Projekt
U S T AWA
z dnia
o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
Art. 1. W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów
rolno-spożywczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2212) w art. 17:
1)

w ust. 1:
a)

w pkt 4a wyrazy „finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym” zastępuje się wyrazami „współfinansowanych ze
środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym zgodnie
z działem IIIa ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1769 i 1985)”,

b)

po pkt 5 dodaje się pkt 5a i 5b w brzmieniu:
„5a) wykonywanie badań laboratoryjnych próbek artykułów rolno-spożywczych na
potrzeby realizacji mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej dotyczących
organizacji rynków rolnych;
5b) wykonywanie badań laboratoryjnych próbek artykułów rolno-spożywczych na
potrzeby realizacji operacji współfinansowanych ze środków Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym zgodnie z działem IIIa ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;”;

2)

po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:
„3a. Inspekcja, wykonując zadania, o których mowa w ust. 1:
1)

pkt 5a, współpracuje z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

2)

pkt 5b, współpracuje z jednostkami organizacyjnymi uczestniczącymi w realizacji
operacji współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym.
3b. Współpraca, o której mowa w ust. 3a, odbywa się na podstawie porozumień

zawartych

pomiędzy

Głównym

Inspektorem

Jakości

Handlowej

Artykułów

Rolno-Spożywczych a podmiotami wymienionymi w ust. 3a.”.
Art. 2. W celu wykonywania przepisów niniejszej ustawy Prezes Rady Ministrów
dokona, w drodze rozporządzenia, przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, bez
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wydatków na wynagrodzenia, między częściami, działami i rozdziałami budżetu państwa,
z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych wynikającego z ustawy budżetowej.
Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

UZASADNIENIE
Projektowana ustawa jest nowelizacją ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości
handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2212).
Celem projektowanej ustawy jest dodanie zadań Inspekcji Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) związanych z wykonywaniem badań
laboratoryjnych

próbek

artykułów

rolno-spożywczych

na

potrzeby

realizacji

mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) związanych z organizacją rynków
rolnych

oraz

z

wykonywaniem

badań

laboratoryjnych

próbek

artykułów

rolno-spożywczych na potrzeby realizacji Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym. Wykonując nowe zadania, IJHARS współpracować będzie z Agencją
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w ramach realizacji mechanizmów
WPR oraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (KOWR) w ramach realizacji
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Współpraca ta będzie się
odbywać na podstawie porozumień zawartych z ARiMR, w przypadku mechanizmów
WPR, oraz KOWR, w przypadku realizacji Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym.
W ramach realizacji mechanizmów WPR niezbędne jest wykonywanie badań
laboratoryjnych pobranych próbek artykułów rolno-spożywczych. Taki obowiązek
wynika bezpośrednio z przepisów unijnych, w których wskazane jest, że produkty
objęte interwencją muszą spełniać określone parametry jakościowe. W rozporządzeniu
delegowanym Komisji (UE) 2016/1238 z dnia 18 maja 2016 r. uzupełniającym
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do
interwencji publicznej i dopłat do prywatnego przechowywania (Dz. Urz. UE L 206
z 30.07.2016, str. 15) zostały wskazane wymagania jakościowe produktów objętych
interwencją. Natomiast w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/1240
ustalającym zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1308/2013 w odniesieniu do interwencji publicznej i dopłat do prywatnego
przechowywania (Dz. Urz. UE L 206 z 30.07.2016, str. 71) zostały określone metody
stosowane do oznaczania jakości danych produktów objętych interwencją, metody
pobierania próbek i wykonywania analiz.

W świetle przepisów unijnych do obowiązków ARiMR jako agencji płatniczej należy
nadzór nad prawidłową realizacją mechanizmów WPR, w tym zapewnienie
odpowiedniej jakości produktów interwencyjnych.
Określony w przepisach Unii Europejskiej przy realizacji mechanizmów WPR wymóg
wykonania badań laboratoryjnych artykułów rolno-spożywczych w celu potwierdzenia
ich jakości wiąże się z koniecznością stałego przeprowadzania analiz laboratoryjnych
w mechanizmach:
1)

Interwencyjny zakup i sprzedaż masła oraz odtłuszczonego mleka w proszku,

2)

Dopłaty do prywatnego przechowywania masła,

3)

Interwencyjny zakup i sprzedaż zbóż,

4)

Monitorowanie produkcji oraz opłaty na rynku cukru,

5)

Przetwarzanie cukru przemysłowego,

6)

Dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny,

7)

Dopłaty do prywatnego przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku,

8)

Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych
oraz Owoce i warzywa w szkole (od 01.09.2017 r. zastąpione mechanizmem
Program dla szkół).

