Projekt
U S T AWA
z dnia
o zmianie ustawy o swobodzie działalno ci gospodarczej1)
Art. 1. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalno ci gospodarczej (Dz. U.
z 2013 r. poz. 672, z pó n. zm.2)) w art. 20 ust. 1 i 2 otrzymuj brzmienie:
„1. Przedsi biorca wprowadzaj cy towar do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej jest obowi zany zapewni , aby na towarze, jego opakowaniu, etykiecie lub
instrukcji była zamieszczona lub dostarczona w inny, zwyczajowo przyj ty sposób,
pisemna informacja w j zyku polskim:
1)

okre laj ca firm producenta w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia
2003 r. o ogólnym bezpiecze stwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275, z pó n.
zm.3)) i jego adres, a tak e nazw pa stwa, je eli towar jest produkowany przez
wytwórc posiadaj cego siedzib poza terytorium pa stw członkowskich Unii
Europejskiej i pa stw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego
Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

2)

umo liwiaj ca identyfikacj

towaru, o ile w sposób oczywisty przeznaczenie

towaru nie wynika z istoty towaru zapewniaj cej nabywcy wiadomy wybór
towaru.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy towarów, w stosunku do których przepisy odr bne
szczegółowo reguluj obowi zki w zakresie oznakowania.”.
Art. 2. Ustawa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2015 r.

1)

2)

3)

Niniejsza ustawa została notyfikowana Komisji Europejskiej w dniu ..., pod numerem ..., zgodnie z § 4
rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego
systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które
wdra a postanowienia dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r.
ustanawiaj cej procedur udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad
dotycz cych usług społecze stwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z pó n. zm.;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337, z pó n. zm.).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 675, 983, 1036,
1238, 1304 i 1650.
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 35, poz. 215, z 2008 r. Nr 157,
poz. 976, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 20, poz. 106 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322 i Nr 102, poz. 586.
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UZASADNIENIE

Na podstawie art. 20 ustawy o swobodzie działalno ci gospodarczej, zwanej dalej
„ustaw

SDG”, przedsi biorca wprowadzaj cy towar do obrotu na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej jest obowi zany do zamieszczenia na towarze, jego
opakowaniu, etykiecie, instrukcji lub do dostarczenia w inny, zwyczajowo przyj ty
sposób, pisemnych informacji w j zyku polskim:
1) okre laj cych firm przedsi biorcy i jego adres;
2) umo liwiaj cych identyfikacj towaru.
Przepis nie dotyczy

rodków spo ywczych w rozumieniu rozporz dzenia (WE)

nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r., wyrobów
medycznych oraz innych towarów, dla których prawo wspólnotowe okre la
szczegółowe oznakowanie. W zakresie identyfikacji towaru (umieszczenie nazwy,
znaku) przepis nie dotyczy towarów, w stosunku do których odr bne przepisy
szczegółowo reguluj

obowi zki w zakresie oznakowania (kosmetyki, zabawki,

produkty lecznicze itd.).
Zatem co do zasady, przedsi biorca ma prawo wyboru sposobu realizacji
obowi zku oznaczania, a wi c wyboru miejsca zamieszczenia przedmiotowych
informacji: na towarze, jego opakowaniu, etykiecie, instrukcji lub do dostarczenia
w inny, zwyczajowo przyj ty sposób. Jednak e przepis nie dotyczy towarów,
w stosunku do których odr bne przepisy szczegółowo reguluj obowi zki w zakresie
oznakowania.
Zgodnie z wcze niej stosowan

interpretacj

art. 20 ustawy SDG istniał

obowi zek umieszczania na produktach adresu dystrybutora z siedzib

w Polsce.

