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MIECZYSŁAW GOETTEL 1

CZY POLICJA MOŻE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ ZWIERZĘTA

WOLNO ŻYJĄCE? 
(NA KANWIE INTERESUJĄCEGO PRZYPADKU)

Postawione w tytule opracowania pytanie należałoby, na pierwszy rzut 
oka, uznać za irracjonalne, niepodobna bowiem — biorąc pod uwagę cha-
rakter i zakres zadań Policji — obciążyć ją konsekwencjami szkodliwych 
zachowań dzikich zwierząt 2. Tego rodzaju wniosek potwierdza choćby tylko 
pobieżne przyjrzenie się regulacjom prawnym interesującej nas materii. 
Przepisy w sposób dość precyzyjny i niebudzący wątpliwości normują zasa-
dy wynagradzania powyższych szkód, nie tylko konkretyzując okoliczności 
ich wyrządzania oraz postacie uszczerbków spowodowanych przez ściśle 
określone gatunki zwierząt, lecz również wskazując podmioty, na których 
spoczywa odpowiedzialność odszkodowawcza.

Ze względu na zróżnicowaną rolę, jaką odgrywają zwierzęta wolno żyją-
ce w środowisku przyrodniczym, ustawodawca przyjął dwie odrębne for-
muły wynagradzania związanych z nimi szkód.

1 Prof. dr hab. Mieczysław Goettel — pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu 
Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz emerytowany profesor Wy-
działu Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Autor licznych publikacji (m.in. monografi i, 
podręczników, artykułów, glos, recenzji) z zakresu prawa cywilnego oraz prawa policyj-
nego. W swojej działalności badawczej zajmuje się m.in. zagadnieniami prawa rodzin-
nego, zwłaszcza dotyczącymi władzy rodzicielskiej oraz małżeńskich stosunków mająt-
kowych, cywilnoprawnymi aspektami statusu prawnego policjanta, sytuacją zwierząt 
w świetle regulacji cywilnoprawnych oraz związkami prawa cywilnego z prawem podat-
kowym. W latach 1990–1997 pełnił funkcję rektora Wyższej Szkoły Policji, zaś w latach 
1996 –2017 kierował Zakładem Prawa Cywilnego na Uniwersytecie w Białymstoku.

  Kontakt z autorem za pośrednictwem redakcji.
2 Inaczej ten problem może przedstawiać się w stosunku do szkód wyrządzo-

nych przez zwierzęta pozostające pod nadzorem człowieka — zob. M. Goettel, Kil-
ka uwag o zasadach wynagradzania szkód wyrządzonych użyciem policyjnych 
psów służbowych, „Przegląd Policyjny” 2016, nr 4, s. 5 i nast.
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Pierwsza z nich, zawarta w art. 46–50 ustawy z 13 października 1995 r. 
— Prawo łowieckie 3, wiąże się z prowadzeniem gospodarki łowieckiej, 
obejmując swym zakresem szkody wyrządzone w uprawach i płodach rol-
nych przez niektóre gatunki zwierząt łownych (mianowicie: dziki, łosie, 
jelenie, daniele i sarny) oraz przy wykonywaniu polowania (tzw. szkody 
łowieckie) 4. Odpowiedzialnością z tego tytułu są obciążeni bądź Skarb 
Państwa (w wypadkach szkód wyrządzonych przez zwierzynę w uprawach 
i płodach rolnych), przy czym zobowiązany do ustalenia wysokości odszko-
dowania oraz jego zapłaty jest wojewoda, bądź dzierżawca albo zarządca 
obwodu łowieckiego (w stosunku do szkód wyrządzonych przy wykony-
waniu polowania) 5. Należy dodać, że na podobnych jak szkody łowieckie 
zasadach są naprawiane — w myśl art. 126 ust. 7–9 ustawy z 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody 6 — szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne 
występujące w parkach narodowych, strefach ochronnych zwierząt łow-
nych oraz w rezerwatach przyrody, z tą różnicą, że powinność ustalenia 
oraz wypłaty odszkodowania spoczywa na regionalnym dyrektorze ochrony 
środowiska albo (gdy wyrządzające szkodę zwierzę bytuje na obszarze par-
ku narodowego albo strefi e ochronnej zwierząt łownych) dyrektorze parku.