Realizacja mechanizmu w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym również wiąże się z obowiązkiem wykonywania badań laboratoryjnych
artykułów spożywczych przekazywanych w ramach pomocy dla najuboższych.
Jednostki

organizacyjne,

które

w

Polsce

uczestniczą

w

realizacji

operacji

współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym, wskazane są w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1769). Instytucją Pośredniczącą odpowiedzialną za wdrożenie
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 (PO PŻ) w ramach
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym jest KOWR. Zgodnie
z art. 134d ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej KOWR może
powierzyć realizację czynności technicznych związanych z przeprowadzaniem badań
jakościowych artykułów dostarczanych do organizacji partnerskich innym podmiotom
na podstawie odpowiednio porozumienia lub umowy.
ARiMR oraz KOWR nie posiadają własnych laboratoriów, zatem, mając na uwadze
konieczność

wykonywania

badań

laboratoryjnych
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próbek

artykułów

rolno-spożywczych w ramach realizacji mechanizmów WPR oraz w ramach realizacji
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym na najwyższym poziomie,
jak również optymalizację wydatkowania środków finansowych na te cele, badania te
powinny być wykonywane przez IJHARS.
Współpraca będzie prowadzona na podstawie porozumień zawartych pomiędzy
Głównym Inspektorem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych a:
1)

ARiMR – w przypadku mechanizmów WPR,

2)

KOWR – w przypadku realizacji Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym.

W porozumieniach o współpracy, które IJHARS zawrze z ARiMR oraz z KOWR,
zostaną określone m.in.: mechanizmy, w ramach których będą wykonywane badania
laboratoryjne, szczegółowy zakres i terminy realizacji badań laboratoryjnych oraz
szczegółowe zasady sporządzania i dostarczania próbek do badań laboratoryjnych.
Dodatkowo porozumienie IJHARS z ARiMR będzie zawierało postanowienia
zapewniające spełnienie przez ARiMR kryteriów akredytacji jako agencji płatniczej.
W 2017 r. współpraca ARiMR z IJHARS w ramach badań laboratoryjnych w zakresie
WPR realizowana była na podstawie umowy zawartej pomiędzy Agencją Rynku
Rolnego a IJHARS. Z dniem 31 sierpnia 2017 r. zgodnie z art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy
z dnia 10 lutego 2017 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku
Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz. 624, z późn. zm.) stroną ww. umowy stała się
ARiMR. Postanowienia tej umowy umożliwiały współpracę ARiMR z IJHARS do dnia
31 grudnia 2017 r.
Umowa, na podstawie której IJHARS wykonywała na rzecz KOWR badania
laboratoryjne artykułów spożywczych dostarczanych w ramach realizacji Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, również obowiązywała do dnia
31 grudnia 2017 r.
Dotychczasowe doświadczenia z zakresu współpracy z IJHARS wskazują, że
wykonywanie badań laboratoryjnych próbek artykułów rolno-spożywczych przez
IJHARS jest rozwiązaniem gwarantującym najlepszą jakość wykonywanych badań.
Laboratoria IJHARS są elementem systemu urzędowej kontroli. IJHARS ma już
wypracowane odpowiednie procedury, dokładnie zna zakres i parametry badań oraz
metodykę przeprowadzania badań określoną w przepisach unijnych.
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Rozszerzenie ustawowych zadań IJHARS o zadania w zakresie wykonywania badań
laboratoryjnych na potrzeby realizacji WPR oraz Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym jest rozwiązaniem optymalnym. Wszystkie jednostki
zaangażowane w realizację mechanizmów WPR (ARiMR, KOWR, IJHARS) podlegają
nadzorowi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Dodatkowo laboratoria IJHARS posiadają akredytację Polskiego Centrum Akredytacji
zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025, jak również mają wdrożony system jakości
zgodny z

