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SZKODY KOMUNIKACYJNE 
Z UDZIAŁEM DZIKICH ZWIERZĄT 
– POSTĘPOWANIE 
ORAZ KWESTIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

TRANSPORTATION DAMAGES MADE BY WILD ANIMALS 
– PROCEDURE AND RESPONSIBILITY ISSUES

SUMMARY: During the last few years, the progressive increase in the number of cases of road collisions and 

accidents involving wild animals has been recorded. Such situation is clearly conditioned by the urbanization of 

natural living environment of wild animals in the form of road networks, as well as the growth of wild ungulates 

population, that are mainly the subjects of this kind of traffi  c incidents. In the case of transportation damage 

made by wild animals, during which a motor vehicle involved in the incident is usually damaged, there is none 

clear legal regulations on identifying the person responsible for compensating the damage suff ered by the 

vehicle owners. In cases of motor vehicle damage during road accidents and collisions involving wild animals, 

eff orts to claim compensation from the legal owner of the game, i.e. the Treasury, are irrelevant. At the same 

time, there are opportunities of claiming the compensation from the road manager, where the accident occurred, 

or its insurer, or possibly from the tenant or manager of the hunting area, where the accident occurred, but only 

in cases of a causal link between the hunting run in the same date and place and the road collision.
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Wstęp

 Postępująca w ostatnich latach urbanizacja i antropogenizacja naturalnych 
środowisk bytowania zwierząt dzikich wpływa znacząco na wzmożone interak-
cje zwierząt dzikich i środowisk ich bytowania, które w ujęciu ekonomicznym 
z reguły określane są wspólnym mianem szkód łowieckich. Dodatkowo stan ten 
pogłębiany jest utrzymującą się tendencją wzrostową liczebności zwierzyny gru-
bej, a tym samym wysokich wskaźników lokalnych zagęszczeń poszczególnych 
gatunków. Problematykę szkód rozpatrywać należy wielopłaszczyznowo, 
co uwarunkowane jest zarówno ich charakterem, jak i specy iką gatunków je wy-
rządzających oraz miejscem powstania szkody. W ostatnich latach ze względu 
na wzmożony ruch komunikacyjny dość powszechne stają się przypadki kolizji 
drogowych z udziałem dzikich zwierząt, głównie ssaków kopytnych, określanych 
wspólnym mianem – zwierzęta łowne1.
 Problem wzrastającej liczby przypadków kolizji drogowych z udziałem zwie-
rząt dzikich dotyczy wielu krajów europejskich2. W Niemczech podstawowymi 
gatunkami zwierzyny biorącymi udział w kolizjach drogowych są jeleniowate, 
a rocznie w tego rodzaju zdarzeniach śmierć ponosi od kilku do kilkunastu osób. 
Z kolei według statystyk brytyjskich do kolizji z udziałem zwierząt dzikich do-
chodzi średnio co około 2 godziny i również rocznie śmierć ponosi w nich od 
kilku do kilkunastu osób3. Na terenie naszego kraju według statystyk policyjnych, 
które nie do końca odzwierciedlają stan faktyczny, gdyż nie każdy kierowca zgłasza 
fakt kolizji z dzikim zwierzęciem, w ciągu ostatnich 10 lat miało miejsce 125 tys. 
zdarzeń z udziałem dzikich zwierząt. Według o icjalnych statystyk gatunkiem, 
który dominuje w kolizjach drogowych, jest sarna europejska (Capreolus capre-
olus). Potwierdzeniem tego są wyniki badań prowadzonych w rejonie Lubelsz-
czyzny, gdzie rocznie odnotowywanych jest ponad 1000 kolizji z udziałem dzi-
kich zwierząt, z których ponad 330 przypadków dotyczy kolizji z sarnami4.