Stosownie do ww. interpretacji przedsi biorcy, kontrolowani w zakresie oznaczania
produktów, ponosili odpowiedzialno

za nieumieszczenie na opakowaniu adresu

polskiego dystrybutora. Ponadto obowi zek ten generuje nieuzasadniony koszt dla
przedsi biorcy wynikaj cy z konieczno ci zmiany oznakowania produktu lub jego
opakowania na potrzeby oferowania produktu na polskim rynku. Przedmiotowy
obowi zek mo e by tak e uznany za rodek o skutku podobnym do ogranicze
ilo ciowych, zakazany na podstawie art. 34 TFUE. Z uwagi na to, e przepis art. 20 nie
mo e by

rozumiany jednoznacznie, zmiana ograniczaj ca si

tylko do zmiany

interpretacji nie jest w wietle orzecznictwa TSUE wystarczaj ca dla zapewnienia
zgodno ci z prawem UE.
W

przedmiotowym

projekcie

proponuje

si

złagodzenie

obowi zków

wynikaj cych z art. 20 ustawy SDG. Zmiana polega na wprowadzeniu do przepisu
odesłania do oznaczenia „producenta” w rozumieniu przepisów o ogólnym
bezpiecze stwie produktów. W ten sposób umo liwione zostanie fakultatywne
oznaczenie produktu firm

przedsi biorcy wyst puj cego jako wytwórca lub

wyznaczony przedstawiciel wytwórcy, lub importer, lub inny przedsi biorca
uczestnicz cy w obrocie, je eli jego działanie mo e wpływa na wła ciwo ci produktu
zwi zane z jego bezpiecze stwem.
Przedsi biorca z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) b dzie mógł
oznaczy produkt adresem jego firmy znajduj cej si na tym terytorium. Przykładowo
przedsi biorca unijny, kieruj c partie towaru do kilku pa stw EOG, nie b dzie musiał
zmienia opakowania towaru, aby zamie ci dane dystrybutora na rynek polski.
Ponadto
umo liwiaj c

proponuje

si

identyfikacj

wył czenie

obowi zku

oznaczania

informacj

towaru w przypadku, gdy w sposób oczywisty

przeznaczenie towaru b dzie wynikało z istoty towaru, zapewniaj cej nabywcy
wiadomy wybór towaru. Z uwagi na stale rozwijane i unowocze niane ró ne systemy
dystrybucji i oznaczania produktów, przyj to,
mi dzy dostawc
„pisemn

a nabywc

informacj

e w szeroko rozumianym obrocie

nie jest bezwzgl dnie konieczne oznaczenie towaru

umo liwiaj c

identyfikacj

towaru” w ka dym przypadku.

Przedmiotowe wył czenie ograniczone jest tylko do tego rodzaju informacji i nie
obejmuje oznaczania firm przedsi biorcy. Ponadto takie rozwi zanie b dzie dotyczyło
tylko tych towarów, których nie obowi zuj odr bne szczegółowe regulacje w zakresie
oznaczania, oraz tylko w przypadku, gdy z istoty towaru wynika jego przeznaczenie.
Rozwi zanie odpowiada zasadzie, e obowi zki nakładane na przedsi biorców powinny
by proporcjonalne do celu, jakiemu słu .
W przypadku sprzeda y z udziałem konsumentów, nadal b d obowi zywały
regulacje oznaczania towarów okre lone w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r.
o szczególnych warunkach sprzeda y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu
cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176, z pó n. zm.). Zgodnie z przepisami tej ustawy
sprzedawca jest obowi zany umie ci
informacj

w miejscu sprzeda y towaru konsumentowi

co najmniej o nazwie towaru (ew. zrozumiały znak graficzny) oraz
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informacj

wskazuj c

producenta lub importera. Art. 3 ustawy stanowi,

e

„w szczególno ci nale y poda : nazw towaru, okre lenie producenta lub importera,
znak zgodno ci wymagany przez odr bne przepisy, informacje o dopuszczeniu do
obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz, stosownie do rodzaju towaru, okre lenie jego
energochłonno ci, a tak e inne dane wskazane w odr bnych przepisach. Informacje te
powinny znajdowa si na towarze konsumpcyjnym lub by z nim trwale poł czone,
w przypadku gdy towar jest sprzedawany w opakowaniu jednostkowym lub w zestawie.
W pozostałych przypadkach sprzedawca jest obowi zany umie ci w miejscu sprzeda y
towaru informacj , która mo e zosta ograniczona do nazwy towaru i jego głównej
cechy u ytkowej oraz wskazania producenta lub importera”.
Dodatkowo