ww. normą, właściwy dla zakresu

jego działalności, posiadają

udokumentowane procedury, instrukcje i programy zapewniające właściwą jakość
wyników badań. Laboratoria IJHARS tworzą na terenie całego kraju sieć laboratoriów,
tj. Centralne Laboratorium w Poznaniu oraz 4 Laboratoria Specjalistyczne: w Gdyni,
Lublinie, Kielcach i Białymstoku. Takie rozwiązanie daje możliwość równomiernego
obciążenia pracą w okresie największej kumulacji badań, tj. w przypadku uruchomienia
mechanizmu pomocowego, oraz eliminuje możliwość powstawania opóźnień
w wykonywaniu badań.
Laboratoria IJHARS są nowoczesnymi, wysoko wyspecjalizowanymi i doskonale
wyposażonymi jednostkami badawczymi, prowadzącymi badania na wysokim
poziomie, które swoim zakresem analitycznym obejmują wszystkie grupy towarowe
artykułów rolno-spożywczych. Laboratoria IJHARS sukcesywnie poszerzają zakres
metodyk objętych akredytacją, a biegłość analityczną weryfikują przez udział
w badaniach biegłości, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Laboratoria IJHARS
biorą czynny udział w realizacji Skoordynowanych Planów Kontroli zlecanych przez
Komisję Europejską wszystkim państwom członkowskim, w tym samym czasie i w tym
samym zakresie.
Ważnym czynnikiem przemawiającym za tym, aby badania laboratoryjne były
wykonywane w laboratoriach IJHARS, jest fakt, że w jej strukturach wykonuje się
również badania odwoławcze.
Zatem ustawowe powierzenie wykonywania badań laboratoryjnych na potrzeby
realizacji mechanizmów WPR oraz na potrzeby realizacji Europejskiego Funduszu
Pomocy Najbardziej Potrzebującym, laboratoriom IJHARS stanowić będzie gwarancję,
że badania takie będą wykonane rzetelnie przez urzędowy podmiot wyspecjalizowany
w tej dziedzinie.
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Dodatkowo w projekcie ustawy porządkuje się przepis art. 17 ust. 1 pkt 4a ustawy
zmienianej przez zastąpienie wyrazów „finansowanych ze środków Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym” wyrazami „współfinansowanych ze
środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym zgodnie
z działem IIIa ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1769 i 1985)”. Działania realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym w 85% finansowane są z budżetu Unii Europejskiej,
a w 15% z budżetu krajowego. Zatem uzasadnione jest zastąpienie wyrazu
„finansowanych” wyrazem „współfinansowanych”.
W art. 2 projektu ustawy ustanowiono upoważnienie dla Prezesa Rady Ministrów do
przeniesienia, do IJHARS, w drodze rozporządzenia, środków budżetowych, które
w ustawie budżetowej na 2018 r. zostały zabezpieczone dla ARiMR na wykonywanie
badań próbek artykułów rolno-spożywczych, w ramach realizacji mechanizmów WPR,
a w części 44 – Zabezpieczenie społeczne na wykonywanie badań próbek w ramach
realizacji Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
W ustawie z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2137) wskazane jest, że ARiMR jako agencja płatnicza realizuje
zadania na rynkach produktów rolnych i żywnościowych mające na celu stabilizację
tych rynków w ramach mechanizmów WPR. W ramach realizacji tych mechanizmów
konieczne jest wykonywanie analiz laboratoryjnych, aby sprawdzić jakość produktów
objętych interwencją. Taki obowiązek wynika, jak już zostało wcześniej wskazane,
bezpośrednio z rozporządzeń unijnych.
W 2018 r. na badania laboratoryjne w ramach realizacji mechanizmów WPR zostały
przewidziane środki krajowe w budżecie dla ARiMR. Natomiast środki na badania
laboratoryjne w ramach realizacji Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym zostały zabezpieczone w 2018 r. dla KOWR. W związku z powyższym
zaproponowany przepis

art.

