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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 
 

1. Brak skutecznych mechanizmów umożliwiających łowieckie zarządzanie populacjami jeleni szlachetnych 
i danieli na obszarach województw, w których występuje największe zagęszczenie liczebności populacji ww. 
gatunków zwierząt łownych. 

2. Rosnąca liczba szkód łowieckich wyrządzanych przez jelenie szlachetne i daniele na obszarach województw, 
w których występuje największe zagęszczenie liczebności populacji ww. gatunków zwierząt łownych oraz brak 
skutecznych metod zapobiegania tym szkodom przez dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich, 
którzy odpowiadają za wypłatę należnych odszkodowań. 

3. Rosnące ryzyko kolizji drogowych z udziałem jeleni i danieli w województwach, w których występuje 
największe zagęszczenie liczebności populacji ww. gatunków zwierząt łownych. 

4. Zgłaszane przez sokolników problemy wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów prawa powodujące 
spadek popularności i utrudnienia związane z rozwojem i kultywowaniem polskiego sokolnictwa, 
które jest wpisane na Listę Reprezentatywną Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO. 

  
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 
 

1. Wydłużenie okresów polowań na jelenie szlachetne i daniele w pierwszym i drugim roku życia pozwoli 
na ingerencję w dynamikę rozrostu populacji tych zwierząt na obszarze województw, w których występuje 
największe zagęszczenie liczebności tych gatunków, co prowadzi do zwiększenia szkód w uprawach i płodach 
rolnych oraz rosnącego ryzyka kolizji drogowych.  

2. Wydłużenie okresów polowań z ptakiem łowczym na zające, bażanty i kuropatwy oraz umożliwienie 
wykonywania polowania z ptakiem łowczym na bażanty kury na terenie wszystkich obwodów łowieckich w celu 
zniesienia aktualnie istniejących utrudnień i ograniczeń przy wykonywaniu polowania z ptakiem łowczym. 

3. Planowanego celu nie da się osiągnąć inaczej niż poprzez zmianę rozporządzenia w sprawie określenia okresów 
polowań na zwierzęta łowne. 

 
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  
 
Kraje członkowskie OECD/UE indywidualnie określają przepisy dotyczące wykonywania polowania na ich terytorium. 
Letni odstrzał jeleni i danieli w drugim roku życia praktykowany jest w niektórych krajach Europy Środkowej, 
np. w Niemczech i Austrii.  
W Czechach okres polowań na zające z ptakiem łowczym trwa od 1 września do 31 grudnia, a z bronią palną 
od 1 listopada do 31 grudnia. Okres polowań z ptakiem łowczym na bażanty koguty i kury trwa od 1 września 
do 31 stycznia, a z bronią palną polowanie może odbywać się wyłącznie na bażanty koguty w okresie od 16 października 



do 31 stycznia.  
Na Słowacji okres polowań z ptakiem łowczym na bażanty koguty i kury oraz zające trwa od 1 września do 31 grudnia, 
a z bronią palną polowanie na bażanty koguty i zające mogą odbywać się w okresie od 1 listopada do 31 grudnia.  
W Niemczech prawo federalne określa ramy, które mogą być nieznacznie zmieniane przez kraje związkowe. W ramach 
regulacji federalnych okres polowań na bażanty i zające trwa od 1 października do 15 stycznia. Nie ma prawa 
federalnego, które zabraniałoby polowania na kury, jednak niektóre kraje związkowe wprowadziły takie ograniczenia, 
a niektóre nie. Dodatkowo niektóre kraje związkowe warunkują możliwość polowania na te gatunki zależnie od stanu ich 
populacji. Sokolników obowiązują takie same regulacje jak myśliwych polujących z bronią. 
 
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 
Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 
Polski Związek Łowiecki Ponad 126 tys. 

członków; 2,7 tys. kół 
łowieckich. 

Dane własne PZŁ Wykonywanie polowania.  

Sokolnicy 250 osób Dane własne MKiŚ Wykonywanie polowania. 
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

 
1. Projekt rozporządzenia nie był przedmiotem pre-konsultacji.  
2. Projekt, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 

i § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów, 
zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej Rządowego Centrum 
Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.  

