pomaski i Bogusława 
Sonika w sprawie odstrzału ptaków chronionych, przedstawiam odpowiedzi na zadane pytania. 

1a) Ile zezwoleń na odstrzał zwierząt chronionych, w tym ptaków chronionych i zagrożonych wydała       
w latach 2019 i 2020 Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska?

W roku 2019 Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał w sumie 28 decyzji dotyczących 
eliminacji zwierząt objętych ścisłą ochroną gatunkową, w tym 4 decyzje dotyczące ptaków. 
Zezwolenia na umyślne zabicie zwierząt należących do gatunków chronionych są wydawane po 
dokładnej analizie wniosku, wyłącznie w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, jeżeli nie jest to 
szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko występujących populacji chronionych 
gatunków zwierząt oraz jeżeli zachodzi jedna z przesłanek materialno-prawnych, wskazanych w art. 
56 ust. 4 pkt 1- 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 
z późn. zm.). 

W odniesieniu do danych za 2020 r., Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska do dnia 
30 czerwca każdego roku składa raport ministrowi właściwemu do spraw środowiska o decyzjach 
wydanych w poprzednim roku na czynności zakazane w stosunku do zwierząt objętych ochroną 
gatunkową. Zatem na chwilę obecną nie jest możliwe przedstawienie informacji o liczbie zezwoleń 
wydanych na odstrzał zwierząt objętych ochroną gatunkową w roku 2020. Szczegółowe dane będą 
zatem dostępne po II kwartale 2021 r.

1b) Ile zezwoleń na odstrzał zwierząt chronionych, w tym ptaków chronionych i zagrożonych wydały       
w latach 2019 i 2020 regionalne dyrekcje ochrony środowiska?

W roku 2019 regionalni dyrektorzy ochrony środowiska wydali w sumie 372 decyzje na odstrzał 
zwierząt objętych częściową ochroną gatunkową, w tym 109 decyzji na odstrzał ptaków. Należy 
zaznaczyć, iż zezwolenia te mogą być wydane wyłącznie w przypadku braku rozwiązań 
alternatywnych, jeżeli nie jest to szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko 
występujących populacji chronionych gatunków zwierząt oraz jeżeli zachodzi jedna z przesłanek 

materialno-prawnych, wskazanych w art. 56 ust. 4 pkt 1- 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.                           
o ochronie przyrody. W zdecydowanej większości decyzje te wydawane są z uwagi na konieczność 
ograniczania poważnych szkód wyrządzanych przez te zwierzęta. Organ ochrony przyrody wydając 
decyzję bierze pod uwagę konieczność zachowania równowagi pomiędzy ochroną populacji gatunku a 
ograniczaniem konfliktów z człowiekiem. Konflikty takie wpływają bowiem negatywnie na 
postrzeganie gatunku przez społeczeństwo, co może utrudnić prowadzenie działań z zakresu ochrony 
gatunkowej.

Jeśli chodzi o dane za 2020 r., to regionalni dyrektorzy ochrony środowiska są zobowiązani do 
przedłożenia do dnia 31 stycznia każdego roku Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska 
raportu o wydanych w poprzednim roku zezwoleniach na czynności zakazane w stosunku do zwierząt 
objętych ochroną gatunkową. Zatem na chwilę obecną nie jest możliwe przedstawienie informacji                   
o liczbie zezwoleń wydanych na odstrzał zwierząt objętych ochroną gatunkową w roku 2020. 
Szczegółowe dane będą zatem dostępne pod koniec I kwartału 2021 r.

1c) Ile zezwoleń na odstrzał zwierząt chronionych, w tym ptaków chronionych i zagrożonych wydało 
w latach 2019 i 2020 Ministerstwo Klimatu i Środowiska?

Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody minister właściwy 
do spraw środowiska może zezwolić na zabijanie dziko występujących zwierząt jedynie na terenie 
parków narodowych. Pragnę poinformować, że w 2019 r. zostało wydane jedno zezwolenie na 
odstrzał jednego żubra w Białowieskim Parku Narodowym. W 2020 r. nie zostało wydane żadne 
zezwolenie na odstrzał zwierząt w parkach narodowych. 

1d) Ile zezwoleń na odstrzał zwierząt chronionych, w tym ptaków chronionych i zagrożonych wydały 
w latach 2019 i 2020 inne podmioty mające uprawnienia do wydawania takich zezwoleń?

Żadne inne podmioty nie mają uprawnień do wydawania takich zezwoleń. 

2a) i 2b) Ile zezwoleń na odstrzał zwierząt nie objętych ochroną a będących w okresach ochronnych,
wydała w latach 2019 i 2020 Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska oraz regionalne 
dyrekcje ochrony środowiska?

Zgodnie z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, 
poz. 483, z późn. zm.) organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Zadania 
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i regionalnych dyrektorów ochrony środowiska zostały 
określone w art. 127 i art. 131 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.). W ww. katalogu jak również 
w innych przepisach materialnych brak jest upoważnienia dla GDOŚ oraz rdoś do wydawania 
zezwoleń na odstrzał gatunków zwierząt nieobjętych ochroną.

2c) Ile zezwoleń na odstrzał zwierząt nie objętych ochroną a będących w okresach ochronnych,
wydało w latach 2019 i 2020 Ministerstwo Klimatu i Środowiska?