2

projektu

ustawy jest

niezbędny,

aby wraz

z przeniesieniem zadań związanych z wykonywaniem analiz zostały również
przeniesione do IJHARS środki na te zadania. Przy czym zgodnie z postanowieniami
programowymi PO PŻ i związanymi z nim procedurami, to KOWR jest beneficjentem
pomocy technicznej jako Instytucja Pośrednicząca i to KOWR pozostanie jedyną
instytucją poświadczającą wydatki pomocy technicznej, co wiąże się z ujmowaniem
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przez KOWR w Systemie Centralnym FEAD wydatków KOWR i wydatków IJHARS.
Jednocześnie, na etapie opracowywania projektu ustawy budżetowej na rok 2019
i kolejne lata, na drukach planistycznych to KOWR będzie prezentować dane dla dwóch
części w zakresie wydatków pomoc techniczna PO PŻ przewidzianych dla Instytucji
Pośredniczącej.
Projekt nie spowoduje zwiększenia wydatków z budżetu państwa ani z budżetów
jednostek samorządu terytorialnego. Nie wpłynie na konkurencyjność gospodarki,
zwłaszcza na funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw.
Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
Projektowany termin wejścia w życie ustawy wynika z konieczności zapewnienia
ciągłości wykonywania badań laboratoryjnych próbek artykułów rolno-spożywczych
w ramach realizacji mechanizmów WPR oraz FEAD. Umowy, na postawie których
ARiMR i KOWR zlecały IJHARS wykonywanie badań laboratoryjnych, obowiązywały
do dnia 31 grudnia 2017 r. Zatem za 7-dniowym terminem wejścia w życie przepisów
projektowanej ustawy przemawia ważny interes państwa. Taka regulacja nie stoi
w sprzeczności z zasadą demokratycznego państwa prawa.
Projekt ustawy nie zawiera przepisów technicznych, w związku z tym nie podlega
notyfikacji 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.).
Projekt ustawy został zgłoszony do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady
Ministrów.
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
W projektowanej ustawie dodaje się nowe zadania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
(IJHARS) związane z wykonywaniem badań laboratoryjnych próbek artykułów rolno-spożywczych na potrzeby
realizacji mechanizmów WPR związanych z organizacją rynków rolnych oraz z wykonywaniem badań laboratoryjnych
próbek artykułów rolno-spożywczych na potrzeby realizacji Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym.
Wykonując nowe zadania, IJHARS współpracować będzie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
(ARiMR) w ramach realizacji mechanizmów WPR oraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (KOWR)
w ramach realizacji Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Sposób współpracy IJHARS
określony będzie w porozumieniach zawartych z ARiMR w przypadku mechanizmów WPR oraz KOWR w przypadku
realizacji Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Rekomendowanym rozwiązaniem jest nowelizacja ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów
rolno-spożywczych przez dodanie nowych zadań IJHARS.
Dotychczasowe doświadczenia z zakresu współpracy z IJHARS wskazują, że jest to optymalne i najprostsze rozwiązanie
gwarantujące najlepszą jakość wykonywanych badań laboratoryjnych próbek artykułów rolno-spożywczych.
IJHARS jest jednostką administracji rządowej, podległą ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych, a laboratoria
IJHARS są elementem systemu urzędowej kontroli. Inspekcja ma już wypracowane odpowiednie procedury, dokładnie zna
zakres i parametry badań oraz metodykę przeprowadzania badań określoną w przepisach unijnych.
Ustawowe powierzenie wykonywania badań laboratoryjnych na potrzeby realizacji mechanizmów WPR oraz na potrzeby
realizacji Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, laboratoriom IJHARS stanowić będzie gwarancję,
że badania takie będą wykonane rzetelnie, przez urzędowy podmiot wyspecjalizowany w tej dziedzinie.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Nie dotyczy
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa

