
Podstawy prawne ochrony 

gatunkowej zwierząt 

Maja Jakubiuk

Ewa Kacprzycka

Olsztyn, 15 lutego 2017 r.



Ludzie, od zawsze interesowali się zwierzętami. Szybko też dostrzegli, że 

wywierają wpływ na ich zachowanie i liczebność. 

Pierwsze przejawy ochrony przyrody nie były ukierunkowane na  realną 

ochroną gatunków zwierząt.

Pierwotnymi przyczynami ochrony elementów przyrody były głównie strach 

przed tajemniczymi i niepojętymi wówczas przejawami sił przyrody oraz 

przesądy i wierzenia religijne. 

W wielu kulturach, nawet najbardziej pierwotnych, funkcjonały przejawy 

ochrony przyrody:

– pewne zwierzęta, rośliny lub miejsca były święte lub tabu;

– zabicie zwierząt lub zbieranie roślin mogło być ograniczone do konkretnych 

terminów, miejsc lub sytuacji; 

– przypisywano zwierzętom i ich zachowaniom magiczną moc i znaczenie 

symboliczne.

Wraz z rozwojem społecznym ochrona przyrody stała się narzędziem do 

eksponowania władzy osób lub grup uprzywilejowanych. Przez długi czas 

ochrona ta skupiała się na zwierzętach, będących obiektami polowań. 



W Polsce ochrona gatunków zwierząt ma długą, sięgającą średniowiecza, historię.

Pierwsze przepisy ochronne wprowadzono już w XI wieku, za czasów Bolesława 

Chrobrego ograniczono polowania na bobry.

W XII wieku Bolesław Kędzierzawy (Mazowiecki) ograniczył polowania na tury. 

Władysław Jagiełło – wprowadził ochronę żubrów, żubry, łosie, uregulował 

polowania na dzikie konie oraz objął ochroną pierwszą roślinę – cis. 

Zygmunt Stary - objął ochroną sokoły i łabędzie oraz wprowadził zakaz 

polowania w Puszczy Białowieskiej.

Stefan Batory – wprowadził okresy ochronne ryb wędrownych.

Maria Mellin



Zręby nowoczesnej ochrony gatunkowej 

zwierząt stworzyła ustawa o ochronie 

świstaków i kozic tatrzańskich, 

Ustawa została wydana w 1868 r. przez 

galicyjski Sejm Krajowy. 

Był to pierwszy tego typu akt prawny 

wydany na kontynencie europejskim

Polska nadal jest pionierem w ochronie 

przyrody gdyż jako pierwsi w Europie 

wprowadziliśmy ochronę grzybów. 

Ochronę 21 najrzadszych gatunków 

grzybów wprowadziła w 1983 r. jako 

pierwsze państwo w Europie.

J. Kokosinski http://www.birdwatching.pl



. 
Pierwszym, w całości krajowym, aktem dotyczącym ochrony przyrody była 

ustawa z 1919 r. o ochronie rzadkich zwierząt, roślin i zabytków przyrody. 

Pierwsza ustawa o ochronie przyrody została zatwierdzona w 1934 roku.

Kolejne wydano w 1949 r., a następnie w 1991 r.

Obecnie obowiązującym aktem prawnym wyznaczającym zasady ochrony 

przyrody, w tym ochrony gatunkowej zwierząt jest ustawa o ochronie 

przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (dz. 2016 r. poz. 2134 ze zm.)



Ochrona gatunkowa ma na celu zapewnienie przetrwania i zachowanie 

właściwego stanu ochrony dziko występujących na terenie kraju lub 

innych państw członkowskich Unii Europejskiej rzadkich, 

endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem oraz 

objętych ochroną na podstawie przepisów umów międzynarodowych, 

których Rzeczpospolita Polska 

jest stroną, gatunków

zwierząt oraz ich siedlisk

i ostoi, a także zachowanie 

różnorodności gatunkowej 

i genetycznej. 



Ochrona gatunkowa obejmuje okazy gatunków oraz siedliska i ostoje roślin, 

zwierząt i grzybów. 