Druga formuła, przewidziana w art. 126 ust. 1–6 oraz 10–12 przyto-
czonej wyżej ustawy o ochronie przyrody, odnosi się do uszczerbków wy-
rządzonych (w mieniu poszkodowanego) przez zwierzęta objęte ochroną 
gatunkową, przy czym w rachubę wchodzą wyłącznie takie gatunki, jak: 
żubry, wilki, rysie, niedźwiedzie, bobry 7. W zależności od miejsca wystą-
pienia szkody powinność ustalenia oraz wypłaty odszkodowania spoczy-
wa na regionalnym dyrektorze ochrony środowiska albo dyrektorze parku 
narodowego.

Na tle przedstawionych wyżej regulacji prawnych wszelkie rozwa-
żania na temat ewentualnej odpowiedzialności organów Policji wydają 
się, z oczywistych powodów, bezprzedmiotowe. Problem jednak w tym, 

3 Tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 1295 z późn. zm.; dalej jako pr. łow.
4 Szerzej analizują je m.in.: B. Rakoczy, Odpowiedzialność za szkody łowie-

ckie, Warszawa 2016 oraz M. Goettel, Sytuacja zwierzęcia w prawie cywilnym, 
Warszawa 2013, s. 357–377.

5 1 stycznia 2018 r., nowelizacją ustawy — Prawo łowieckie z 22 czerwca 
2016 r. (DzU 2016 r., poz. 1082), ustawodawca zawęził odpowiedzialność dzier-
żawcy albo zarządcy wyłącznie do szkód wyrządzonych przy wykonywaniu polo-
wania. Rozszerzenie odpowiedzialności Skarbu Państwa na wszelkie przypadki 
szkód spowodowanych przez zwierzęta łowne (która pod rządem wcześniejsze-
go stanu prawnego ciążyła, co do zasady, na dzierżawcy albo zarządcy) należy 
wiązać z jego uprawnieniami właścicielskimi w stosunku do wszelkich zwierząt 
łownych — zob. M. Goettel, Recenzja książki B. Rakoczego „Odpowiedzialność 
za szkody łowieckie”, „Przegląd Policyjny” 2017, nr 1, s. 126.

6 Tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 142.
7 Ten rodzaj odpowiedzialności szerzej omawiają m.in.: W. Radecki, Ustawa 

o ochronie przyrody. Komentarz, Warszawa 2016, s. 589–599; K. Gruszecki, Usta-
wa o ochronie przyrody. Komentarz, Warszawa 2017, s. 747–756; M. Goettel, Sy-
tuacja zwierzęcia…, wyd. cyt., s. 377–384.
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że regulacje te nie stanowią jedynej podstawy prawnej wynagradzania 
szkód wyrządzanych przez zwierzęta wolno żyjące. Zarówno w judyka-
turze 8, jak i w doktrynie 9 już dawno bowiem ukształtował się pogląd, 
że w tym zakresie mogą również, w niektórych wypadkach, znaleźć za-
stosowanie ogólne zasady odpowiedzialności odszkodowawczej, przewi-
dziane w przepisach ustawy z 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny 10. 
Interesujący, ze względu na problematykę niniejszego opracowania, jest 
zwłaszcza art. 417 § 1 k.c., ustanawiający odpowiedzialność (m.in. Skarbu 
Państwa) za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub 
zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej, a także, choć znajdu-
jący zastosowanie w wyjątkowych wypadkach, art. 4172 k.c. przewidujący 
tego rodzaju odpowiedzialność (jednak tylko za szkody na osobie) nawet 
wtedy, gdy nikomu nie można postawić zarzutu niezgodności z prawem, 
ale za naprawieniem szkody przemawiają względy słuszności. Wyłania się 
przeto pytanie, czy wspomniane wyżej zasady ogólne mogą uzasadniać od-
powiedzialność odszkodowawczą Policji? Do jego postawienia skłania dość 
niecodzienny stan faktyczny, jaki pojawił się w praktyce sądowej.

