
Projekt z dnia 31 sierpnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ŚRODOWISKA0

z dnia

w sprawie tablicy ostrzegawczej o polowaniu zbiorowym

Na podstawie art. 42ab ust. 7 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1295, z 2018 r. poz. 50, 650, 651 i 1507) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wzór tablicy ostrzegawczej o polowaniu zbiorowym;

2) sposób i miejsce rozmieszenia tablic ostrzegawczych o polowaniu zbiorowym.

§ 2. Ustala się wzór tablicy ostrzegawczej o polowaniu zbiorowym, zwanej dalej 

„tablicą”, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§3.1. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego rozmieszcza tablice w odległości 

200 m od granicy obszaru polowania zbiorowego, na którym odbywa się pędzenie.

2. Jeżeli granica obszaru polowania zbiorowego, na którym odbywa się pędzenie, 

pokrywa się z granicą obwodu łowieckiego, dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego 

rozmieszcza tablice na tej granicy.

3. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego rozmieszcza tablice także w miejscach 

uzasadnionych koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa osób postronnych, 

w szczególności na parkingach leśnych, szlakach turystycznych lub w miejscach zebrań 

publicznych.

4. Tablic nie rozmieszcza się w miejscach niezapewniających dostatecznej widoczności, 

w szczególności w obniżeniach terenu, miejscach zasłoniętych lub na tle w kolorze tablicy.

§ 4. Tablicę mocuje się tak, aby jej środek był usytuowany na wysokości 160 cm od 

poziomu gruntu, w sposób utrudniający jej zdjęcie przez osoby postronne.

" Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).
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§ 5. 1. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego rozmieszcza tablice nie wcześniej 

niż 24 godziny przed rozpoczęciem polowania zbiorowego.

2. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego zdejmuje tablice niezwłocznie, nie 

później niż przed upływem 24 godzin od zakończenia polowania zbiorowego.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 5 dni od dnia ogłoszenia.
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Załącznik do rozporządzenia 
Ministra Środowiska 
z dnia (poz. ...)
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Objaśnienia:

1) tablica wykonana z masy plastycznej sporządzonej ze spienionego polichlorku winylu 

(PCW) albo blachy ocynkowanej stalowej lub blachy aluminiowej, w kształcie 

prostokąta o wymiarach: długość 600 mm, wysokość 400 mm;

2) tło tablicy jest koloru żółtego; obramowanie tablicy jest koloru czerwonego o szerokości 

20 mm;

3) na tablicy w górnej części, 15 mm od obramowania, centralnie umieszczony jest znak 

koła koloru białego z obramowaniem koloru czerwonego o średnicy 125 mm z 

centralnie umieszczonym znakiem wykrzyknika w kolorze czerwonym; szerokość 

obramowania koła wynosi 10 mm; wysokość znaku wykrzyknika wynosi 80 mm, a 

szerokość 20 mm; 20 mm poniżej znaku koła jest umieszczony symetrycznie w dwóch 

rzędach wykonany pismem bezszeryfowym, w kolorze czarnym, z wielkich liter napis: 

„UWAGA” o wysokości 85 mm, oraz 25 mm niżej „POLOWANIE” o wysokości 75 

mm.





Uzasadnienie

Dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich zostali zobligowani do oznakowania 

obszaru polowania zbiorowego tablicami ostrzegawczymi przed planowym terminem 

rozpoczęcia tego polowania. Jednocześnie upoważnienie ustawowe (art. 42ab ust. 7 ustawy z 

dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295, z późn. zm.)), 

dodane ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. poz. 651), zobowiązuje ministra właściwego do spraw środowiska do 

określenia, w drodze rozporządzenia, wzoru tablicy ostrzegawczej oraz sposobu i miejsca jej 

rozmieszczenia. Obecnie ta kwestia nie jest uregulowana prawnie.

Zaproponowane ustawianie tablic ostrzegawczych o polowaniu zbiorowym, zwanych 

dalej „tablicami”, w odległości 200 metrów od granicy obszaru polowania zbiorowego oraz w 

miejscach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, tj. na parkingach leśnych, przy ścieżkach 

i szlakach turystycznych, w okolicach zgromadzeń ludności, będzie gwarantowało skuteczne 

informowanie mieszkańców najbliższych miejscowości oraz wszystkich innych osób o 

obszarze, na którym będzie odbywało się polowanie zbiorowe.

Jednocześnie może się tak zdarzyć, że jeden albo więcej boków obszaru polowania 

zbiorowego będzie granicą obwodu łowieckiego. W tej sytuacji tablice muszą być umieszczone 

na tym boku, z uwagi na fakt, że w odległości 200 m znajduje się obwód dzierżawiony lub 

zarządzany przez inny podmiot. Natomiast w odniesieniu do pozostałych boków obszaru 

polowania zbiorowego, niestanowiących granicy obwodu łowieckiego, obowiązuje dystans 200 

m umieszczenia tablic.