Wielkość

Źródło danych

Oddziaływanie

KOWR

bezpośrednie

ARiMR

bezpośrednie

IJHARS

bezpośrednie

Podmioty
uczestniczące
w mechanizmach
administrowanych przez
ARiMR oraz KOWR

pośrednie

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt ustawy został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi zgodnie z przepisami art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa
(Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz na stronie Rządowego Centrum Legislacji.
Projekt został przekazany do konsultacji w lutym 2018 r. z organizacjami następującymi społeczno-zawodowymi
funkcjonującym w obszarze rolnictwa: Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich – Związek Rewizyjny, Związek
Polskich Przetwórców Mleka, Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy, Polska Izba Mleka, Polska Federacja Hodowców Bydła
i Producentów Mleka, Krajowa Rada Izb Rolniczych, NSZZ RI „Solidarność”, Związek Zawodowy Rolnictwa
„Samoobrona”, Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Federacja Branżowych Związków
Producentów Rolnych, Forum Związków Zawodowych, Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań,
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Sekretariat Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”,
Krajowa Rada Spółdzielcza, Związek Zawodowy Rolników „OJCZYZNA”, Związek Zawodowy Rolników
Rzeczpospolitej „SOLIDARNI”, Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników, Ogólnopolskie
Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych, Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa
w RP, Federacja Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Business Centre Club, Związek Rzemiosła
Polskiego, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Konfederacja Lewiatan, Krajowy Związek Grup Producentów Rolnych
Izba Gospodarcza, Związek Zawodowy Wsi i Rolnictwa „Solidarność Wiejska”, Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych
Spółdzielni Produkcyjnych, Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY”, Polska Izba Handlu,
Polski Związek Zawodowy Rolników, Spółdzielnia Polskie Grupy Mleczne, Spółdzielnia Producentów Mleka Krowiego
„Karniewo”, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw, Krajowy
Związek Zrzeszeń Plantatorów Owoców i Warzyw, Polski Związek Ogrodniczy, Stowarzyszenie „Grupy Wielkopolskie”,
Stowarzyszenie Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw UNIA OWOCOWA, Stowarzyszenie Producentów Owoców
i Warzyw „CUIAVIA”, Stowarzyszenie Producentów Pomidorów i Ogórków Pod Osłonami, Towarzystwo Rozwoju
Sadów Karłowych, Związek Sadowników Polskich, Związek Sadowników RP, Stowarzyszenie Dostawców Mleka,
Owoców i Warzyw do Placówek Oświatowych w ramach programów „Mleko w Szkole” oraz „Owoce i Warzywa
w Szkole”, Związek Zawodowy Rolników „Ojczyzna”, Krajowa Unia Producentów Soków, Stowarzyszenie Krajowa Unia
Producentów Soków, Polski Związek Pracodawców-Usługodawców Rolnych Myślęcinek, Związek Przedsiębiorców
i Pracodawców, Rada Dialogu Społecznego, Rada Dialogu Społecznego w Rolnictwie, Krajowa Federacja Producentów
Zbóż, Stowarzyszenie Młynarzy PR, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, Związek Polskie Mięso,
Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP, Podlaskie Zrzeszenie Producentów Trzody Chlewnej, Krajowy Związek
Pracodawców-Producentów Trzody Chlewnej, Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”,
Stowarzyszenie Producentów Trzody Chlewnej „Podlasie”, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, Polski
Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Federacja Polskich Banków Żywności, Polski Czerwony Krzyż,
Polski Komitet Pomocy Społecznej, Związek Producentów Cukru w Polsce, Krajowy Związek Plantatorów Buraka
Cukrowego, Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych, Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin
Białkowych, Izba Gospodarcza Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz oraz Polskie Stowarzyszenie
Producentów Oleju.
W ramach konsultacji społecznych do projektu ustawy uwag nie zgłoszono.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z … r.)
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Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
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Źródła finansowania

Wdrożenie przepisów ustawy nie wymaga dodatkowych nakładów finansowych.
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Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń

