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OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Konieczność wydania nowego rozporządzenia Ministra Środowiska ustalającego szczegółowy tryb szacowania szkód 
wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych wynika z potrzeby realizacji nowego upoważnienia do 
wydania tego rozporządzenia zawartego w ustawie z 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U z 2017 r. poz. 1295 z 
poźn. zm.) W związku z wejściem w życie ustawy z 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz 
niektórych innych ustaw dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 49 ustawy - Prawo łowieckie 
zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 49, nie dłużej 
jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w niniejszej ustawy. 1 października straci moc rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań 
za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. nr 45 poz. 272).

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Celem usunięcia możliwych rozbieżności w prowadzeniu postępowań w sprawie wypłaty odszkodowań, należy 
wprowadzić regulacje dotyczące procesu wyliczenia wysokości odszkodowania w drodze rozporządzenia, o którym mowa 
w art. 49 u stawy Prawo łowieckie. Nie wydanie przepisów regulujących postępowania w sprawach odszkodowań za 
szkody wyrządzone przez zwierzynę, spowoduje nie wykonanie upoważnienia ustawowego.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Modele łowiectwa występujące w krajach członkowskich różnią się istotnie od modelu polskiego.
Dania:
Ani państwo ani dzierżawca nie mają obowiązku wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną.

Finlandia:
Szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną mogą zostać zrekompensowane w ramach limitów określonych w budżecie 
państwa. Warunkiem otrzymania odszkodowania przez poszkodowanego jest zastosowanie przezeń wszelkich 
niezbędnych środków w celu zapobieżenia powstaniu szkody. Odszkodowanie zostanie zmniejszone lub nie będzie 
wypłacone jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania szkody lub jej powiększenia albo bez uzasadnienia 
odmówił zastosowania środków które mogłyby zapobiec jej powstaniu.

Niemcy:
Za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną zasadniczo odpowiada Jagdgenossenschaft, jednak w praktyce kwestie 
odszkodowania są uregulowane w umowie dzierżawy, w ten sposób, że odszkodowanie wypłaca dzierżawca. 
Właścicielom gruntów wykonującym samodzielnie prawo polowania, odszkodowanie za szkody łowieckie nie 
przysługuje.

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt

WielkośćGrupa Źródło danych Oddziaływanie
2564 kół łowieckich 
(4699 obwodów), 
PGLP (zarządzanie 206 
obwodami przez 141 
Nadleśnictw)

Dane własne PGLP, PZŁ 
i GUS Leśnictwo 2017

Dzierżawcy i zarządcy 
obwodów łowieckich

Dzierżawcy i zarządcy 
obwodów łowieckich realizują 
zadania związane z 
szacowaniem szkód łowieckich
oraz wypłatą odszkodowań.



PZŁ (zarządzanie 53 
obwodami)
Inne jednostki - 8 
(zarządzanie 12 
obwodami)

Wszyscy obywatele (osoby 
fizyczne)

Każdy obywatel jest 
upoważniony do uzyskania 
odszkodowania za szkody 
spowodowane przez zwierzynę, 
jeżeli szkoda ta wystąpiła na 
gruntach rolnych.

38,5 min Dane GUS

Zarządy województw realizują 
zadania związane z 
szacowaniem szkód łowieckich

Zarządy województw 16 Dane własne

oraz wypłatą odszkodowań.
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
W ramach konsultacji publicznych i opiniowania projekt otrzymają: Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego, 
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Polskie Towarzystwo Leśne, Krajowa Rada Izb Rolniczych, Instytut Rozwoju 
Wsi i Rolnictwa, Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, NSZZ Rolników Indywidualnych 
„Solidarność”, Polska Federacja Producentów Żywności, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa 
i Drzewnictwa, wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego, marszałkowie województw i wojewodowie. Projekt 
rozporządzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej Rządowego Centrum 
Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny. Projekt rozporządzenia nie wymaga zaopiniowania przez Radę 
Dialogu Społecznego, reprezentatywne organizacje związkowe oraz Komisję Wspólną Rządu i Samorządu 
Terytorialnego, gdyż nie reguluje kwestii będących w obszarze ich działania. Projekt rozporządzenia został 
zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie 
Rządowy Proces Legislacyjny, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 
stanowienia prawa (Dz. U. poz. 1414, z późn. zm.), w celu udostępnienia go wszystkim zainteresowanym podmiotom

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

30 1 2 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

Wydanie projektowanego rozporządzenia nie powoduje powstania wydatków dla sektora 
finansów publicznych. Projekt zawiera przepisy porządkujące i regulujące zagadnienia 
związane z prowadzeniem postępowania w przedmiocie wypłaty odszkodowania przez 
właściwy organ.

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)
duże przedsiębiorstwaW ujęciu 

pieniężnym 
(w min zł, 
ceny stałe z

sektor mikro-, małych i 
średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe

r.)

osoby z
niepełnosprawnością 
oraz osoby starsze

duże przedsiębiorstwa Brak wpływuW ujęciu 
niepieniężnym sektor mikro-, małych i 

średnich
Brak wpływu

przedsiębiorstw
Brak wpływurodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 
domowe

Brak wpływuosoby z
niepełnosprawnością 
oraz osoby starsze

Niemierzalne

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

Wejście w życie rozporządzenia nie ma wpływu podmioty prywatne i przedsiębiorstwa 
ponieważ wprowadza zharmonizowane zasady postępowania podczas szacowania szkód 
łowieckich.

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
1X1 nie dotyczy

□ tak 
1 nie

1X1 nie dotyczy

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

XI zwiększenie liczby dokumentów 
X zwiększenie liczby procedur 

l 31 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
I I inne:

1 1 zmniejszenie liczby dokumentów 
1 I zmniejszenie liczby procedur 
1 1 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
I I inne:

□ tak 
' H nie
IX nie dotyczy

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.



Komentarz:

9. Wpływ na rynek pracy
Brak wpływu
10. Wpływ na pozostałe obszary

H demografia 
I I mienie państwowe

] środowisko naturalne 
21 sytuacja i rozwój regionalny 

I I inne:

I informatyzacja 
I I zdrowie

Omówienie wpływu

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

Wykonanie przepisów nastąpi w dniu wejścia w życie rozporządzenia czyli od 1 października 2018 r.

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosow ane?

Nie przewiduje się ewaluacji efektów projektu.

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)

SEKRETARZ STANU

jktifgoizaieR&iitóka
Zastępca Dyrektora 
partament Leśnictwa

Tomasz Zygmont 
20. f. zag S