1 L. Carnevali i in., Banca Dati Ungulati. Status, distributzione consistenza, gestione e prelievo 
venatorio delle popolazioni di Ungulati in Italia. Rapotro 2001-2005, „Biological Conservation. 
Fauna” 2009 t. 117, s. 1-168; M. Budny i in., Sytuacja zwierząt łownych w Polsce w latach 2008-
2009, „Biuletyn Stacji Badawczej w Czempiniu” 2010 nr 7, s. 8-26; S. Seiler, J.O. Helldin, C. Seiler, 
Road mortality in Swedish mammals: results of a drivers’ questionnaire, „Wildlife Biology” 2004 
t. 10, s. 225-233.
2 J. Langbein, R. J. Putman, Deer collisions – a nationwide issue. In practice, „Bulletin of the Insti-
tute of Ecology and Environmental Management ” 2005 t. 47, s. 1-7; J. Langbein, R. J. Putman, 
Collision cause, „Journal of the British the Deer Society” 2006 t. 13, s. 19-23.
3 G.W.TA. Groot Bruinderink, E. Hazebroek, Ungulate traf ic collisions in Europe, „Conservation 
Biology” 2996 t. 10, s. 1059-1067; Parliamentary Of ice of Science and Technology, postnote 
February 2009 Number 325 Wild Deer Page 2, www.parliament.uk [10-10-2012].
4 K. Tajchman, A. Gawryluk, L. Drozd, Effects of roads on populations of wild game in the Lublin 
region, „Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego” 2010 t. 7, s. 420-427.
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Zwierzyna z kolizji

 W wyniku kolizji drogowych niejednokrotnie zwierzęta giną lub są okalecza-
ne, a właściciele pojazdów biorących udział w tego rodzaju zdarzeniach doznają 
uszczerbku w mieniu w wyniku uszkodzenia pojazdu, a czasami również na zdro-
wiu, nie wykluczając przypadków śmiertelnych. W przypadkach, gdy zwierzę 
w wyniku kolizji doznało urazu, lecz nie jest martwe, zachodzi konieczność szyb-
kiego, a zarazem humanitarnego jego uśmiercenia. Podejmowane próby leczenia 
zwierząt, które w wypadkach drogowych przeważnie doznają rozległych obra-
żeń wielonarządowych, z reguły kończą się niepowodzeniem5.
 Z kolei zgodnie z obowiązującym prawodawstwem uśmiercenie rannego 
zwierzęcia może być dokonane przez osobę uprawnioną, na zasadzie przepisów 
ustawy o ochronie zwierząt6. Dysponentem tuszy martwego zwierzęcia po kolizji 
drogowej, niezależnie od faktu, czy było to zwierzę łowne, czy też objęte ochroną 
gatunkową, jest prawny właściciel zwierząt dzikich będących w stanie wolnym, 
czyli Skarb Państwa. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż tusza winna zostać uprząt-
nięta z miejsca zdarzenia i poddana utylizacji. Obowiązek ten w świetle przepi-
sów prawa polskiego spoczywa na gminie, na terenie której doszło do zdarzenia, 
a w przypadkach, gdy zwierzę zalega w pasie drogowym, obowiązek jego uprząt-
nięcia spoczywa na zarządcy drogi. Jednak problematyka ta jest dość złożona ze 
względu na brak instrumentów prawnych dotyczących pokrycia kosztów trans-
portu i utylizacji tusz zwierzyny pochodzącej z wypadków drogowych7.

Prawo własności zwierzyny a odpowiedzialność za szkody

 Zwierzęta dziko żyjące są de iniowane jako dobro ogólnonarodowe i stano-
wią własność Skarbu Państwa8. W przypadku jakichkolwiek szkód wyrządzanych 
przez te zwierzęta podmiotem odpowiedzialnym do przejęcia odpowiedzialno-
ści winien być ich prawny właściciel, czyli Skarb Państwa. W przypadku szkód 
komunikacyjnych z udziałem dzikich zwierząt, gdzie z reguły dochodzi do szkód 
materialnych w pojeździe lub pojazdach mechanicznych biorących udział w zda-
rzeniu, brak jest skonkretyzowanych przepisów prawnych dotyczących jasnego 
określenia podmiotu odpowiedzialnego za wynagradzanie poniesionych szkód 