W jednym z miast na południu Polski miało miejsce przykre w skut-
kach zdarzenie z udziałem wolno żyjącego zwierzęcia. Idących ulicą dwóch 
mężczyzn zaatakował dzik 11, powodując u jednego z nich (poza uszkodze-
niem ubrania i obuwia) dotkliwe i rozległe obrażenia głowy oraz górnej 
części tułowia, skutkujące (jak się później okazało) trwałym 40% uszczerb-
kiem na zdrowiu oraz innymi niekorzystnymi następstwami. Zaalarmo-
wani w związku z tym zdarzeniem policjanci wezwali do poszkodowanego 
pogotowie ratunkowe, a następnie wraz z przybyłymi na miejsce zdarze-
nia myśliwymi przeprowadzili obławę na dzika, w rezultacie której został 
on zastrzelony. 

Poszkodowany uznawszy, że do doznanych przez niego szkód przy-
czyniły się rażące zaniedbania ze strony podmiotów odpowiedzialnych 
za bezpieczeństwo obywateli, wytoczył powództwo o odszkodowanie oraz 
zadośćuczynienie przeciwko Skarbowi Państwa — wojewodzie oraz ko-
mendantowi miejskiemu Policji. Powyższa sprawa stała się przedmiotem 

8 Z nowszego orzecznictwa zob. np.: wyrok SN z 7 września 2000 r., OSP 
2001, z. 6, poz. 90; wyrok SN z 28 stycznia 2005 r., sygn. II CK 363/04, LEX 
nr 301777 oraz, komentowany w dalszej części niniejszego opracowania, wyrok 
SN z 16 lutego 2017 r., sygn. III CSK 41/16, LEX nr 2210411.

9 Zob. m.in.: A. Szpunar, Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez 
zwierzęta i rzeczy, Warszawa 1985, 51 i nast.; P. Machnikowski, A. Śmieja [w:] 
A. Olejniczak (red.), System prawa prywatnego. Tom VI. Prawo zobowiązań — 
część ogólna, Warszawa 2009, s. 506; M. Goettel, Glosa do wyroku SN z 7 wrześ-
nia 2000 r., OSP 2001, zesz. 6, s. 306, tenże, Sytuacja zwierzęcia…, wyd. cyt., 
s. 401–402.

10 Tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.; dalej jako k.c.
11 W ostatnich latach środki masowego przekazu coraz częściej sygnalizują 

problem nadmiernie rozwijającej się populacji dzików oraz zjawisko pojawiania 
się tych zwierząt w pobliżu ludzkich siedzib. 
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rozpoznania oraz rozstrzygnięcia najpierw sądu okręgowego, następnie 
— w wyniku apelacji strony pozwanej — sądu apelacyjnego 12, i wresz-
cie — wskutek wniesienia przez powoda skargi kasacyjnej — Sądu Naj-
wyższego 13. W postępowaniu w pierwszej instancji sąd nie dopatrzył się 
jakichkolwiek uchybień w postępowaniu policjantów, przeto powództwo 
w stosunku do organu Policji zostało oddalone. Jednocześnie sąd okrę-
gowy przyjął odpowiedzialność wojewody jako podmiotu nadzorującego 
(w imieniu Skarbu Państwa) działalność podmiotów odpowiedzialnych 
m.in. za zapobieganie zagrożeniom ze strony wolno żyjących zwierząt. 
Werdykt ten został zakwestionowany przez sąd apelacyjny, który uznał 
brak podstaw do przypisania odpowiedzialności również wojewodzie, acz-
kolwiek nie wykluczył ewentualnej odpowiedzialności innych (nieobjętych 
pozwem) podmiotów, oddalając w konsekwencji, jako nieuzasadnione, żą-
dania powoda. Rozstrzygnięcie to spotkało się z krytyczną oceną Sądu 
Najwyższego, który dopatrzył się uchybień przede wszystkim ze strony 
Państwowej Straży Łowieckiej, dopuszczając tym samym odpowiedzialność 
wojewody (jako że mamy do czynienia z formacją podległą wojewodzie — 
art. 36 ust. 1 pr. łow.). 