proponuje

si

sformułowanie

ogólnej

normy

stanowi cej

o wył czeniu spod regulacji art. 20 ustawy SDG tych produktów, w stosunku do
których odr bne przepisy szczegółowo reguluj obowi zki w zakresie oznakowania.
Odesłanie do przepisów odr bnych, które szczegółowo reguluj obowi zki w zakresie
oznakowania, pozostaje okre lone na poziomie ogólnym, tak jak w obecnym stanie
prawnym.
Propozycja zmiany art. 20 ustawy SDG nie b dzie naruszała interesów
konsumentów oraz zasad nadzoru rynku w zakresie bezpiecze stwa produktów.
Konsument mo e w zakresie niezgodno ci towaru z umow i nienale yt jako ci
towaru dochodzi swych roszcze od sprzedawcy b d od gwaranta, zgodnie z ustaw
z dnia 27 lipca z 2002 r. o szczególnych warunkach sprzeda y konsumenckiej oraz
o zmianie Kodeksu cywilnego. Natomiast w zakresie odszkodowania za wadliwy
produkt zastosowanie b dzie miał art. 4495 § 4 i § 5 Kodeksu cywilnego.
Projektowana regulacja przewiduje, e zmiana ustawy o swobodzie działalno ci
gospodarczej wejdzie w ycie z dniem 1 stycznia 2015 r., stosownie do § 1 ust. 1
uchwały nr 20 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zalece
ujednolicenia terminów wej cia w ycie niektórych aktów prawnych (M.P. poz. 205).
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalno ci lobbingowej procesie
stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z pó n. zm.) przedmiotowa propozycja
zmiany art. 20 ustawy SDG, procedowana w ramach projektu ustawy o ułatwieniu
wykonywania działalno ci gospodarczej, została udost pniona w Biuletynie Informacji
Publicznej Rz dowego Centrum Legislacji. W trybie art. 7 ww. ustawy nie zgłoszono
zainteresowania pracami nad projektem zmiany ustawy SDG.
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Projekt ustawy podlega notyfikacji, zgodnie z przepisami rozporz dzenia Rady
Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego
systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r.
Nr 65, poz. 597).
Projektowana zmiana jest zgodna z prawem UE i nie wykracza poza to, co jest
ci le niezb dne do osi gni cia zamierzonego celu w postaci ochrony konsumentów
i kontroli rynku.
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwi zywany?
Obecne przepisy ustawy o swobodzie działalno ci gospodarczej (SDG) stanowi barier w prowadzeniu
działalno ci gospodarczej. Istnieje potrzeba złagodzenia obowi zków w zakresie oznaczania towarów
wprowadzanych do obrotu.
Zgodnie z interpretacj art. 20 ustawy SDG istnieje obowi zek umieszczania na produktach adresu
dystrybutora z siedzib w Polsce. Obowi zek ten generuje nieuzasadniony koszt dla przedsi biorcy wynikaj cy
z konieczno ci zmiany oznakowania produktu lub jego opakowania na potrzeby oferowania produktu na
polskim rynku. Zmiana ustawy SDG ma na celu ograniczenie obci e przedsi biorców poprzez redukcj
obowi zków informacyjnych oraz zapewnienie realizacji wspólnotowej zasady swobody przepływu towarów.
2. Rekomendowane rozwi zanie, w tym planowane narz dzia interwencji, i oczekiwany efekt
W przedmiotowym projekcie proponuje si złagodzenie obowi zków wynikaj cych z art. 20 ustawy SDG
w zakresie oznakowania towarów. Przedsi biorca wprowadzaj cy towar do obrotu nie b dzie zobligowany do
podania adresu dystrybutora z siedzib w Polsce.
Zmiana polega na wprowadzeniu do przepisu odesłania do oznaczenia „producenta” w rozumieniu przepisów
o ogólnym bezpiecze stwie produktów. W ten sposób umo liwione zostanie fakultatywne oznaczenie produktu
firm przedsi biorcy wyst puj cego jako wytwórca lub wyznaczony przedstawiciel wytwórcy, lub importer,
lub inny przedsi biorca uczestnicz cy w obrocie, je eli jego działanie mo e wpływa na wła ciwo ci produktu
zwi zane z jego bezpiecze stwem.
Przedsi biorca z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) b dzie mógł oznaczy produkt adresem jego
firmy znajduj cej si na tym terytorium. Przykładowo przedsi biorca unijny, kieruj c partie towaru do kilku
pa stw EOG, nie b dzie musiał zmienia opakowania towaru, aby zamie ci dane dystrybutora na rynek
polski.
3. Jak problem został rozwi zany w innych krajach, w szczególno ci krajach członkowskich OECD/UE?
Do oznaczania towarów zharmonizowanych zastosowanie maj przepisy decyzji Parlamentu Europejskiego