5 M. Flis, Z. Galicki, Złamanie kończyny u sarny w wyniku kolizji drogowej – opis przypadku, 
„Życie Weterynaryjne” 2013 t. 88(1), s. 55-57.
6 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. nr 111 poz. 724 z późn. zm.).
7 J. Aleksandrowicz, Zadania gminy przy usuwaniu zwierząt z drogi, GP, www.samorzad.infor.pl 
[11-08-2007]; M. Milewski, Obowiązki gmin wobec zwierząt poszkodowanych w wypadkach. GP, 
www.samorzad.infor.pl [11-08-2007]; ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz.U. nr 132 poz. 622); ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publi-
cznych (Dz.U. nr 14 poz. 60).
8 Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 poz. 880 z późn. zm.); ustawa 
z 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz.U. nr 147 poz. 713 z późn. zm.).
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przez właścicieli pojazdów. W przypadku zwierząt łownych ustawa - Prawo ło-
wieckie de iniuje odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzikie ssaki 
kopytne, lecz ten swoisty reżim odpowiedzialności dotyczy wyłącznie szkód 
w uprawach i płodach rolnych. Jednocześnie jest to forma ograniczonej odpowie-
dzialności obiektywnej, co wynika z faktu, iż dotyczy wybranych gatunków zwie-
rząt i sprowadza się wyłącznie do szkód rzeczywistych, nie obejmując utraco-
nych korzyści, jak również występują pewne formy ograniczenia jej przejęcia. 
Dodatkowo prawo łowieckie przewiduje wynagrodzenia za szkody w uprawach 
i płodach rolnych powstałych podczas wykonywania polowania9.
 Podobna sytuacja występuje w przypadku szkód wyrządzanych w gospodar-
stwach rolnych leśnych i rybackich przez niektóre gatunki zwierząt objętych róż-
nymi formami ochrony gatunkowej. Zapisy ustawy o ochronie przyrody w tym 
zakresie nakładają na Skarb Państwa ograniczony obowiązek wynagradzania 
szkód, który obejmuje jedynie odpowiedzialność za szkody o wyraźnie określo-
nym charakterze wyrządzone przez pięć gatunków zwierząt. Podobnie jak 
w przypadku szkód wyrządzanych przez gatunki łowne, zakres odpowiedzialno-
ści sprowadza się do szkód rzeczywistych (damnum emergens), nie obejmując 
utraconych korzyści, jakie poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie 
wyrządzono10.
 Przedstawione konstrukcje prawne w zakresie odpowiedzialności za szkody 
noszą cechy odpowiedzialności cywilnej, lecz na zasadzie lex specialis derogat 
legi generali. Oznacza to, iż przepisy rangi ustaw o charakterze szczególnym nie-
jako uchylają zapisy ustawy ogólnej, jaką jest ustawa – Kodeks cywilny i przed-
stawione w nim formy odpowiedzialności na zasadach ogólnych. Jednocześnie 
w obydwu opisanych przypadkach reżim odpowiedzialności za szkody z udzia-
łem zwierząt dzikich nie przewiduje wynagradzania szkód komunikacyjnych 
w zakresie strat w mieniu powstałym po zderzeniu pojazdu mechanicznego ze 
zwierzęciem.

Odpowiedzialność za szkody komunikacyjne

 W sytuacjach uszkodzeń pojazdów mechanicznych w wypadkach i kolizjach 
drogowych próby dochodzenia odszkodowania od prawnego właściciel zwierzy-
ny, czyli Skarbu Państwa, w świetle opisanych wcześniej reżimów odpowiedzial-

