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Nazwa projektu 
projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia spraw 
rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez 
powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza 
weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii 
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, 
Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu  
Tadeusz Nalewajk Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi   

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 
Barbara Olszewska Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa 
Żywności Pochodzenia Zwierzęcego, 
Barbara.Olszewska@minrol.gov.pl   

Data sporządzenia 
    30.04.2014 r.  
 
Źródło:  
ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o 
produktach pochodzenia zwierzęcego 
(Dz. U. z 2006 r., Nr 17, poz. 127, z późn. 
zm.) 

Nr w wykazie prac ……9…………. 
 
 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Projektowane rozporządzenie ma przede wszystkim na celu dostosowanie prawa krajowego do 
przepisów rozporządzenia  Komisji (UE) nr 216/2014 z dnia 7 marca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie 
(WE) nr 2075/2005 ustanawiające szczególne przepisy dotyczące urzędowych kontroli w odniesieniu do 
włosieni (Trichinella) w mięsie (Dz. Urz. UE L 69 z 8.03.2014, str. 85), rozporządzenia Komisji (UE) nr 
218/2014 z dnia 7 marca 2014 r. zmieniającego załączniki do rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 853/2004 i (WE) 854/2004 oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 2074/2005 (Dz. Urz. UE L 69 z 
8.03.2014, str. 95) oraz  rozporządzenia Komisji (UE) nr 216/2014 z dnia 7 marca 2014 r. zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 2075/2005 ustanawiające szczególne przepisy dotyczące urzędowych kontroli w 
odniesieniu do włosieni (Trichinella) w mięsie (Dz. Urz. UE L 69 z 8.03.2014, str. 85), które wchodzą w życie z 
dniem 1 czerwca 2014 r. 

Ponadto w projekcie rozporządzenia proponuje się również aby powiatowy lekarz weterynarii w drodze 
decyzji administracyjnej mógł udzielić zgody na przeprowadzenie badania przedubojowego na terenie 
gospodarstwa pochodzenia, oprócz drobiu także zajęczaków utrzymywanych w warunkach fermowych. 

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

Rekomendowane rozwiązanie:  
Zmiana rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2006 r. w sprawie określenia 
spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo 
urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii (Dz. U. z 2012 r. poz. 1367 
oraz z 2013 poz. 776). 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Projekt rozporządzenia dostosowuje prawo krajowe do przepisów Unii Europejskiej zawartych w 
rozporządzeniach Komisji, które obowiązują wprost we wszystkich państwach członkowskich Unii 
Europejskiej.  

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

1. Rolnicy utrzymujący  
świnie, zajęczaki oraz 
podmioty prowadzące 
przedsiębiorstwo 
spożywcze zajmujące się 
pozuskiwaniem mięsa 
wieprzowego i 
zajęczaków.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ustawa z dnia 29 stycznia 
2004 r. o Inspekcji 
Weterynaryjnej (Dz. U. z 
2007 r. Nr 121, poz. 842, z 
późn. zm.), 
 

1. Możliwość  
przeprowadzania za zgodą 
powiatowego lekarza 
weterynarii badania 
przedubojowego zajęczaków 
na terenie gospodarstwa 
pochodzenia.  

2. Wskazanie właściwego 
organu do wydawania 
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2. Organy Inspekcji  
Weterynaryjnej  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Powiatowi lekarze 
weterynarii oraz 
urzędowi lekarze 
weterynarii właściwi 
w zakresie spraw 
dotyczących nadzoru 
nad produkcją mięsa 
wieprzowego i 
zajęczaków.  

decyzji administracyjnych w 
sprawie uznania 
gospodarstwa lub przedziału 
za stosujące kontrolowane 
warunki w pomieszczeniach 
inwentarskich, w których 
utrzymuje się świnie, 
cofnięcia gospodarstwu 
takiego uznania,  
wykreślenia  z przedziału 
gospodarstwa, któremu 
cofnięto uznanie oraz 
ponownego uznania 
gospodarstwa za stosujące 
kontrolowane warunki 
(decyzje administracyjne 
wydawane są w celu 
wskazania statusu 
zakażenia włośniem).  
 
Nadzór nad podmiotami w 
zakresie spełniania  
wymagań weterynaryjnych 
określonych w 
projektowanym 
rozporządzeniu.  
 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

W ramach konsultacji społecznych projekt rozporządzenia został przekazany, między innymi do 
następujących podmiotów: 
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”, Związku 
Zawodowego Rolnictwa „SAMOOBRONA” Krajowego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych, 
Związku Zawodowego Rolników „OJCZYZNA”, Związku Zawodowego Rolników Rzeczpospolitej 
„SOLIDARNI”,  Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa w RP,  Związku Zawodowego Centrum 
Narodowe Młodych Rolników, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rolników i Organizacji 
Rolniczych, Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, Krajowej Rada Spółdzielcza, Krajowej 
Rady Izb Rolniczych, Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Rady 
Gospodarki Żywnościowej, Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, Związku 
Zawodowego Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY", Związku Zawodowego Wsi i Rolnictwa 
"Solidarność Wiejska", Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, Sekretariatu 
Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, 
Forum Związków Zawodowych,  Konfederacji LEWIATAN, Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Związku 
Rzemiosła Polskiego, Business Centre Club, Krajowego Związku Grup Producentów Rolnych – Izby 
Gospodarczej, Krajowej Izby Lekarsko – Weterynaryjna, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy 
Weterynarii Inspekcji Weterynaryjnej – OZZLWIW, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii 
Wolnej Praktyki Medicus Veterinarius, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Techników Weterynarii ESKULAP, 
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Wykonujących Urzędowe Czynności Zlecone, 
Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”, Krajowego Związku Hodowców 
Królików, Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego UPEMI, Związku Polskie Mięso, 
Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, 
Unii Przemysłu Chłodniczego, Związku Powiatów Polskich,  Związku  Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej 
Polskiej, Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego. 
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Projekt rozporządzenia został umieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności 
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, zgodnie z  § 52 ust. 1 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z 
dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. poz. 979).   

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  
 
Nie dotyczy 

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

Nie dotyczy 
 

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 duże  
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niepieniężny
m 

przedsiębiorstwa 

sektor mikro-, 
małych i średnich 
przedsiębiorstw 

Wejście w życie rozporządzenia będzie miało pozytywny wpływ na 
podmioty. Dostosowanie polskich przepisów do rozwiązań przyjętych 
w Unii Europejskiej przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności 
podmiotów prowadzących produkcję produktów pochodzenia 
zwierzęcego.  

rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe  

 

(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 

X 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  

 
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.    
 
 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 
 środowisko naturalne 

X sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:  

 
 demografia 
 mienie państwowe 

 
 informatyzacja 
 zdrowie 

Omówienie wpływu 
 
 
 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

W ww. rozporządzeniach, tj. rozporządzeniu  (UE) nr 216/2014, rozporządzeniu (UE) nr 218/2014 oraz  
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rozporządzeniu (UE) nr 219/2014 przyjęto, że przepisy w nich zawarte stosuje się od dnia 1 czerwca 2014 r. 
Mając na uwadze powyższe właściwe jest aby projektowane rozporządzenie również weszło w życie z  dniem 
1 czerwca 2014 r.   

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

 
Z uwagi na zakres projektu – nie planuje się przeglądu kosztów i korzyści projektowanych oddziaływań.   
 

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

Nie dotyczy 
 
 


