
 

 

WWF Polska 

ul. Usypiskowa 11 

02-386 Warszawa  

 

Tel: +48 22 660 44 33 

kontakt@wwf.pl 

www.wwf.pl 

Fundacja WWF Polska ul. Usypiskowa 11, 02-386 Warszawa, wwf.pl 
WWF® and World Wide Fund for Nature® trademarks and ©1986 Panda Symbol are owned 
by WWF-World Wide Fund For Nature (formerly World Wildlife Fund). All rights reserved. 
  
 

Warszawa, 05.08.2021 r. 

Znak pisma: DOP.21.08.1.MR 

Sprawę prowadzi:  

Magdalena Rusiłowicz 

Tel.505 982 393 

Email: mrusilowicz@wwf.pl 

 

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

Sz. P. Andrzej Szweda- Lewandowski 

ul. Wawelska 52/54 

00-922 Warszawa 

 

 

Dotyczy: wydania zezwolenia sygn. DZP-WG.6401.138.2021.AG na odstępstwo od zakazu 

umyślnego zabicia dwóch osobników wilka w celu wyeliminowania osobników powodujących 

szkody w gminie Barwice 

 

 

Szanowny Panie Dyrektorze, 

 

na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz.U.2021.735 t.j.) oraz art. 56 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 2, w związku z art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2021.1098 t.j.) po rozpatrzeniu wniosku Urzędu Gminy 

Barwice z 27 maja 2021r. zostało wydane zezwolenie sygn. DZP-WG.6401.138.2021.AG na umyślne 

zabicie dwóch osobników wilka w celu wyeliminowania osobników powodujących szkody. 

W związku z wydanym zezwoleniem, Fundacja WWF Polska na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z 

6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2019 poz. 1429) wnioskuje o 

udostępnienie informacji w zakresie odpowiedzi na poniższe pytania: 

1. Jak kształtują się w chwili obecnej i jak zmieniały się na przestrzeni ostatnich 5 lat wielkości 

szkód wyrządzonych przez wilki (liczba ataków wilków na zwierzęta gospodarskie i wielkości 

wypłacanych odszkodowań), które występowały na terenie działania Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska w Szczecinie?  

2. Jakie środki zabezpieczające przed atakami wilków na zwierzęta gospodarskie były 

wykorzystywane w hodowlach na terenie gminy Barwice i gmin sąsiednich? 
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3. W jaki sposób środki zabezpieczające przed atakami wilków na zwierzęta gospodarskie były 

monitorowane pod kątem poprawności ich zamontowania, poprawnego działania i 

właściwego umiejscowienia? 

4. Jakie działania mające na celu przepłoszenie osobników zuchwałych zostały podjęte zanim 

została wydana decyzja o odstrzale dwóch osobników? 

5. W jaki sposób planowane jest oznaczenie osobników przeznaczonych na odstrzał skoro 

badania genetyczne zostaną wykonane po śmierci? 

6. Jakie są źródła informacji o liczebności wilków w gminie Barwice? 

7. Na podstawie jakich przesłanek stwierdzono, że odstrzał wilków zminimalizuje szkody 

hodowlane, a nie powiększy je? Wiele źródeł naukowych wskazuje na wręcz odwrotny skutek 

prowadzonych odstrzałów pojedynczych osobników. 

Pragniemy nadmienić, iż Fundacja WWF Polska jest głęboko zaniepokojona wydaną decyzją. 

Zdrowe, dzikie wilki nie stanowią zagrożenia dla człowieka. Są to zwierzęta unikające kontaktu z nim. 

Problemem są wilki, które są przyzwyczajone do kontaktu z ludźmi, np. poprzez dokarmianie lub 

trzymanie w niewoli i dlatego mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi. Warto również 

zwrócić uwagę na wyniki badań naukowych wskazujące na to, że odstrzał dzikich zwierząt, w tym 

również wilków, może powodować zwiększenie liczby problematycznych sytuacji w przyszłości 

(Santiago-Avila et al., 2018 Killing wolves to prevent predation on livestock may protect one farm but 

harm neighbors. PLoS ONE.). Jedna z hipotez dotyczących rezultatów zwiększonego odstrzału wilka 

mówi o tym, że po usunięciu osobników ze środowiska, zagrożenia mogą wzrosnąć, ponieważ 

powstałą niszę szybko zajmą nowe osobniki. Może to prowadzić do walk między osobnikami, które 

przeżyły, a nowoprzybyłymi. Takie zdarzenia często są odczuwalne dla lokalnych społeczności, 

ponieważ w przypadku zwiększonego odstrzału dochodzi do rozerwania istniejących do tej pory 

struktur w wilczych rodzinach, co w efekcie prowadzi do tego, że wilki częściej uciekają się do 

polowań na zwierzęta gospodarskie, ponieważ jest to łatwiejsze niż polowanie na dziką zwierzynę. Po 

stronie człowieka chęć do zwiększenia odstrzału prawdopodobnie wzrośnie, ponieważ zagrożenia 

spowodowane odstrzałem zamiast maleć - rosną. Ponadto, legalny odstrzał może zwiększyć 

przyzwolenie społeczne na kłusownictwo i nielegalne polowania (Treves et al. 2019 Predator Control 

Needs a Standard of Unbiased Randomized Experiments With Cross-Over Design). Badania nad 

metodami nieśmiertelnymi od dawna wskazują, że fladry, ogrodzenia elektryczne, lub owczarki 

pasterskie pełnią skuteczną rolę w ochronie zwierząt gospodarskich i w znaczny sposób minimalizują 
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próby ataków wilka na terenie gospodarstw i hodowli (Musiani et al. 2001 Effectiveness of Fladry on 

Wolves in Captivity, Carnivore Damage Prevention News).  

Dużym problemem w ochronie przyrody jest negatywne oddziaływanie dzikich, wałęsających się 

psów. Według badań przeprowadzonych przez zespół dr Izabeli A. Wierzbowskiej „w Polsce żyje 6-

8 mln psów, z czego od 70 tys. do 650 tys. to psy zdziczałe” (Wierzbowska et al., 2016).  

Oddziaływanie zdziczałych psów na polską przyrodę jest bardzo poważne. „Zdziczałe psy mogą 

polować w watahach, zabijać dzikie zwierzęta, zajmować ich siedliska oraz krzyżować się z wilkami.  

Wyniki dr Wierzbowskiej z UJ pokazują, że co roku zdziczałe, bezpańskie psy zabijają na terenach 

łowieckich 33 tys. zwierząt dzikich i 280 zwierząt hodowlanych” (Wierzbowska et al., 2016).  

 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

                                                           

                                                          Mirosław Proppé 

                                                          Prezes Zarządu Fundacji  

  