Projektowana regulacja nie ma wpływu na sektor finansów publicznych, a tym samym nie
spowoduje zmniejszenia dochodów lub zwiększenia wydatków budżetu państwa, budżetów
jednostek samorządu terytorialnego bądź pozostałych jednostek sektora finansów publicznych.
W celu wykonania przepisów ustawy Prezes Rady Ministrów dokona, w drodze
rozporządzenia, przeniesienia niektórych planowanych wydatków budżetowych między
częściami, działami i rozdziałami budżetu państwa, bez wydatków na wynagrodzenia,
z zachowaniem przeznaczania środków publicznych wynikających z ustawy budżetowej. Nie
spowoduje to wzrostu wydatków zaplanowanych w ustawie budżetowej.
Na badania laboratoryjne w ramach realizacji mechanizmów WPR przeniesione zostaną środki
krajowe z budżetu ARiMR w kwocie 2190 tys. zł z części 33, z działu 010, rozdziału 01027
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, § 2570 Dotacja podmiotowa budżetu dla
pozostałych jednostek sektora finansów publicznych do części 35, dział 010, rozdział 01023
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, do § 4000 Grupa wydatków
bieżących jednostki.
Na badania laboratoryjne w ramach realizacji Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym przeniesione zostaną środki w kwocie 41 tys. zł z części 44, z działu 010,
rozdziału 01024, ze środków z dotacji celowej w ramach Pomocy Technicznej PO PŻ
2014–2020, z tego: 34 850,00 zł (85%) Finansowanie EFPNP (Europejski Fundusz Pomocy
Najbardziej Potrzebującym) – § 2008 i 6 150,00 zł (15%) Współfinansowanie BP – § 2009
do części 35, dział 010, rozdział 01023 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów
Rolno-Spożywczych, do grupy § 4008 kwotę 34 850 zł i do § 4009 kwotę 6 150 zł.
Wskazane zmiany będą wiązać się również z koniecznością zmian planów finansowych na
2018 r. ARiMR, KOWR oraz IJHARS.
W kolejnych latach środki na zadania wskazane w projekcie ustawy będą bezpośrednio
corocznie planowane w budżecie dla IJHARS w ramach rozdziału 01023, przy czym
w przypadku realizacji Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, KOWR
jako instytucja pośrednicząca odpowiedzialny będzie za wnioskowanie do instytucji
wdrażającej (MRPiPS) wydatków przeznaczonych na badania laboratoryjne we wniosku
o refundację pomocy technicznej.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wejścia w życie zmian
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
pieniężnym
sektor mikro-, małych
(w mln zł,
i średnich
ceny stałe
przedsiębiorstw
z … r.)
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
niepieniężnym
sektor mikro-, małych
i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
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Wejście w życie projektowanej ustawy nie będzie miało wpływu na
konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie
przedsiębiorstw.
Wejście w życie projektowanej ustawy nie będzie miało wpływu na
konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie
przedsiębiorstw.
Wejście w życie projektowanej ustawy nie będzie miało wpływu na
konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie
przedsiębiorstw.

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

3

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
X nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
tak
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
nie
zgodności).
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 projektowanej ustawy nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:
Omówienie wpływu

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Brak wpływu.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Przepisy zawarte w projektowanej ustawie będą wykonywane po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Nie dotyczy
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
-
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Raport z konsultacji i opiniowania projektu ustawy
1. Omówienie wyników przeprowadzonych konsultacji publicznych i opiniowania
projektu.
Projekt ustawy został skierowany do konsultacji publicznych do krajowych organizacji
branżowych oraz związków i organizacji (lista podmiotów w OSR). Jednocześnie projekt
został umieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum
Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacji w celu udostępnienia go wszystkim
zainteresowanym podmiotom. W ramach przeprowadzonych konsultacji publicznych do treści
projektu uwag nie zgłoszono.
2. Przedstawienie wyników zasięgnięcia opinii, dokonania konsultacji albo
uzgodnienia projektu z właściwymi organami i instytucjami Unii Europejskiej, w tym
Europejskim Bankiem Centralnym:
Projekt ustawy nie podlegał zasięgnięciu opinii, dokonaniu konsultacji oraz uzgodnieniu
z organami i instytucjami Unii Europejskiej, w tym Europejskim Bankiem Centralnym.
Projekt ustawy został zaopiniowany przez Ministra Spraw Zagranicznych jako zgodny
z prawem Unii Europejskiej.
3. Wskazanie podmiotów, które zgłosiły zainteresowanie pracami nad projektem
w trybie przepisów o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa,
wraz ze wskazaniem kolejności dokonania zgłoszeń albo informację o ich braku:
Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej
w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), projekt niniejszej ustawy został
zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji. Żaden podmiot nie
zgłosił zainteresowania pracami nad projektem ww. ustawy.
Projekt ustawy został zgłoszony do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady
Ministrów na 2018 r.

Projekt

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie
budżetowej na rok 2018
Na podstawie art. 2 ustawy z dnia … o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów
rolno-spożywczych (Dz. U. poz. …) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa przeniesienie planowanych wydatków budżetowych
między częściami, działami i rozdziałami budżetu państwa w celu realizacji zadań
określonych w ustawie z dnia … o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolnospożywczych (Dz. U. poz. …).
§ 2. 1. Przenosi się planowane wydatki budżetowe określone w ustawie budżetowej na
rok 2018, z części 33 – Rozwój wsi, w kwocie 2 190 000 zł, do części 35 – Rynki rolne.
2. Przenosi się planowane wydatki budżetowe określone w ustawie budżetowej na rok
2018, z części 44 – Zabezpieczenie społeczne w kwocie 41 000 zł, do części 35 – Rynki
rolne.
3. Szczegółowy podział planowanych wydatków, o których mowa w ust. 1 i 2, określa
załącznik do rozporządzenia.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

PREZES RADY MINISTRÓW
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Załącznik
do rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów
z dnia … (poz. ...)