Pomijając szczegółową argumentację zawartą w uzasadnieniach orze-
czeń judykatury, nie ma ona bowiem większego znaczenia (z jednym wy-
jątkiem) dla rozwiązania problemu wskazanego w tytule opracowania, 
warto zwrócić uwagę na dwie kwestie.

Po pierwsze, uzasadniając odpowiedzialność Skarbu Państwa (wojewo-
dy), sąd okręgowy wskazał jako podstawę prawną art. 2 pr. łow., uznający 
zwierzęta łowne w stanie wolnym (do takich należą m.in. dziki), jako dobro 
ogólnonarodowe, za własność Skarbu Państwa; art. 431 k.c., przewidują-
cy odpowiedzialność odszkodowawczą podmiotu chowającego zwierzę albo 
posługującego się nim oraz, przywoływany już wyżej, art. 417 § 1 k.c., re-
gulujący odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z wykonywa-
niem władzy publicznej. Sąd apelacyjny trafnie zarzucił błędne powołanie 
się na dwa pierwsze przepisy, konstatując że prawo własności nie rodzi 
per se odpowiedzialności właściciela, z kolei art. 431 k.c. nie odnosi się 
do gatunków wolno żyjących, lecz wyłącznie do zwierząt udomowionych 
(ściślej, pozostających pod nadzorem podmiotu — uwaga autora M.G.) 14. 
Zatem odpowiedzialność tę można oprzeć jedynie na art. 417–4172 k.c., 

12 Wyrok SA w Krakowie z 8 lipca 2015 r., sygn. I Aca 542/15, LEX nr 1950453.
13 Wyrok SN z 16 lutego 2017 r., sygn. III CSK 41/16, LEX nr 2210411.
14 Stanowisko to należy uznać za utrwalone i dominujące, choć nie bez pew-

nych wahań, we współczesnej doktrynie i judykaturze. Z piśmiennictwa por. np.: 
A. Szpunar, Odpowiedzialność za szkody…, wyd. cyt., s. 32; P. Machnikowski, 
A. Śmieja [w:] A. Olejniczak (red.), System Prawa Prywatnego…, wyd. cyt., s. 491; 
M. Goettel, Sytuacja zwierzęcia…, wyd. cyt., s. 327–328. W judykaturze pogląd 
ten został wyrażony m.in. w przytoczonym wyżej wyroku SA w Krakowie z 8 lip-
ca 2015 r., sygn. I Aca 542/15, LEX nr 1950453. Zob. też uzasadnienie wyroku 
SN z 7 września 2000 r., OSP 2001, z. 6, s. 304 oraz wcześniejsze orzecznictwo 
wskazane w glosie M. Goettela, Glosa do wyroku…, wyd. cyt., s. 305 (przypisy 
nr 3 i 5).
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przy czym najpowszechniejsze zastosowanie będzie miała podstawowa for-
muła odpowiedzialności zawarta w art. 417 § 1. W tym zakresie Sąd Naj-
wyższy podzielił tok rozumowania sądu apelacyjnego.

Po drugie, przytaczając argumenty mające wykazać brak odpowiedzial-
ności po stronie Policji, sąd okręgowy odwołał się do zakresu jej zadań 
wskazanego w art. 1 ust. 2 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji 15, dowo-
dząc że z treści tego przepisu nie da się wywieść obowiązku przeciwdzia-
łania zagrożeniom ze strony zwierząt. Powyższy argument jest w zasadzie 
(o czym będzie mowa w dalszych rozważaniach) chybiony. Istotna jest 
natomiast okoliczność — wykazana w toku postępowania sądowego — 
że policjanci (po telefonicznym uzyskaniu informacji o zdarzeniu) podjęli 
czynności służbowe w sposób prawidłowy, zapewniając poszkodowanemu 
natychmiastową pomoc medyczną oraz zapobiegając, poprzez unieszkod-
liwienie dzikiego zwierzęcia, możliwym dalszym zagrożeniom.