i Rady nr 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnych ram dotycz cych wprowadzania
produktów do obrotu, uchylaj ca decyzj Rady 93/465/EWG. Decyzja stanowi ogólne ramy o horyzontalnym
charakterze dla przyszłego prawodawstwa harmonizuj cego zasady wprowadzania do obrotu produktów oraz
słu y jako wytyczna dla obowi zuj cego prawodawstwa. Zgodnie z art. R2 ust. 6 zał cznika I do decyzji
producenci s zobowi zani opatrzy produkt swoim nazwiskiem, zarejestrowan nazw towarow lub
zarejestrowanym znakiem towarowym i umie ci swój adres kontaktowy na produkcie, a je eli nie jest to
mo liwe – na opakowaniu lub w dokumencie zał czonym do produktu. Adres musi wskazywa pojedynczy
punkt, w którym mo na skontaktowa si z producentem. Analogiczne obowi zki dotycz importera (art. R4
ust. 3). Przepisy decyzji nie wymagaj zamieszczania w oznakowaniu produktu danych krajowego
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dystrybutora nieb d cego producentem lub importerem.
W odniesieniu do towarów nieobj tych harmonizacj w niektórych pa stwach UE, np. Belgii, na produktach nie
oznacza si adresu dystrybutora z siedzib w tym kraju. Na W grzech, w przypadku gdy istniej przepisy unijne
dot. konkretnej grupy towarów (np. zabawki, art. elektryczne, urz dzenia, kosmetyki itd.), nale y zastosowa
przepisy unijne. Sposób oznaczenia towarów wprowadzanych na rynek w gierski nieobj tych harmonizacj
wspólnotow obj ty jest ustaw , której przepisy odpowiadaj wymaganiom decyzji nr 768/2008/WE.
Producent jest zobowi zany równie umie ci na produkcie swoj nazw , nazw handlow lub jego
zarejestrowany znak towarowy oraz adres siedziby. Analogiczne obowi zki dotycz importera. Oznaczenie
nale y umie ci na opakowaniu produktu b d w towarzysz cej mu dokumentacji. Nie ma obowi zku
umieszczenia na produkcie danych dystrybutora.
W Niemczech obowi zuje ustawa, która odnosi si zarówno do towarów zharmonizowanych, jak
i niezharmonizowanych, nie obejmuje produktów ywno ciowych, medycznych, chemicznych i ochrony
ro lin, dla których istniej odr bne regulacje, w tym dotycz ce ich oznakowania i jednoznacznego wymogu
podania nazwy towaru w j zyku niemieckim. Na produkcie lub opakowaniu powinna by umieszczona nazwa
producenta i dane kontaktowe do niego (a je li producent ten nie jest z EOG, to nazwisko/nazw pełnomocnika
producenta lub wprowadzaj cego na rynek importera). Ponadto na produkcie lub opakowaniu musi by
umieszczone jednoznacznie identyfikowalne oznaczenie produktu. Wymogi te mo na na zasadzie wyj tku
pomin , je li informacje te s znane konsumentowi lub ich umieszczenie wi załoby si z nieproporcjonalnie
wysokim kosztem. Nie ma w Niemczech, podobnej jak w Polsce, ustawy j zykowej i wymogu na jej podstawie
nazewnictwa tylko w j zyku urz dowym. Istniej raczej wymogi po rednie uj te w ustawie. Nie ma obowi zku
oznaczania adresu dystrybutora na towarze.
W Czechach wprowadzanie do obrotu towarów nieobj tych harmonizacj wspólnotow reguluje ustawa
nr 102/2001 o ogólnym bezpiecze stwie wyrobów. Ka dy wyrób, zgodnie z przepisami szczegółowymi,
powinien by zaopatrzony danymi niezb dnymi do identyfikacji producenta oraz produktu. Przepisy
szczegółowe, na które si ustawa powołuje, to ustawy oraz rozporz dzenia reguluj ce wymogi techniczne
i jako ciowe danego rodzaju wyrobów, np. ustawa nr 110/1997 o artykułach spo ywczych i wyrobach
tytoniowych lub rozporz dzenie nr 163/2002 o wymogach technicznych wybranych wyrobów budowlanych.
(Przykładowo, z ustawy o artykułach spo ywczych wynika, e na opakowaniu nale y umie ci firm i adres
siedziby producenta lub sprzedaj cego /importera/ z siedzib w jednym z krajów członkowskich UE). Nazwa,
pod któr dany towar jest wprowadzany do obrotu, musi by umieszczona na opakowaniu. Na opakowaniu
wyrobu przeznaczonego do sprzeda y na terytorium Republiki Czeskiej oznaczenie wyrobu (nazwa,
przeznaczenie, opis, dane techniczne) musi by w j zyku czeskim. Nie wymaga si tłumaczenia marek
handlowych oraz nazw, które nie maj odpowiednika w j zyku czeskim. Nie ma obowi zku podania adresu
dystrybutora z siedzib w Czechach.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Podmioty wprowadzaj ce
towar na terytorium RP*

