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OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?

Brak dostosowania obowiązujących przepisów określających okresy polowań na krzyżówki,
cyraneczki, głowienki i czernice oraz łyski do przepisów Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego
ptactwa w zakresie określenia okresów polowań do zdefiniowanych na podstawie badań
naukowych terminów rozpoczęcia i zakończenia sezonu lęgowego ww. gatunków dzikiego
ptactwa.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany
efekt
Przesunięcie rozpoczęcia sezonu polowań na krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice
oraz łyski z 15 sierpnia na 1 września. W efekcie wprowadzonej zmiany rozpoczęcie sezonu
polowań na ww. gatunki dzikiego ptactwa przypadnie na okres po zakończeniu sezonu
lęgowego.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach
członkowskich OECD/UE?
Kraje członkowskie UE dostosowują przepisy dotyczące rozpoczęcia i zakończenia sezonu
polowań na dzikie ptactwo adekwatnie do terminów rozpoczęcia i zakończenia sezonu
lęgowego, który w zależności od położenia geograficznego poszczególnych krajów przypada
na różny okres.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Wielkość
Źródło danych
Polski Związek
ponad 120 tys.
Dane własne PZŁ

Oddziaływanie
Wykonywanie polowań

Łowiecki

członków

Myśliwi obcokrajowcy kilkanaście osób
wykonujący w kraju
w skali roku
polowanie na podstawie
zgody Ministra
Środowiska
Myśliwi obcokrajowcy brak danych
po wykupieniu
polowania
u przedsiębiorcy
prowadzącego
działalność gospodarczą
w zakresie łowiectwa –
biuro polowań

Dane własne MŚ

Wykonywanie polowań

Wykonywanie
polowania

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt rozporządzenia nie był przedmiotem pre-konsultacji. Projekt będzie przedmiotem
uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych.
Projekt rozporządzenia zostanie:
1) umieszczony na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy
Proces Legislacyjny, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej
w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248 z późn. zm.);
2) przekazany do zaopiniowania wojewodom, marszałkom województw, Zarządowi
Głównemu Polskiego Związku Łowieckiego, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, oraz
Państwowej Radzie Ochrony Przyrody;
3) skierowany, w ramach konsultacji publicznych, do następujących podmiotów:
1.
Polskie Towarzystwo Leśne;
2.
Krajowa Rada Izb Rolniczych;
3.
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa;
4.
Klub Przyrodników;
5.
Liga Ochrony Przyrody;
6.
Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”.
Z uwagi na zakres projektu, który nie dotyczy praw i interesów związków pracodawców oraz
zadań związków zawodowych, projekt nie podlega opiniowaniu przez reprezentatywne
organizacje pracodawców i związki zawodowe. 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1240), dlatego nie podlega opiniowaniu przez Radę
Dialogu Społecznego.
Projekt nie podlega także opiniowaniu, konsultacjom ani uzgodnieniom z organami i
instytucjami Unii Europejskiej, w tym z Europejskim Bankiem Centralnym.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w

procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz wyniki konsultacji publicznych i
opiniowania zostaną zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
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 (010)
0
Dochody ogółem
0
budżet państwa
0
JST
pozostałe jednostki
0
(oddzielnie)
0
Wydatki ogółem
0
budżet państwa
0
JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)
Saldo ogółem

0

budżet państwa

0

JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)

0

0

0

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

Nowelizacja nie będzie miała wpływu na sektor 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
0
1
2
3
5
10
Łącznie
zmian
(0-10)
W ujęciu
duże
pieniężnym
przedsiębiorstwa
(w mln zł,
sektor mikro-,
ceny stałe z
małych i
…… r.)
średnich

przedsiębiorstw
rodzina,
obywatele oraz
gospodarstwa
domowe
(dodaj/usuń)
W ujęciu
duże
Brak wpływu
niepieniężnym przedsiębiorstwa
sektor mikro-,
Brak wpływu
małych i
średnich
przedsiębiorstw
rodzina,
Brak wpływu
obywatele oraz
gospodarstwa
domowe
rodzina,
Brak wpływu
obywatele, w
tym osoby
niepełnosprawne
oraz
osoby starsze,
oraz
gospodarstwa
domowe
Niemierzalne (dodaj/usuń)
(dodaj/usuń)
Dodatkowe
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na
informacje, w tym
konkurencyjność
gospodarki
i przedsiębiorczość
w
tym
wskazanie źródeł
funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz na rodzinę, obywateli i
danych i przyjętych
gospodarstwa domowe.
do obliczeń założeń
8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających
z projektu
☐ nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza
☐ tak
bezwzględnie wymaganymi przez UE
☐ nie
(szczegóły w odwróconej tabeli zgodności).
☐ nie dotyczy
☐ zmniejszenie liczby dokumentów

☐ zwiększenie liczby dokumentów

☐ zmniejszenie liczby procedur

☐ zwiększenie liczby procedur

☐ skrócenie czasu na załatwienie sprawy

☐ wydłużenie czasu na załatwienie sprawy

☐ inne: …

☐ inne: …

Wprowadzane obciążenia są przystosowane
do ich elektronizacji.

☐ tak
☐ nie
☐ nie dotyczy

Komentarz:
9. Wpływ na rynek pracy
Brak wpływu na rynek pracy
10. Wpływ na pozostałe obszary
☐środowisko naturalne

☐ demografia

☐ informatyzacja

☐ sytuacja i rozwój regionalny

☐ mienie państwowe

☐ zdrowie

☐ inne: …
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało negatywnego
wpływu na środowisko. Roczne limity pozyskania zwierzyny określone
są w rocznych planach łowieckich.
11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

Omówienie
wpływu

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. W związku z obowiązkiem corocznego dokonywania sprawozdawczości łowieckiej,
Minister Środowiska będzie miał wiedzę o skuteczności przyjętych rozwiązań z uwagi na
informację o procencie wykonania rocznego planu łowieckiego w zakresie pozyskania
gatunków w porównaniu do lat gospodarczych przed wejściem w życie przepisów
rozporządzenia.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)