Polowania zbiorowe odbywają się w terminie od 1 października do 31 stycznia. 

Zarządcy albo dzierżawcy obwodów będą zobligowani do rozstawiania tablic nie wcześniej niż 

na 24 godziny przed terminem planowanego polowania zbiorowego, natomiast do ich usunięcia 

niezwłocznie, nie później jednak niż przed upływem 24 godzin od zakończenia tego polowania.

Niezmiernie ważne jest, aby jak największe grono ludzi zostało poinformowane, 

o tym, że na danym obszarze odbywa się polowanie zbiorowe. Celowe wchodzenie na ten 

obszar może skończyć się utratą zdrowia lub życia, gdyż osoba, która przemieszcza się 

w kierunku myśliwych np.: zakrzaczeniami, może zostać przez niego niezauważona. Jesienią 

lasy eksplorowane są intensywniej, np. przez grzybiarzy, którzy parkują swoje samochody na 

parkingach leśnych, przy drogach publicznych, a później poruszają się wyłącznie lasem.



Sposób umieszczenia, tj. na wysokości wzroku, wraz ze wskazaniem, że nie może być 

ustawiona np. w zagłębieniach terenu, w miejscach zasłoniętych np. przez gałęzie lub na tle 

w kolorze tablicy, zapewni właściwą widoczność. Tablica musi być ponadto umieszczona w 

taki sposób, by utrudnić jej zdjęcie przez osoby postronne, co skutkować by mogło 

niewłaściwym ostrzeżeniem o polowaniu zbiorowym i narażałoby obywateli na utratę zdrowia 

lub życia.

Określony wzór tablicy w załączniku do rozporządzenia, w związku z zastosowaniem 

jaskrawych kolorów umożliwi dostrzeżenie tablicy ze znacznej odległości. Kolor czerwony 

i żółty zwyczajowo przyjęły się jako kolory ostrzegawcze przed jakimś zagrożeniem, np. znaki 

drogowe. Zastosowanie drukowanych, dużych liter w kolorze czarnym dobrze kontrastuje i 

wyróżnia się na żółtym tle, dodatkowo umieszczenie wykrzyknika w kolorze czerwonym na 

białym tle dodatkowo zwraca uwagę odbiorcy.

Jak już wyżej wspomniano, przepisy ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo 

łowieckie (art. 42ab ust. 6) nakładają na dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich 

obowiązek oznakowania obszaru polowania zbiorowego tablicami ostrzegawczymi. Z uwagi 

na trwający od 15 sierpnia okres polowań na niektóre gatunki ptactwa łownego, tj. kaczki, łyski 

i gołębie grzywacze, które mogą być także polowaniami zbiorowymi (zgodnie z § 5 

ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie 

szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz. U. poz. 548, 

z późn. zm.), skrócenie okresu vacatio legis umożliwi dzierżawcom i zarządcom obwodów 

łowieckich wywiązanie się z obowiązku znakowania obszaru polowania zbiorowego. Z kolei 

brak rozporządzenia określającego wzór tablicy o polowaniu zbiorowym może uniemożliwić 

wykonywanie polowań na ww. gatunki ptactwa.

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, 

z późn. zm.) i nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej.

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. z 2017 r. poz. 248), w celu udostępnienia go wszystkim 

zainteresowanym podmiotom.



Wzrośnie produkcja tablic ostrzegawczych, którą zajmować się będzie sektor mikro 

małych i średnich przedsiębiorstw. Większość tablic ostrzegawczych zostanie 

wyprodukowanych w bieżącym roku. W latach następnych produkowane będą tablice w celu 

uzupełnienia tych tablic, które zostaną zniszczone.

Projekt rozporządzenia nie wymaga zasięgnięcia opinii, dokonania konsultacji oraz 

dokonania uzgodnienia z właściwymi organami Unii Europejskiej, w tym Europejskim 

Bankiem Centralnym.

Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
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Data sporządzenia 
31.08.2018Nazwa projektu

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie tablicy ostrzegawczej o 
polowaniu zbiorowym

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Środowiska
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 
lub Podsekretarza Stanu
Małgorzata Golińska- Sekretarz Stanu

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Jacek Sagan - Dyrektor Departamentu Leśnictwa, tel. 22 369-25-50, 
e-mail: Jacek.sagan@mos.gov.pl

Źródło:
Upoważnienie ustawowe 
zawarte w art. 42ab ust. 7 ustawy z dnia 13 
października 1995 r. - Prawo łowieckie ( Dz. 
U. z 2017 r. poz. 1295, z poźn. zm.)