3. Projekt rozporządzenia otrzymają do zaopiniowania (10 dni) : 
1) wojewodowie;  
2) marszałkowie województw; 
3) Zarząd Głównego Polskiego Związku Łowieckiego; 
4) Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska; 
5) Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych; 
6) Państwowa Rada Ochrony Przyrody. 
Projekt rozporządzenia zostanie przekazany do konsultacji (10 dni) do:  
1) Polskiego Towarzystwa Leśnego;  
2) Krajowej Rady Izb Rolniczych; 
3) Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa; 
4) Klubu Przyrodników; 
5) Ligi Ochrony Przyrody; 
6) Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra”; 
7) Instytutu Analiz Środowiskowych. 

4. Z uwagi na zakres projektu, który nie dotyczy zadań związków zawodowych, projekt nie podlega opiniowaniu 
przez reprezentatywne związki zawodowe.  

5. Z uwagi na zakres projektu, który nie dotyczy praw i interesów związków pracodawców, projekt nie podlega 
opiniowaniu przez reprezentatywne organizacje pracodawców.  

6. Projekt nie podlega opiniowaniu przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, gdyż nie dotyczy 
spraw związanych z samorządem terytorialnym, o których mowa w ustawie z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji 
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie 
Regionów Unii Europejskiej.  

7. Projekt nie dotyczy spraw, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu 
Społecznego i innych instytucji dialogu społecznego, wobec czego nie wymaga zaopiniowania przez RDS. 

8. Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom Unii Europejskiej, 
w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, celem uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji 
albo uzgodnienia projektu. 

9. Wyniki opiniowania i konsultacji publicznych zostaną omówione w raporcie z opiniowania i konsultacji 
publicznych udostępnionym na stronie Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces 
Legislacyjny. 



 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 
(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 
Dochody ogółem             
budżet państwa             
JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             
budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  
 
 
 

Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych do 
obliczeń założeń 

Rozporządzenie nie spowoduje dodatkowych wydatków dla budżetu Państwa, budżetu JST 
oraz innych jednostek sektora finansów publicznych. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 
Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-

10) 
W ujęciu 
pieniężnym 
(w mln zł,  
ceny stałe z 
…… r.) 

duże przedsiębiorstwa        
sektor mikro-, małych i 
średnich 
przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe 

       

(dodaj/usuń)        
W ujęciu 
niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa Brak wpływu 
sektor mikro-, małych i 
średnich 
przedsiębiorstw 

Ograniczenie liczebności populacji jeleni i danieli w wymienionych 
w projekcie województwach wpłynie na ilość i rozmiar szkód łowieckich, 
natomiast nie sposób oszacować w jakim zakresie. Brak jest precyzyjnych 
danych dotyczących szkód łowieckich z podziałem na poszczególne gatunki 
zwierząt łownych oraz nie sposób oszacować, o ile wzrośnie pozyskanie 
po wprowadzeniu projektowanych zmian.   

rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe  

Brak wpływu 

Osoby Brak wpływu 



niepełnosprawne oraz 
osoby starsze 

Niemierzalne (dodaj/usuń)  
(dodaj/usuń)  

Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych do 
obliczeń założeń  

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki 
i przedsiębiorczość w tym funkcjonowanie przedsiębiorców, a zwłaszcza z sektora mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstw oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe i osoby 
niepełnosprawne. 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 
 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 
tabeli zgodności). 

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  
 zmniejszenie liczby procedur 
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 
 zwiększenie liczby procedur 
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.  

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 
Komentarz: 
 
 
 
 
9. Wpływ na rynek pracy  
 
Projekt nie ma wpływu na rynek pracy. 
 
10. Wpływ na pozostałe obszary 
 

 środowisko naturalne 
 sytuacja i rozwój regionalny 
 sądy powszechne, 

administracyjne lub wojskowe 

 
 demografia 
 mienie państwowe 
 inne:       

 
 informatyzacja 
 zdrowie 

Omówienie wpływu 
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało negatywnego wpływu na pozostałe obszary. 
  
 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 
 
Wykonanie nastąpi z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia 
 



12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 
 
Nie planuje się ewaluacji projektu ze względu na brak mierników adekwatnych do celów projektu.  
 
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  
Brak. 

  
  