Ochrona częściowa - ochronę gatunków roślin, zwierząt i grzybów 

dopuszczającą możliwość redukcji liczebności populacji oraz pozyskiwania 

osobników tych gatunków lub ich części

Ochrona ścisła - całkowite i trwałe zaniechanie bezpośredniej ingerencji 

człowieka w stan ekosystemów, tworów i składników przyrody oraz w przebieg 

procesów przyrodniczych na obszarach objętych ochroną, a w przypadku 

gatunków - całoroczną ochronę należących do nich osobników i stadiów ich 

rozwoju

Gatunek - zarówno gatunek w znaczeniu biologicznym, jak i każdą niższą od 

gatunku biologicznego jednostkę systematyczną, populację, a także mieszańce 

tego gatunku w pierwszym lub drugim pokoleniu, z wyjątkiem form, ras i odmian 

udomowionych, hodowlanych lub uprawnych



Okaz gatunku oznacza roślinę, zwierzę lub grzyb z danego gatunku, żywe lub 

martwe, każdą ich część, formę rozwojową, jajo lub wydmuszkę. Okazem jest 

także w myśl ustawy produkt pochodny, również zawarty w innych towarach oraz 

towary, które zgodnie z dołączonym dokumentem, opakowaniem, oznakowaniem 

lub etykietą, lub jeżeli wynika to z jakichkolwiek innych okoliczności, mają 

zawierać lub zawierają części lub produkty pochodne z roślin, zwierząt, lub 

grzybów z danego gatunku.

Siedlisko to obszar występowania roślin, zwierząt lub grzybów w ciągu całego 

życia lub dowolnym stadium ich rozwoju. 

Ostoja to miejsce o warunkach sprzyjających egzystencji roślin, zwierząt lub 

grzybów zagrożonych wyginięciem lub rzadkich gatunków. 



Ochrona gatunkowa zwierząt wynika z art. 46, art. 49, art. 52 ustawy

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r.

poz. 2134, z późn. zm.)

Zwierzęta podlegające ochronie gatunkowej wymienione zostały

w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183).
Załącznik nr 1 dotyczy gatunków podlegających ochronie ścisłej.

Załącznik nr 2 dotyczy gatunków podlegających ochronie częściowej.

Załącznik nr 3 wymienia gatunki objęte ochroną częściową, które mogą być

pozyskiwane.

Załącznik nr 4 dotyczy gatunków dla których ustanawia się strefy ochrony ostoi,

miejsc rozrodu i regularnego przebywania.

W stosunku do wszystkich dziko występujących gatunków chronionych

obowiązują zakazy zawarte w § 6 ww. rozporządzenia (zakazy te wybrane

zostały z katalogu zawartego w art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody).



Ustawa wymienia najszerszy wykaz zakazów i odstępstw od zakazów, które 

mogą być wprowadzone w stosunku do zwierząt chronionych.

Katalogi zakazów i odstępstw od zakazów zawarte w ustawie stanowią wzorce, 

którymi kierują się organy wprowadzając ochronę gatunkową. 

Nie wolno zakazać niczego więcej niż to, co jest określone w zakazach i 

jednocześnie nie wolno wprowadzić takich odstępstw, które nie zostały 

przewidziane w ustawie.

Zakazy i odstępstwa od nich, wymienione 

w ustawie mogą, ale nie muszą być 

wprowadzone. 



niektórych zakazów wymienionych w art. 52 



Część zakazów wprowadzono jedynie dla wybranych 

gatunków poprzez oznaczenie go w załączniku odpowiednim 

numerem – 1 lub 2 i/lub 3.

1 – zakaz umyślnego płoszenia  lub niepokojenia;

2- zakaz umyślnego płoszenia lub niepokojenia w miejscach 

noclegu, w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub 

wychowu młodych, lub w miejscach żerowania zgrupowań 

ptaków migrujących  lub zimujących; 

Zakaz ten nie dotyczy miejsc żerowania zgrupowań ptaków 

migrujących lub zimujących czapli siwej i kormorana 

w obrębach hodowlanych ustanowionych zgodnie 

z przepisami o rybactwie śródlądowym.