9 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz. 93 z późn. zm.); M. Flis, 
Szkody łowieckie w świetle uwarunkowań ekonomicznych i prawnych, „Wieś i Rolnictwo” 2010 
nr 4(149), s. 95-103; W. Radecki, Prawo łowieckie. Komentarz, Wyd. Di in, Warszawa 2010, 
s. 256-271; M. Flis, Prawo własności i prawo do polowania a odpowiedzialność za szkody 
łowieckie, „Wieś i Rolnictwo” 2011 nr 3(152), s. 182-188; ustawa z 16 kwietnia 2004 r.  
o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 poz. 880 z późn. zm.).
10 W. Radecki, Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz, Wyd. Di in, Warszawa 2006, s. 367-387; 
M. Flis, Skutki prawne objęcia ochroną gatunkową zwierząt dzikich a odpowiedzialność za 
 szkody wyrządzane przez te gatunki, „Ekonomia i Środowisko” 2012 nr 1(41), s. 86-94.
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ności są bezprzedmiotowe. Jednocześnie w uzasadnionych, dwóch przypadkach 
istnieją możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych (rysunek 1).
 Jednym z nich jest dochodzenie odszkodowania u zarządcy drogi lub jego 
ubezpieczyciela. Sytuacje tego rodzaju występują wtedy, gdy na odcinku drogi, 
na której doszło do zdarzenia, jej zarządca nie ostrzegł kierujących stosownymi 
znakami drogowymi o grożącym niebezpieczeństwie i możliwości wtargnięcia 
na jezdnię zwierząt dziko żyjących. W takich przypadkach poszkodowany może 
dochodzić swych praw w zakresie naprawienia szkody, jakiej doznał, na zasadzie 
znamion winy (ex delicto), de iniowanej jako działanie lub zaniechanie (zanie-
dbanie), opisanej w art. 415 ustawy - Kodeks cywilny. Zaniechanie lub wadliwe 
wypełnienie obowiązków ciążących na zarządcy drogi rodzi wtedy odpowie-
dzialność odszkodowawczą po jego stronie w przypadkach, gdy istnieje związek 
przyczynowy zdarzenia i opisanego działania bądź zaniechania11. Jednocześnie 
należy podnieść, iż zgodnie z ustawą o drogach publicznych dochodzenie odszko-
dowania możliwe jest wyłącznie wtedy, gdy do zdarzenia doszło w terenie, które-
go charakter uzasadniałby ustawienie ostrzegawczego znaku drogowego.12 Waż-
nym elementem w tym zakresie jest również fakt, iż udowodnienie okoliczności 
zaniechania lub niedopełnienia obowiązków przez właściwego zarządcę drogi, 
zgodnie z zapisami ustawy - Kodeks cywilny zawartymi w art. 6, spoczywa na 
poszkodowanym, który kieruje roszczenie o zadośćuczynienie z tytułu powstałej 
szkody13. Generalizując, poszkodowany musi wykazać, że pomiędzy zaistniałą 
szkodą a działaniem lub zaniechaniem zarządcy drogi istnieje związek przyczy-
nowy, a tym samym udowodnić zasadność zgłoszonego roszczenia.
 Zupełnie odmiennie wygląda przedstawiona problematyka wówczas, gdy li-
kwidacja szkody następuje z polisy Odpowiedzialności Cywilnej zarządcy drogi. 
W takich sytuacjach to zakład ubezpieczeń zobowiązany jest do samodzielnego 

11 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 2002 roku – sygn. III CKN 694/00.
12 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 kwietnia 1974 roku – sygn. II CR 157/74; Orzeczenie 
Sądu Okręgowego w Zamościu z dnia 21 lutego 2007 roku – sygn. I Ca 42/2007; Wyrok Sądu 
Apelacyjnego w Lublinie z dnia 26 czerwca 2008 roku – sygn. I ACa 272/2008.
13 Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

Rysunek 1 

Podmioty mogące wystąpić z roszczeniami odszkodowawczymi w przypadkach szkód komunikacyjnych

Źródło: opracowanie własne.



Polityka ekologiczna i zarządzanie środowiskiem 29

przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, a w szczególności ustalenia sta-
nu faktycznego zdarzenia, zasadności roszczenia i ustalenia ewentualnej wyso-
kości świadczenia14. Jednocześnie należy podnieść, iż w takich przypadkach po-
stępowanie likwidacyjne szkody nie nosi znamion postępowania spornego 
i w żadnym wypadku ubezpieczyciel zarządcy drogi nie może przerzucić obo-
wiązków związanych z tzw. ciężarem dowodu na osobę lub podmioty występują-
ce z roszczeniem15.
 Warto również zwrócić uwagę na sytuacje, gdy poszkodowany w kolizji z dzi-
kim zwierzęciem dochodzi odszkodowania na podstawie polisy autocasco. Wów-
czas, zgodnie z ustawą o odpowiedzialności ubezpieczeniowej, całość zagadnień 
związanych z ustaleniem stanu faktycznego spoczywa na ubezpieczycielu. Z kolei 
obowiązkiem poszkodowanego w takim przypadku jest wyłącznie przedstawie-
nie dowodów w postaci zawarcia polisy ubezpieczeniowej oraz opłacenia składki 
z tego tytułu, jak również ciężar dowodu w postaci wiarygodnych dokumentów 
związanych z zaistniałą kolizją drogową objętą polisą ubezpieczeniową16.
 Drugim przypadkiem dochodzenia odszkodowania za straty materialne z ty-
tułu szkód w wyniku kolizji lub wypadków drogowych są sytuacje, gdy istnieje 
związek przyczynowy szkody i odbywającego się w danym dniu i rejonie powsta-
nia szkody polowania. Wówczas, zgodnie z ustawą – Prawo łowieckie, odpowie-
dzialność odszkodowawcza spoczywa na podmiotach zajmujących się organiza-
cją polowań, co w obecnych uwarunkowaniach prawnych dotyczy dzierżawców 
lub zarządców obwodów łowieckich, na terenie których doszło do zdarzenia17. 
Jednak w takich przypadkach odpowiedzialność odszkodowawcza spoczywa 
w całości na ubezpieczycielach podmiotów zajmujących się organizacją polowań. 
Wynika to z faktu, iż zgodnie z przepisami ustawy - Prawo łowieckie istnieje obo-
wiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla członków Polskiego 
Związku Łowieckiego oraz dzierżawców obwodów łowieckich w zakresie wszel-
kich czynności związanych z prowadzeniem gospodarki łowieckiej. Podobne 
uwarunkowania dotyczą obwodów zarządzanych przez inne podmioty spoza 
Polskiego Związku Łowieckiego zajmujące się gospodarką łowiecką oraz organi-
zacją polowań. W takich przypadkach obowiązki poszkodowanego, podobnie jak 
w przypadku dochodzenia odszkodowania od ubezpieczyciela zarządcy drogi, 
są identyczne.