W omawianej sprawie od samego początku przyjęto w stosunku do or-
ganu Policji trafne rozstrzygnięcie. W świetle ustaleń faktycznych brak 
było jakichkolwiek podstaw, aby obciążyć go obowiązkiem wynagrodzenia 
szkody. Warto jednakże zastanowić się nad problemem, czy jest teore-
tycznie do pomyślenia odpowiedzialność odszkodowawcza Policji za szkodę 
wyrządzoną przez zwierzę wolno żyjące.

Nie powinno ulegać wątpliwości, że w świetle brzmienia art. 1 ust. 2 
pkt 1 i 2 ustawy o Policji, wymieniającego wśród jej zadań: ochronę życia 
i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi 
te dobra, a także ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym 
zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publiczne-
go transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach 
przeznaczonych do powszechnego korzystania powinności funkcjonariuszy 
Policji rysują się dość jasno. Zobowiązani są oni do podejmowania wszel-
kich dozwolonych prawem działań w celu przeciwdziałania nie tylko bez-
prawnym czynom człowieka skierowanym przeciwko życiu i zdrowiu ludzi 
oraz mieniu, lecz również występującym w przestrzeni publicznej, innym 
zjawiskom zagrażającym bezpieczeństwu i porządkowi, w tym wskazanym 
wyżej dobrom. Policjanci nie mogą nie reagować na tego rodzaju zagro-
żenia, choćby ich eliminacja leżała poza zakresem bezpośrednich zdań 
Policji. Na przykład w razie zauważenia pożaru budynku mieszkalnego 
powinni oni (poza zaalarmowaniem straży pożarnej, pogotowania ratunko-
wego, ewentualnie innych służb) podjąć czynności, na ile jest to możliwe, 
na rzecz ratowania życia i zdrowia mieszkańców oraz ich dobytku.

Przykładem zagrożenia bezpieczeństwa i porządku (w tym życia i zdro-
wia ludzi oraz ich mienia) jest pojawienie się w miejscu publicznym agre-
sywnie zachowujących się zwierząt wolno żyjących. Istnieje wówczas real-
ne niebezpieczeństwo niszczenia przez te zwierzęta mienia (m.in. urządzeń 
użyteczności publicznej), spowodowania zakłóceń w ruchu drogowym, zaś 
w skrajnych przypadkach — zaatakowania przez nie ludzi oraz zwierząt 

15 Tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 2067 z późn. zm.
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gospodarskich i domowych 16. Nasuwają się w tej sytuacji dwa pytania  —
po pierwsze, czy istnieje możliwość, jeżeli zawiodą inne środki przeciwdzia-
łania zagrożeniu ze strony zwierzęcia, zwłaszcza w sytuacjach nagłych, 
jego fi zycznej eliminacji (zabicia)? oraz — po drugie, czy podjęcie czynności 
w tym celu mieści się w kompetencji funkcjonariusza Policji?

Ogólne upoważnienie do tego rodzaju działania zawiera art. 6.1. usta-
wy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 17, który, ustanawiając ogól-
ny zakaz zabijania zwierząt oraz konstruując katalog wyjątków od niego, 
przewiduje w pkt 5 powyższego artykułu możliwość „usuwania osobników 
bezpośrednio zagrażających ludziom lub innym zwierzętom, jeżeli nie jest 
możliwy inny sposób usunięcia zagrożenia”. Z przepisem tym korespondu-
je art. 47 ustawy z 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego 
i broni palnej 18 zawierający upoważnienie do wykorzystania broni palnej 
(kompetencja do użycia lub wykorzystania przez policjantów broni oraz 
innych środków przymusu bezpośredniego wynika z art. 16 ustawy o Po-
licji) „w przypadku konieczności […] unieszkodliwienia zwierzęcia, którego 
zachowanie zagraża bezpośrednio życiu lub zdrowiu uprawnionego lub 
innej osoby” 19.