3 – zakaz fotografowania, filmowania lub obserwacji 

mogących powodować ich płoszenie lub niepokojenie



Umyślnego zabijania

Umyślnego okaleczania lub chwytania

Umyślnego niszczenia jaj lub form rozwojowych

Transportu

Chowu

Zbierania, pozyskiwania, przetrzymywania lub posiadania okazów gatunków

Niszczenia siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych,

odpoczynku, migracji lub żerowania

Niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam tarlisk,

zimowisk lub innych schronień

Umyślnego uniemożliwiania dostępu do schronień

Zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany lub darowizny okazów gatunków

Wwożenia z zagranicy lub wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków

Umyślnego przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca

Umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego

Umyślnego płoszenia lub niepokojenia (tylko gatunki oznaczone symbolem 1)

Umyślnego płoszenia lub niepokojenia w miejscach noclegu, w okresie lęgowym

w miejscach rozrodu lub wychowu młodych, lub w miejscach żerowania zgrupowań ptaków

migrujących lub zimujących (tylko gatunki oznaczone symbolem 2)

Fotografowania, filmowania lub obserwacji mogących powodować płoszenie lub niepokojenie

(tylko gatunki oznaczone symbolem 3)



W stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną 

gatunkową można zabronić: 

• umyślnego zabijania, 

• umyślnego okaleczania i chwytania; 

• transportu, 

• chowu i hodowli,

• zbierania, pozyskania, przetrzymywania, posiadania lub preparowania 

okazów gatunków;

• umyślnego niszczenia ich jaj lub form rozwojowych; 



Zakazy cd:

•wwożenia z zagranicy i 

wywożenia poza granicę 

państwa okazów gatunków; 

• umyślnego płoszenia i 

niepokojenia w tym w miejscach 

noclegu, w okresie lęgowym; 

•fotografowania, filmowania i 

obserwacji, mogących 

powodować ich płoszenie lub 

niepokojenie; 

• przemieszczania z miejsc 

regularnego przebywania na 

inne miejsca; 

• przemieszczania urodzonych i 

hodowanych w niewoli do 

stanowisk naturalnych.



•niszczenia ich siedlisk i ostoi 

będących ich obszarem rozrodu, 

wychowu młodych odpoczynku 

migracji lub żerowania; 

•niszczenia, usuwania lub 

uszkadzania ich gniazd, mrowisk, 

nor, legowisk, żeremi, tam, 

tarlisk, zimowisk i innych 

schronień; 

•umyślnego uniemożliwiania 

dostępu do schronień;  

• zbywania, oferowania do 

sprzedaży, wymiany i darowizny 

okazów gatunków; 



Odstępstwa :

1) usuwania od dnia 16 października 

do końca lutego gniazd z budek dla 

ptaków i ssaków;

2) usuwania od dnia 16 października 

do końca lutego gniazd ptasich z 

obiektów budowlanych i terenów 

zieleni, jeżeli wymagają tego względy 

bezpieczeństwa lub sanitarne; 



Odstępstwa cd:

3) chwytania na terenach 

zabudowanych przez podmioty 

upoważnione przez regionalnego 

dyrektora ochrony środowiska 

zabłąkanych zwierząt i 

przemieszczania ich do miejsc 

regularnego przebywania;

4) chwytania zwierząt rannych i 

osłabionych w celu udzielenia im 

pomocy weterynaryjnej i 

przemieszczania do ośrodków 

rehabilitacji zwierząt; 



Odstępstwa cd.:

5) zapobiegania poważnym szkodom, w odniesieniu do upraw rolnych, 

inwentarza żywego, lasów, rybostanu, wody lub innego rodzaju mienia;

Odstępstwo to w przypadku

gatunków ptaków dotyczy 

szkód w odniesieniu do 

zbóż, 

inwentarza żywego, 

lasów, rybostanu i wody.

Bóbr europejski



Odstępstwa cd.:

6) pozyskiwania okazów zwierząt 

objętych ochroną częściową, które 

mogą być pozyskiwane przez 

podmioty, które uzyskały zezwolenie 

Generalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska lub regionalnego 

dyrektora ochrony środowiska na to 

pozyskiwanie;

7) przetrzymywania, zbywania, 

nabywania, oferowania do 

sprzedaży, wymiany, darowizny, a 

także wywożenia poza granicę 

państwa ww.  okazów gatunków; 

Ślimak winniczek



8) przetrzymywania, posiadania, zbywania, nabywania, oferowania do 

sprzedaży, wymiany, darowizny, a także wywożenia poza granicę państwa ww.  

okazów gatunków pozyskanych poza granica państwa i wwiezionych z 

zagranicy na podstawie zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska

9) zbierania i przechowywania piór ptaków

10) wykonywania czynności związanych z prowadzeniem racjonalnej 

gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej, 

jeżeli technologia prac uniemożliwia 

przestrzeganie zakazów; 

nie dotyczy gatunków z II i IV załącznika 

Dyrektywy Siedliskowej oraz ptaków.