Nr w wykazie prac
441

1. Jaki problem jest rozwiązywany?

1. Tereny polowań zbiorowych będą czytelnie oznakowane,
2. Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w pobliżu obszaru wykonywania polowania oraz przekazanie 

im informacji o odbywającym się polowaniu zbiorowym.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

Aktualnie wzór tablicy ostrzegawczej, w tym jej kształt, kolor i wielkość napisu oraz sposób i miejsce rozmieszczenia nie 
został określony. Rozporządzenie ujednolici tablice ostrzegawcze o polowaniu zbiorowym, które będzie musiał rozstawić 
dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego przed rozpoczęciem polowania zbiorowego, przez co zwiększy się 
bezpieczeństwo osób postronnych przebywających w pobliżu terenu, gdzie odbywa się takie polowanie. Rozstawienie 
czytelnych, rzucających się w oczy tablic ostrzegawczych umożliwi osobom postronnym ominięcie terenu polowania w 
bezpiecznej odległości.
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, prawo do wykonywania 
polowań w większości krajów jest powiązane z własnością gruntów. W związku z powyższym nie ma obowiązku znakowania 
terenu.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt

Źródło danychGrupa Wielkość Oddziaływanie
Dzierżawcy obwodów 
łowieckich (koła łowieckie)

2564 kół łowieckich Dane GUS Leśnictwo 2017 Obowiązek rozmieszczania 
tablic ostrzegawczych w 
określonych miejscach przed 
polowaniem zbiorowym .

Zarządcy obwodów 
łowieckich (Państwowe 
Gospodarstwo Leśne Lasy 
Państwowe, Polski Związek 
Łowiecki, instytucje 
naukowo-dydaktyczne i 
inne jednostki)

Państwowe 
Gospodarstwo Leśne 
Lasy Państwowe 
(zarządzanie 206 
obwodami przez 141 
Nadleśnictw)
Polski Związek 
Łowiecki (zarządzanie 
53 obwodami)
Inne jednostki - 8 
(zarządzanie 12 
obwodami)

Dane własne PGLP, PZŁ i 
GUS Leśnictwo 2017

Obowiązek rozmieszczania 
tablic ostrzegawczych w 
określonych miejscach przed 
polowaniem zbiorowym.

Osoby korzystające z 
terenów na których 
odbywają się polowania 
zbiorowe

Nie do określenia Osoby te będą poinformowane 
o odbywającym się polowaniu 
zbiorowym na danym terenie.

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

mailto:Jacek.sagan@mos.gov.pl


"Solidarność", Polska Federacja Producentów Żywności, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i 
Drzewnictwa, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Polska Izba Turystyki, marszałkowie województw i 
wojewodowie. Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej 
Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny. Projekt rozporządzenia nie wymaga 
zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, Radę Dialogu Społecznego, reprezentatywne 
organizacje związkowe oraz reprezentatywne organizacje pracodawców, 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. z 2017 r. poz. 248), 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.)
0 2 3 4 5 6 8 9 107 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

Brak 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 zmian 20 1 3 5 10 Łącznie (0-10)
W ujęciu 
pieniężnym 
(w min zł, 
ceny stałe z

duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i 
średnich
przedsiębiorstw_____
rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domower.)

(dodaj/usuń)
W ujęciu 
niepieniężnym

duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw

Wzrośnie produkcja tablic ostrzegawczych, którą zajmować się będzie sektor 
mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Większość tablic ostrzegawczych 
zostanie wyprodukowanych w bieżącym roku. W latach następnych produkowane 
będą tablice w celu uzupełnienia tych tablic, które zostaną zniszczone.
Rozmieszczenie tablic ostrzegawczych o polowaniu zbiorowym, zapewni 
podstawową informację dla obywateli, w tym osoby starsze i niepełnosprawne, o

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe



odbywającym się polowaniu zbiorowym w najbliższej okolicy. Regulacje nie mają 
jednak wpływu na sytuację ekonomiczną rodziny.

(dodaj/usuń)
Niemierzalne (dodaj/usuń)

(dodaj/usuń)
Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych i 
przyjętych do obliczeń 
założeń

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
1X1 nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 
zgodności).

□ tak
□ nie
□ nie dotyczy

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

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

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.

□ tak
□ nie
□ nie dotyczy

Komentarz:

9. Wpływ na rynek pracy

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary

□ informatyzacja
□ zdrowie

□ demografia
□ mienie państwowe

□ środowisko naturalne
□ sytuacja i rozwój regionalny
□ inne: ...

Omówienie wpływu

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 przewiduje się ewaluacji efektów projektu.
13.Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
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