Nie podlega zatem dyskusji teza, że agresywne zachowanie wolno żyją-
cego zwierzęcia, zagrażające zwłaszcza życiu lub zdrowiu człowieka, ob-
liguje funkcjonariuszy Policji do podjęcia stosownych działań. W świetle 
art. 417 § 1 k.c. kwalifi kuje się je jako wykonywanie władzy publicznej. 
Jeżeli działania te były realizowane w sposób wadliwy albo w ogóle zanie-
chano ich podjęcia (czyli miało miejsce niezgodne z prawem wykonywanie 
władzy publicznej), w następstwie czego doszło do wyrządzenia szkód, Po-
licja (jako tzw. statio fi sci, czyli jednostka organizacyjna Skarbu Państwa) 
będzie zobowiązana do ich naprawienia. 

16 Zob. Opinia Departamentu Prawnego Ministerstwa Środowiska z 26 marca 
2013 r. w sprawie sposobów postępowania ze zwierzętami łownymi w szczegól-
nych przypadkach, nr DP-024-10/6037/12/WB, <http://www.szczecinek.lasy.
gov.pl/documents/20637904/21060077/Opinia+M%C5%9A+post%C4%99powan
ie+ze+zwierz%C4%99tami.pdf/2f49a1b4-1384-4cfa-9e21-5b403176f36c>, 2 mar-
ca 2018 r.

17 Tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 1840.
18 Tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 1120.
19 Należy dodać, że ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni pal-

nej daje także możliwość, w myśl art. 23 ust. 3, wykorzystania pocisków niepe-
netracyjnych w celu obezwładnienia zwierzęcia przez zadanie bólu fi zycznego.
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Streszczenie: Konstrukcje odpowiedzial-
ności za szkody wyrządzone przez zwie-
rzęta wolno żyjące (łowne oraz podle-
gające ochronie gatunkowej) stanowią 
przedmiot regulacji przepisów szczegól-
nych ustawy — Prawo łowieckie oraz 
ustawy o ochronie przyrody. W niektó-
rych wypadkach wynagradzanie tego 
rodzaju uszczerbków może opierać się 
na zasadach ogólnych, czyli unormowa-
niach kodeksu cywilnego z zakresu czy-
nów niedozwolonych. Pod tym względem 
doniosłe znaczenie ma zwłaszcza art. 417 
§ 1 k.c., zawierający podstawową formu-
łę odpowiedzialności odszkodowawczej 
m.in. Skarbu Państwa z tytułu niezgod-
nego z prawem wykonywania władzy 
publicznej. Na tej podstawie prawnej 
można obciążyć odpowiedzialnością 
jednostkę Policji, jeżeli jej funkcjonariu-
sze, wadliwie realizując swoje obowiązki 
służbowe, przyczynili się do wyrządzenia 
przez zwierzę wolno żyjące szkód innym 
podmiotom.

Keywords: free-living animals, 
damage, liability, the State Treasury, 
the Police

Summary: The rules of liability for 
damage caused by free-living animals 
(game and conservation– reliant spe-
cies) are regulated by specifi c provisions 
of The Hunting Law and the Environ-
mental Protection Law. In some cases 
the loss may be remedied in accordance 
with general principles i.e. regulations 
of The Civil Code (tort law in particular). 
In this respect Article 417 § 1 of The Civ-
il Code is of major importance as it reg-
ulates the basic principle of liability 
of the State Treasury for damage caused 
by an unlawful action while exercising 
public authority. Accordingly, a Police 
unit can be held liable if its offi cers have 
contributed to damage to another per-
son caused by free-living animal due 
to carrying out their duties improperly.