Wielko
165 tys.

ródło danych
Obliczenia własne na podstawie danych
GUS opracowanych na potrzeby publikacji
PARP Raport o stanie sektora małych
i rednich przedsi biorstw w Polsce
w latach 2011-2012 oraz publikacji
Działalno przedsi biorstw
niefinansowych w 2011 r. i wyda
poprzednich.

Oddziaływanie
Obowi zek
oznakowania
towarów
zgodnie
z art. 20 ustawy
SDG.

* Do oblicze przyj to liczb importerów w 2012 r. oraz szacunkowo cz
przedsi biorstw z Sekcji C
Przetwórstwo przemysłowe, których mogłaby dotyczy regulacja art. 20 ustawy SDG.

6

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Zmiana ustawy o swobodzie działalno ci gospodarczej pocz tkowo była procedowana przez Ministerstwo
Gospodarki w ramach projektu ustawy o ułatwieniu wykonywania działalno ci gospodarczej (art. 23). Projekt
ustawy o ułatwieniu wykonywania działalno ci gospodarczej przekazany został równocze nie z uzgodnieniami
mi dzyresortowymi do 70 organizacji w ramach konsultacji publicznych: organizacji przedsi biorców o
zasi gu ogólnokrajowym, izb gospodarczych stowarzysze bran owych oraz konsumenckich, organizacji
zwi zków zawodowych itp. Projekt został tak e zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Rz dowego Centrum Legislacji oraz na stronie internetowej www.konsultacje.gov.pl. Nie zgłoszono uwag do
art. 23 projektu dotycz cego zmiany ustawy SDG.
Przedmiotowa propozycja podlegała tak e uzgodnieniom i konsultacjom w ramach Zało e projektu ustawy
o redukcji niektórych obci e administracyjnych w gospodarce – w okresie czerwiec – wrzesie 2012 r.
Dokument został wówczas przekazany do zaopiniowania do ponad 80 organizacji społecznych. Opinie były
omawiane na konferencji uzgodnieniowej w dniach 11–12 wrze nia 2012 r. oraz w dniach 17–19 wrze nia
2012 r. z udziałem partnerów społecznych. Zgłoszone uwagi zostały wyja nione.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z …… r.)
0

1

Skutki w okresie 10 lat od wej cia w ycie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ł cznie (0-10)

Dochody ogółem
bud et pa stwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Wydatki ogółem
bud et pa stwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Saldo ogółem
bud et pa stwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
ródła finansowania
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
ródeł danych i
przyj tych do oblicze
zało e