14 Ustawa z 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. nr 124 poz. 1151 
z późn. zm.).
15 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 sierpnia 2003 roku – sygn. IV CKN 387/01; Wyrok Sądu 
Najwyższego z dnia 19 września 2002 roku – sygn. V CKN 1134/00; Wyrok Sądu Najwyższego 
z dnia 19 września 2002 roku – sygn. V CKN 1134/00.
16 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 grudnia 1998 roku - sygn. II CKN 114/98.
17 W. Radecki, Prawo łowieckie. Komentarz, Wyd. Di in, Warszawa 2010, s. 256-271.
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Podsumowanie

 Analiza obecnie obowiązujących rozwiązań prawnych w zakresie odpowie-
dzialności za szkody w mieniu w wyniku kolizji drogowych z udziałem zwierząt 
dzikich skłania do wniosku, iż odpowiedzialność ta jest odpowiedzialnością cy-
wilną, rządzącą się niejako swoistymi regułami, niejednokrotnie odbiegającymi 
od tych wynikających z kodeksu cywilnego. Przyjęte rozwiązania prawne są do-
wodem na to, że Skarb Państwa, będąc prawnym właścicielem zwierząt dziko 
żyjących, ponosi wyłącznie odpowiedzialność za szkody wskazane w ustawie – 
Prawo łowieckie i ustawie o ochronie przyrody, nie ponosi zaś odpowiedzialno-
ści za inne niż wskazane szkody, w tym również szkody komunikacyjne. Tym sa-
mym szkody materialne w wyniku kolizji drogowych w myśl zasady lex specialis 
derogat legi generali wyłączone są z odpowiedzialności odszkodowawczej wyni-
kającej z ogólnych zasad cywilistyki.
 Niemniej jednak istnieją przypadki, w których poszkodowani mogą docho-
dzić roszczeń odszkodowawczych z tytułu poniesionych strat. Jednym z nich jest 
dochodzenie odszkodowania od zarządcy drogi na zasadach ogólnych, wynikają-
cych z ustawy - Kodeks cywilny. Tego rodzaju odpowiedzialność określana jest 
mianem odpowiedzialności deliktowej (ex delicto) i wynika z działania lub zanie-
chania zarządcy drogi, które noszą znamiona winy, czyli naruszenia określonych 
obowiązków przypisanych zarządcy drogi przepisami prawa. Drugim przypad-
kiem jest odpowiedzialność szczególna, wynikająca z zapisów ustawy – Prawo 
łowieckie, która nakłada obowiązek wynagradzania szkód powstałych podczas 
wykonywania polowania. Tym samym, jeżeli istnieje związek przyczynowy po-
między prowadzonym polowaniem a kolizją drogową i powstałą szkodą, odpo-
wiedzialność odszkodowawcza spoczywa na podmiocie będącym organizatorem 
polowania lub jego ubezpieczycielu.

 