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ PLANOWANYCH WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH
Część Dział Rozdział Paragraf
1

2

3

4

33
010
01027

2570

44
010
01024
2008

Wyszczególnienie
5

Kwota w zł
Zmniejszenie Zwiększenie
6

Rozwój wsi

2 190 000

Rolnictwo i łowiectwo

2 190 000

Agencja
Restrukturyzacji i
Modernizacji
Rolnictwa
Dotacja podmiotowa z
budżetu dla
pozostałych jednostek
sektora finansów
publicznych

2 190 000

Zabezpieczenie
społeczne
Rolnictwo i łowiectwo

41 000

Krajowy Ośrodek
Wsparcia Rolnictwa
Dotacje celowe w
ramach programów
finansowanych z
udziałem środków
europejskich oraz
środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1
pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5
i 6 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych
(Dz. U z 2017 r.
poz. 2077, z późn.
zm.), zwanej dalej
„ustawą”, lub płatności
w ramach budżetu

41 000

2 190 000

41 000

34 850
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2009

35
010
01023

4000
4008
4009

środków europejskich,
z wyłączeniem
wydatków
klasyfikowanych w
paragrafie 205
Dotacje celowe w
ramach programów
finansowanych z
udziałem środków
europejskich oraz
środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1
pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5
i 6 ustawy, lub
płatności w ramach
budżetu środków
europejskich,
z wyłączeniem
wydatków
klasyfikowanych w
paragrafie 205
Rynki rolne

6 150

2 231 000

Rolnictwo i łowiectwo

2 231 000

Inspekcja Jakości
Handlowej Artykułów
Rolno-Spożywczych
Grupa wydatków
bieżących jednostki
Grupa wydatków
bieżących jednostki
Grupa wydatków
bieżących jednostki

2 231 000

2 190 000
34 850
6 150

–4–

UZASADNIENIE
Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 2
ustawy z dnia … o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
(Dz. U. poz. …). Przepis ten upoważnia Prezesa Rady Ministrów do przeniesienia
planowanych wydatków budżetowych między częściami, działami i rozdziałami
budżetu państwa, z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych wynikających
z ustawy budżetowej.
W celu zapewnienia w 2018 r. finansowania realizacji zadań Inspekcji Jakości
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w załączniku do projektu rozporządzenia
przedstawiono w formie tabelarycznej przeniesienie niektórych planowanych wydatków
budżetu państwa z części 33 – Rozwój wsi oraz z części 44 – Zabezpieczenie społeczne
do części 35 – Rynki rolne.
Projekt zakłada przeniesienie z części 33 – Rozwój wsi, działu 010 – Rolnictwo
i łowiectwo, rozdziału 01027 – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
kwoty 2 190 000 zł oraz z części 44 – Zabezpieczenie społeczne, działu 010 –
Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01024 – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa kwoty
41 000 zł do części 35 – Rynki rolne, działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału
01023 – Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
Projektowana regulacja nie będzie pociągała za sobą skutków finansowych.
Wejście w życie przepisów rozporządzenia po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia nie stoi
w sprzeczności z zasadami demokratycznego państwa prawa. Wprowadzenie tego
przepisu nie będzie miało negatywnego wpływu na zaufanie obywateli do państwa
i stanowionego przezeń prawa.
Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych i w związku z powyższym
nie podlega procedurze notyfikacji 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 oraz z 2004 r. poz. 597).
Przedmiotowy projekt rozporządzenia nie jest objęty zakresem prawa Unii
Europejskiej.
Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt rozporządzenia zostanie
udostępniony

na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego
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Centrum Legislacji i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z chwilą przekazania go
do uzgodnień z członkami Rady Ministrów.
Projekt rozporządzenia zostanie zgłoszony do wykazu prac legislacyjnych Prezesa Rady
Ministrów.
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Data sporządzenia
12 luty 2018 r.