Nie wprowadzone w rozporządzeniu

– nie obowiązuje.



Załącznik nr 3 wymienia 

gatunki objęte ochroną 

częściową, które mogą być 

pozyskiwane (bóbr, ślimak 

winniczek) oraz wskazuje na 

sposoby pozyskiwania. 



Załącznik nr 4 obejmuje gatunki, dla których możliwe jest wyznaczenie stref

ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania. 

Załącznik ten określa wielkość stref ochrony całorocznej i okresowej. 

Ponadto określony został okresowy termin ochrony, który dotyczy strefy ochrony 

okresowej. 

Wielkości poszczególnych stref (całorocznej i okresowej)

oraz okres ochronny zostały wyznaczone 

indywidualnie dla każdego gatunku

z uwzględnieniem jego biologii rozrodu, 

terminów powrotów i odlotów na zimowiska. 

Lista gatunków strefowych liczy 26 pozycji .



Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydaje zezwolenia na wykonywanie 

następujących czynności zabronionych w stosunku zwierząt objętych ochroną 

ścisłą:

- umyślne zabijanie, 

- umyślne niszczenie ich jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych; 

- wwożenie z zagranicy i wywożenie poza granicę państwa okazów gatunków; 

- umyślne wprowadzenie do środowiska przyrodniczego. 

- jeśli czynności są realizowane na obszarze więcej niż 2 województw. 

morświn

ART. 56  UOP



Regionalny dyrektor ochrony środowiska na terenie swojego działania wydaje 

zezwolenia na:

1.wszystkie czynności zabronione w stosunku do gatunków roślin, zwierząt i 

grzybów objętych ochroną częściową.  

2. Większość zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków objętych 

ochroną ścisłą:

-roślin i grzybów – wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1-8 oraz 10 i 11 ustawy o 

ochronie przyrody;

-zwierzęta  - wymienionych 

w art. 52 ust. 1 pkt 2, 4-10, 12-15

ustawy o ochronie przyrody

ART. 56  UOP



Zgodnie z art. 56 ust. 6 uop. zezwolenie wydaje się na wniosek, zawierający:

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 (patrz. art. 54 uop); 

7) wskazanie sposobu zbioru roślin i grzybów lub sposobu wykonania innych 

czynności, na które może być wydane zezwolenie; 

8) wskazanie miejsca i czasu; 

9) wynikających z planowanych czynności zagrożenia dla gatunków chronionych;

10) wskazanie podmiotu, który będzie chwytał lub zabijał zwierzęta

ART. 56  UOP



głuszec

Zgodnie z art. 56 ust 7 uop zezwolenie zawiera:

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

2) nazwę gatunku lub gatunków, których będą dotyczyć działania, w języku 

łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa istnieje;  cel wykonania 

wnioskowanych czynności; 

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

ustalenia; 

4) opis czynności, na którą wydaje się zezwolenie;

5) wskazanie dozwolonych metod i sposobów chwytania, odławiania lub 

zabijania zwierząt albo sposobów zbioru roślin i grzybów  lub sposobów 

wykonania innych czynności, na które wydaje się zezwolenie;

6) wskazanie miejsca i czasu wykonania czynności dozwolonych;

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

8) określenie terminu złożenia informacji o wykorzystaniu zezwolenia; 

9) warunki realizacji wynikające z potrzeb ochrony populacji chronionych 

gatunków  lub ich siedlisk.

Wszystko co ponad to umieszczamy w pouczeniu.

ART. 56  UOP



ART. 56  UOP a 107 KPA

Zezwolenie wydajemy w formie decyzji administracyjnej więc musi ono 

zawierać wszystkie elementy decyzji administracyjne wskazane w KPA. 

Decyzja powinna zawierać: 

– oznaczenie organu administracji publicznej, 

– datę wydania, 

– oznaczenie strony lub stron, 

– powołanie podstawy prawnej, 

– rozstrzygnięcie, 

– uzasadnienie faktyczne i prawne, 

– pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, 

podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby 

upoważnionej do wydania decyzji. 



