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Prawo międzynarodowe

• konwencja z 3 marca 1973 r. o międzynarodowym handlu dzikimi

zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (tzw.

Konwencja Waszyngtońska, CITES)

• konwencja z 19 września 1979 r. o ochronie gatunków dzikiej flory

i fauny europejskiej oraz ich siedlisk (tzw. Konwencja Berneńska)
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Konwencje międzynarodowe



Prawo międzynarodowe

• rozporządzenie Rady (WE) Nr 338/97 z 9 grudnia 1996 r. w sprawie

ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu

nimi

• dyrektywa 92/43/EWG z 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony

siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory (tzw. Dyrektywa

Siedliskowa)

Prawo Unii Europejskiej
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Prawo krajowe

• ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w

sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. poz. 2183)

I. wilk został wymieniony w zał. 1 do rozporządzenia – ochrona

ścisła
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Prawo krajowe

• art. 52 „w stosunku do dziko występujących zwierząt gatunków

objętych ochroną gatunkową mogą być wprowadzone następujące

zakazy…”

• art. 56 „Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska może zezwolić w

stosunku do gatunków objętych ochroną ścisłą –na czynności…”

• art. 126 „Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez

(…) wilki”

Ustawa o ochronie przyrody
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Prawo krajowe

Możliwość uzyskania w stosunku do wilka zezwolenia na

odstępstwo od zakazów* np. płoszenia i niepokojenia, a

nawet umyślnego zabijania
* Wszystkie zakazy w stosunku do dziko występujących zwierząt objętych

ochroną gatunkową wymienione są w § 6 rozporządzenia Ministra

Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt

Ustawa o ochronie przyrody – art. 56
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Prawo krajowe

Kto wydaje zezwolenie:

• Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (umyślne zabijanie)

• regionalny dyrektor ochrony środowiska 

(np. umyślne płoszenie i niepokojenie)

• Minister Środowiska (gdy jakakolwiek czynność zakazana jest 

wykonywana na obszarze parku narodowego)

Ustawa o ochronie przyrody – art. 56
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Prawo krajowe

zezwolenia wydawane są wyłącznie na wniosek podmiotu

zainteresowanego uzyskaniem odstępstwa, np.

a) osoby narażonej na poważne szkody, czy niebezpieczeństwo

lub 

b) gminy, gdy zagrożenie dotyczy większej liczby gospodarstw - art. 

7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

Ustawa o ochronie przyrody – art. 56
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Prawo krajowe

Elementy obowiązkowe wniosku:

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy;

2) cel wykonania wnioskowanych czynności;

3) opis czynności, na którą może być wydane zezwolenie;

4) nazwę gatunku lub gatunków, których będą dotyczyć działania, 

w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa istnieje;

5) liczbę lub ilość osobników, których dotyczy wniosek, o ile jest to możliwe do 

ustalenia;

6) wskazanie sposobu, metody i stosowanych urządzeń do chwytania, 

odławiania lub zabijania zwierząt albo sposobu zbioru roślin i grzybów lub 

sposobu wykonania innych czynności, na które może być wydane zezwolenie, 

a także miejsca i czasu wykonania czynności oraz wynikających z tego 

zagrożeń;

7) wskazanie podmiotu, który będzie chwytał lub zabijał zwierzęta.

Ustawa o ochronie przyrody – art. 56 ust. 6
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Prawo krajowe

• kompletność wniosku jest warunkiem jego rozpatrzenia – brak ujęcia we

wniosku wszystkich informacji wymaganych w art. 56. ust. 6 uop powoduje

niepotrzebne wydłużenie procesu administracyjnego, a czasem kończy się

pozostawieniem sprawy bez rozpoznania

• Decyzje są uznaniowe, dlatego do wniosku należy załączyć wszelkie

dokumenty i informacje świadczące o istnieniu realnego zagrożenia lub

występowaniu poważnych szkód. Samo przebywanie wilka na terenie, na

którym mogą przebywać ludzie nie musi być przesłanką do wydania

zezwolenia.

• Jakość wniosku (ilość informacji) ma bezpośrednie przełożenie

na szybkość wydania stosownego zezwolenia.

Ustawa o ochronie przyrody – art. 56
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Prawo krajowe

Decyzje są uznaniowe i organ w każdym indywidualnym przypadku musi 

wykazać spełnienie określonych przesłanek: 

• brak rozwiązań alternatywnych

• brak szkodliwości dla zachowania we właściwym stanie ochrony gatunków

chronionych

• istnienie przynajmniej jednej z przesłanek indywidualnych – np.

ograniczenie poważnych szkód w mieniu, czy zapewnienie zdrowia

i bezpieczeństwa powszechnego

Ustawa o ochronie przyrody – art. 56
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Prawo krajowe

Wyłącznie w sytuacjach nagłych, wymagających natychmiastowej interwencji, 

tj. zagrażających życiu bądź zdrowiu ludzi lub zwierząt, kiedy obiektywnie 

wniosek nie może być załatwiony w formie pisemnej.

Należy skontaktować się telefonicznie z właściwym organem ochrony 

przyrody, pod numerami telefonów podanymi na stronie internetowej urzędu.

Decyzja ustna - art. 14 § 2 kpa
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Polska

Liczebność wilka w latach 1999 – 2017

13

Dane GUS *

* dane szacunkowe - na podstawie informacji udzielanych poszczególnym

regionalnym dyrektorom ochrony środowiska przez nadleśnictwa i parki narodowe.

Wartości te mogą być nieco zawyżone np. w wyniku powtórnego liczenia tego

samego osobnika



Polska

Liczebność wilka - województwa
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 Liczebność osobników wilka w latach 2012-2017 

2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 

P O L S K A   1050 1122 1276 1484 2139 2390 

Dolnośląskie 31 26 31 32 42 52 

Kujawsko-pomorskie  17 17 17 18 20 25 

Lubelskie 170 170 150 150 160 206 

Lubuskie 17 16 55 88 263 335 

Łódzkie – − – – –  

Małopolskie 62 62 72 63 72 70 

Mazowieckie 7 4 5 26 33 12 

Opolskie – − – – –  

Podkarpackie 365 400 370 482 732 785 

Podlaskie 135 135 167 167 167 167 

Pomorskie 6 8 82 91 122 142 

Śląskie   18 25 23 38 35 30 

Świętokrzyskie   15 20 15 15 15 45 

Warmińsko-mazurskie   125 130 135 140 120 130 

Wielkopolskie   22 49 92 89 96 108 

Zachodniopomorskie   60 60 62 85 262 268 
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