Nazwa projektu

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych Źródło:
w ustawie budżetowej na rok 2018
art. 2 ustawy z dnia … o zmianie
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
ustawy o jakości handlowej artykułów
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
rolno-spożywczych (Dz. U. poz. …)
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza
Stanu lub Podsekretarza Stanu
Nr w wykazie prac
Pan Jacek Bogucki – Sekretarz Stanu
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Aleksandra Szelągowska – Dyrektor Departamentu Finansów
tel. 22 623 20 21
e-mail: aleksandra.szelagowska@minrol.gov.pl

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Celem projektowanego rozporządzenia jest przeniesienie planowanych wydatków budżetu państwa z części 33 –
Rozwój wsi oraz części 44 – Zabezpieczenie społeczne do części 35 – Rynki rolne, w związku z realizacją ustawy
o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 2 ustawy z dnia … o zmianie
ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. poz. …). Przepis ten upoważnia Prezesa Rady
Ministrów do przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między częściami, działami i rozdziałami
budżetu państwa, z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych wynikających z ustawy budżetowej.
W celu zapewnienia w 2018 r. finansowania realizacji zadań Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów
Rolno-Spożywczych, w załączniku do projektu rozporządzenia przedstawiono w formie tabelarycznej
przeniesienie niektórych planowanych wydatków budżetu państwa z części 33 – Rozwój wsi oraz z części 44 –
Zabezpieczenie społeczne do części 35 – Rynki rolne.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Nie dotyczy.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Wielkość
1

1

Źródło danych
Rozporządzenie
Prezesa Rady
Ministrów z dnia
13 grudnia 2017 r.
w sprawie
szczegółowego zakresu
działania Ministra
Rolnictwa i Rozwoju
Wsi
(Dz. U. poz. 2325)
Rozporządzenie
Prezesa Rady
Ministrów z dnia
13 grudnia 2017 r.
w sprawie
szczegółowego zakresu
działania Ministra
Rodziny, Pracy

Oddziaływanie
Bezpośrednie

Bezpośrednie
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i Polityki Społecznej
(Dz. U. poz. 2329)

Ustawa z dnia 9 maja
Bezpośrednie
2008 r. o Agencji
Restrukturyzacji
i Modernizacji
Rolnictwa (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2137,
z późn. zm.)
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
1
Ustawa z dnia 10 lutego Bezpośrednie
2017 r. o Krajowym
Ośrodku Wsparcia
Rolnictwa (Dz. U.
poz. 623, z późn. zm.)
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno1
Ustawa z dnia
Bezpośrednie
Spożywczych
21 grudnia 2000 r.
o jakości handlowej
artykułów
rolno-spożywczych
(Dz. U. z 2017 r.
poz. 2212)
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Agencja
Restrukturyzacji
Rolnictwa

i

Modernizacji

1

Z uwagi na treść projektowanego rozporządzenia – które ma charakter organizacyjny – nie ma konieczności
przeprowadzenia konsultacji publicznych.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z … r.)
0
Dochody ogółem
budżet państwa

0
0
0

1

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Łącznie (0–10)

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

jednostki 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

budżet państwa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

JST
pozostałe
(oddzielnie)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

jednostki 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

JST
pozostałe
jednostki 0
(oddzielnie)
0
Wydatki ogółem
0
budżet państwa
JST
pozostałe
(oddzielnie)
Saldo ogółem

Źródła finansowania

Projekt rozporządzenia nie wymaga wskazania źródeł finansowania, bowiem nie
generuje skutków finansowych w obszarze zwiększonych wydatków w jednostkach
sektora finansów publicznych, w tym budżetu państwa i budżetów jednostek
samorządu terytorialnego, w stosunku do wielkości wynikających z obowiązujących
przepisów.
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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
1
0
0

Czas w latach od wejścia w życie zmian
0
2
3
5
10
Łącznie (0–10)
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
0
0
0
0
0
0
pieniężnym
sektor mikro-, małych
0
0
0
0
0
0
(w mln zł,
i średnich
ceny stałe
przedsiębiorstw
z …… r.)
rodzina,
obywatele
0
0
0
0
0
0
0
oraz
gospodarstwa
domowe
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa 0
niepieniężnym
sektor mikro-, małych 0
i średnich
przedsiębiorstw
rodzina,
obywatele 0
oraz
gospodarstwa
domowe
Niemierzalne
0
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń
8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
zgodności).
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

tak
nie
nie dotyczy
zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

tak
nie
nie dotyczy

9. Wpływ na rynek pracy
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:
Omówienie wpływu

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na inne
obszary.
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11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Projekt zakłada, że rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Specyfika projektu uniemożliwia zastosowanie mierników.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Bez załączników.
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