Określenie „okres ochronny” wywodzi się z ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo 
łowieckie (Dz. U. 2020, poz. 1683).  Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy Prawo Łowieckie, minister 
właściwy do spraw środowiska, po zasięgnięciu opinii Państwowej Rady Ochrony Przyrody, może 
zezwolić na dokonanie odstrzału lub odłowu zwierzyny do celów związanych z badaniami naukowymi 
i edukacją, dla odbudowy populacji, zasiedlania i reintrodukcji gatunków zwierzyny lub dla 
koniecznych działań w celach hodowlanych, także w okresach ochronnych z uwagi na brak innego 



zadowalającego rozwiązania oraz pod warunkiem, że nie jest to szkodliwe dla zachowania populacji 
danych gatunków w stanie sprzyjającym ochronie w ich naturalnym zasięgu występowania.

W latach 2019-2020 minister właściwy do spraw środowiska wydał jedno zezwolenie na odstrzał  
zwierząt łownych w okresach ochronnych na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie. 
Zezwolenie to dotyczyło odstrzału zajęcy do celów badań naukowych.

2d) Ile zezwoleń na odstrzał zwierząt nie objętych ochroną, a będących w okresach ochronnych,
wydały w latach 2019 i 2020  inne podmioty mające uprawnienia do wydawania takich 
zezwoleń?

Żadne inne podmioty nie mają uprawnień do wydawania takich zezwoleń.

3) Czy były prowadzone próby szacowania strat w rolnictwie dokonywanych przez dzikie, w tym
także chronione, ptaki w latach 2019 i 2020?

Dotychczas nie prowadzono szacowania strat w rolnictwie dokonywanych przez ptaki objęte 
ochroną gatunkową. Problematyczna jest już sama identyfikacja gatunku odpowiedzialnego za 
zaistnienie konkretnej szkody. Ponadto, specyfika szkód powodowanych przez ptaki jest inna niż 
szkód od gatunków wymienionych w art. 126 ustawy o ochronie przyrody. Szkody spowodowane 
przez bobra, wilka czy rysia są stosunkowo trwałe, a ich skutki i zakres można ocenić nawet po 
upływie kilku - kilkunastu dni. W przypadku szkód wyrządzonych przez ptaki na polach uprawnych 
nawet naturalna zmiana warunków atmosferycznych (w szczególności wystąpienie opadów) może 
istotnie utrudnić, a nawet uniemożliwić jakąkolwiek ocenę.

4) W sezonie od kwietnia 2018 do marca 2019 myśliwi oficjalnie zastrzelili 216 000 dzikich ptaków. 
Naukowcy szacują, że faktyczna liczba jest kilkukrotnie wyższa. Ile ogółem ptaków zostało 
zastrzelonych w latach 2019-2020?

Ptaki łowne pozyskiwane są zgodnie z rocznymi planami łowieckimi przygotowywanymi przez 
dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich, opiniowanymi przez izby rolnicze oraz wójtów 
burmistrzów lub prezydentów miast i zatwierdzanymi przez właściwego nadleśniczego w przypadku 
obwodów łowieckich dzierżawionych lub dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych                      
w przypadku obwodów łowieckich zarządzanych. Realizacja pozyskania ptaków łownych w oparciu
o planowanie łowieckie nie zagraża trwałości ich populacji. Natomiast wielkość pozyskania ptaków
łownych należałoby analizować w odniesieniu do poszczególnych gatunków, nie zaś sumarycznie dla
wszystkich gatunków ptaków łownych w skali całego kraju.

Według Polskiego Związku Łowieckiego w łowieckim roku gospodarczym 2019/2020 
odstrzelono ogółem 173 825 sztuk ptaków łownych. Poniżej został przedstawiony ww. odstrzał                      
w podziale na poszczególne gatunki: 

- jarząbki - 87 sztuk,
- bażanty – 75 775 sztuk, 
- kuropatwy - 976 sztuk, 
- gęsi gęgawe – 4 970 sztuk, 
- gęsi zbożowe – 4 091 sztuk,
- gęsi białoczelne – 1 120 sztuk,
- krzyżówki – 64 486 sztuk,
- cyraneczki - 3352 sztuki, 
- głowienki - 1840 sztuk, 
- czernice - 1778 sztuk, 
- gołębie grzywacze – 11637 sztuk,

- słonki - 457 sztuk,
- łyski 3256 sztuk. 

Należy zauważyć, że w okresie ostatniego dziesięciolecia obserwowane jest zmniejszenie 
zainteresowania myśliwych łownymi gatunkami ptaków. Trendy spadkowe w zakresie pozyskania 
ptaków dotyczą wszystkich gatunków łownych z wyłączeniem bażanta. Podkreślenia wymaga także 
fakt, że myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim realizują zasiedlenia obwodów łowieckich 
łownymi gatunkami ptaków (np. kuropatwy, kaczki) oraz prowadzą działania zmierzające do ochrony 
ich terenów lęgowych, co ma wpływ na utrzymanie określonej liczebności populacji oraz poprawę 
warunków bytowania. Myśliwi i leśnicy współdziałają także aktywnie w odtwarzaniu populacji 
zagrożonych gatunków ptaków objętych ochroną - głuszców i cietrzewi, przez ograniczanie 
negatywnego wpływu drapieżników np. obcych gatunków szopa pracza czy jenota.

Jednocześnie odnosząc się do wspomnianego w treści interpelacji pisma Zarządu Krajowej 
Rady Izb Rolniczych (pismo, znak: KRIR/WMJ/1009/2020 z dnia 12 października 2020 r.) w sprawie 
niszczenia bądź uszkadzania upraw rolnych przez ptaki chronione, uprzejmie informuję, że odpowiedź 
na ww. pismo została udzielona Prezesowi Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 2 listopada 
2020 r. (pismo, znak: DOP.WOŚ.055.260.KW). 

Z poważaniem,
Z upoważnienia Ministra 
Małgorzata Golińska
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/

Do wiadomości: 
Departament Spraw Parlamentarnych w KPRM