Nie dotyczy

Propozycja mo e po rednio pozytywnie wpłyn na sektor finansów publicznych,
poniewa zaoszcz dzony czas przez przedsi biorców z tytułu złagodzenia normy
dotycz cej umieszczania na produktach adresu dystrybutora z siedzib w Polsce
powinien pozwoli im na lepsze alokowanie zasobów osobowych oraz logistyk
dystrybucji, co z kolei mo e przeło y si na efektywniejsze ich funkcjonowanie
(wzrost dochodów przedsi biorstw), a co za tym idzie równie wzrost dochodów
bud etu pa stwa z tytułu podatków. Gdyby przyj zało enie, e zaoszcz dzone w ten
sposób rodki (zgodnie z badaniem „Pomiar obci e administracyjnych w przepisach
prawa gospodarczego” obowi zek informacyjny – U/C/07/155/1095/20/-/-/MG/01 –
został w 2009 r. wyceniony na ok. 50 mln PLN – po waloryzacji o wska nik CPI
i dynamik importu otrzymano kwot ok. 70 mln PLN w skali roku dla wszystkich
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adresatów normy) b d stanowiły dochód przedsi biorcy mogłoby to oznacza
potencjalnie ok. 13 mln PLN dodatkowych rocznych dochodów podatkowych do
bud etu pa stwa (do kalkulacji przyj to 19% stawk opodatkowania).
7. Wpływ na konkurencyjno gospodarki i przedsi biorczo , w tym funkcjonowanie przedsi biorców
oraz na rodzin , obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wej cia w ycie zmian
W uj ciu
du e przedsi biorstwa
pieni nym
sektor mikro-, małych i
(w mln zł,
rednich
ceny stałe z
przedsi biorstw
2013 r.)
rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe
W uj ciu
du e przedsi biorstwa
niepieni nym
sektor mikro-, małych i
rednich
przedsi biorstw

Skutki
1

0
70

70

2
70

3
70

5
70

10
70

Ł cznie (0-10)
700

Propozycja ma charakter powszechny. Zaproponowane rozwi zania
powinny ułatwi wykonywanie działalno ci gospodarczej poprzez
złagodzenie dotychczasowego obowi zku oraz ograniczenie kosztów
działalno ci gospodarczej. Rozwój przedsi biorstw wpłynie z kolei
pozytywnie na gospodark .

rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe
Niemierzalne
(dodaj/usu )
Dodatkowe informacje, Zgodnie z badaniem „Pomiar obci e administracyjnych w przepisach prawa
w tym wskazanie
gospodarczego” obowi zek informacyjny – U/C/07/155/1095/20/-/-/MG/01 – został
ródeł danych i
w 2009 r. wyceniony na ok. 50 mln PLN – po waloryzacji o wska nik CPI i dynamiki
przyj tych do oblicze
importu otrzymano kwot ok. 70 mln PLN w skali roku dla wszystkich adresatów
zało e

normy. Zniesienie obowi zku przeło y si
zatem na redukcj
obci e
administracyjnych w tej kwocie.
8. Zmiana obci e regulacyjnych (w tym obowi zków informacyjnych) wynikaj cych z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane s obci enia poza bezwzgl dnie
tak
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej x nie
tabeli zgodno ci).
nie dotyczy
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
redukcja obowi zku zamieszczania
na opakowaniu lub doł czanym dokumencie
adresu dystrybutora z siedzib w kraju
Wprowadzane obci enia s przystosowane do ich
elektronizacji.

zwi kszenie liczby dokumentów
zwi kszenie liczby procedur
wydłu enie czasu na załatwienie sprawy
inne:

tak
nie
X nie dotyczy

Komentarz:
9. Wpływ na rynek pracy
Propozycja b dzie miała po redni wpływ na rynek pracy: zmniejszenie kosztów wykonywania działalno ci
gospodarczej poprawi konkurencyjno przedsi biorstw, co powinno wpłyn
pozytywnie na wielko
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zatrudnienia.
10. Wpływ na pozostałe obszary
rodowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:

demografia
mienie pa stwowe

informatyzacja
zdrowie

Nie dotyczy.
Omówienie wpływu

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Przewiduje si wej cie w ycie nowych przepisów z dniem 1 stycznia 2015 r.
12. W jaki sposób i kiedy nast pi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostan zastosowane?
Ewaluacja efektów projektu oraz zastosowanie bezpo rednich mierników nie jest wprost mo liwe. Celem
projektu jest złagodzenie obowi zków wynikaj cych z art. 20 ustawy SDG.
13. Zał czniki (istotne dokumenty ródłowe, badania, analizy itp.)
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