Ważne dotyczące art.  107 KPA

107 § 2. przepisy szczególne mogą określać także inne składniki, które powinna zawierać 

decyzja.  

UOP względem KPA jest przepisem szczególnym.

107 § 3. Uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie 

faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, 

z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś 

uzasadnienie prawne - wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów 

prawa.

107 § 4. Można odstąpić od uzasadnienia decyzji, gdy uwzględnia ona w całości żądanie 

strony. 

Nie dotyczy to jednak decyzji rozstrzygających sporne interesy stron oraz decyzji 

wydanych na skutek odwołania. 



Naczelną i główną zasadą wydawania zezwoleń jest  brak rozwiązań 

alternatywnych dla realizacji zezwolenia oraz fakt, 

że jego realizacja nie spowoduje to zagrożenia 

dla dziko występujących populacji chronionych 

gatunków zwierząt. 

Istnieją zezwolenia np. na  płoszenie i niepokojenie 

zwierząt, które można wydać przy spełnieniu ww. przesłanek.

Ale w przypadku zezwolenia na wwożenie i wywożenie 

do kraju, możliwe jest ich wydanie tylko przy spełnieniu 

przesłani o braku negatywne wpływu na gatunek.

Zezwolenia na pozyskiwanie roślin, zwierząt i grzybów 

w lasach wydaje się w porozumieniu z właścicielem 

lub zarządcą lasu. 

ART. 56  UOP



W przypadku wydawania większości zezwoleń, które wydajemy musi dodatkowo 

zajść przesłanka merytoryczna. Przesłanki te są enumeratywnie wymienione w 

UOP :

- realizacja zezwolenia wynika z potrzeby ochrony innych dziko występujących 

gatunków oraz ochrony siedlisk przyrodniczych, lub

- wynika z konieczności ograniczenia poważnych szkód w gospodarce w 

szczególności rolnej, leśnej lub rybackiej, lub 

- leży w interesie zdrowia i bezpieczeństwa powszechnego, lub jest niezbędna w 

realizacji badań naukowych i programów edukacyjnych lub w realizacji celów 

związanych z odbudową populacji, 

reintrodukcją gatunków zwierząt albo 

do celów działań reprodukcyjnych.

-umożliwiają w ściśle kontrolowanych warunkach

selektywny i w ograniczonym stopniu zbiór, 

chwytanie, pozyskanie lub 

przetrzymywanie okazów lub, 
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Przesłanki merytoryczne cd. 

- Wynikają z koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego w tym 

wymogów o charakterze społecznym lub gospodarczym lub wymogów 

związanych z korzystnymi skutkami o podstawowym znaczeniu dla środowiska

Dotyczy to gatunków :

- objętych ochroną ścisłą,

- ptaków  tylko niszczenia siedlisk i ostoi,

- wymienionych w załączniku IV Dyrektywy Siedliskowej.

- Wynikają ze słusznego interesu strony lub koniecznych wymogów nadrzędnego 

interesu publicznego , w tym wymogów o charakterze społecznym lub 

gospodarczym  lub wymogów związanych  korzystnymi skutkami o podstawowym 

znaczeniu dla środowiska

Dotyczy gatunków nie wymienionych wyżej tj. objętych ochroną częściową

ART. 56  UOP



INNE WAŻNE

W art. 54 uop wskazano jakimi metodami nie można chwytać lub zabijać zwierząt.

Ważną regulacją związana z konwencją o różnorodności biologicznej jest zapis 

art. 125 ustawy o ochronie przyrody.  

Stanowi on, że rośliny, zwierzęta lub grzyby, a także ich siedliska, nieobjęte 

formami ochrony przyrody mogą być niszczone lub zabijane jedynie w związku z: 

1) realizacją zadań uzasadnionych potrzebami ochrony przyrody; 

2) prowadzeniem badań naukowych lub edukacją; 

3) racjonalną gospodarką; 

4) amatorskim połowem ryb; 

5) zbiorem na własne potrzeby; 

6) prowadzeniem akcji ratowniczej; 

7) bezpieczeństwem powszechnym; 

8) bezpieczeństwem sanitarnym i weterynaryjnym; 

9) ochroną życia i zdrowia ludzi; 

10) zapobieganiem skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniem. 



Dziękuję






