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Na podstawie art. 118 ust. l Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiam
Sejmowi
projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych

rozwiązaniach

związanych

na terytorium

z

wystąpieniem afrykańskiego

pomoru

świń

Rzeczypospolitej Polskiej.
W

załączeniu

także opinię dotyczącą zgodności

przedstawiam

proponowanych

regulacji z prawem Unii Europejskiej.
Jednocześnie informuję, że

do prezentowania stanowiska

w toku prac parlamentarnych

został upoważniony

Rządu

w tej sprawie

Minister Rolnictwa i Rozwoju

Wsi.

POLS KA
STULECIE

ODZ Y SKANI A

NIEPOOLEGŁOŚCI

Projekt
U S T AWA
z dnia
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem
afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Art. 1. W ustawie z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
poz. 1444) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do zamówień na dostawy mięsa wyłącznie wieprzowego, zwanego dalej
„mięsem”, lub produktów mięsnych z mięsa wyłącznie wieprzowego, zwanych dalej
„produktami mięsnymi”, pochodzących wyłącznie od świń utrzymywanych co najmniej
2 miesiące bezpośrednio przed ubojem w gospodarstwach rolnych położonych na
obszarach objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami
kontroli lub ochronnymi ustanowionymi w związku z wystąpieniem afrykańskiego
pomoru świń zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt oraz z przepisami Unii Europejskiej wydanymi w tym zakresie, nie
stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), jeżeli:
1)

świnie, od których pochodzi mięso lub produkty mięsne, są zaopatrzone
w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii na
podstawie przepisów odrębnych;

2)

zamówienie jest udzielane podmiotom produkującym mięso lub produkty mięsne
zgodnie z przepisami dotyczącymi produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego
pochodzących z obszarów podlegających ograniczeniom, nakazom lub zakazom
lub przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt;

3)

mięso lub produkty mięsne spełniają wymagania weterynaryjne określone
w przepisach o produktach pochodzenia zwierzęcego;

4)

podmioty, o których mowa w pkt 2, nabyły świnie po cenach netto nie niższych
niż:
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a)

ceny zakupu netto masy poubojowej ciepłej w odpowiedniej klasie skali
klasyfikacji EUROP w regionie, w którym świnie zostały nabyte, lub

b)

średnia cena netto dla wszystkich klas w masie żywej w regionie, w którym
świnie zostały nabyte

– opublikowanych w tygodniu poprzedzającym tydzień, w którym dokonano
nabycia, w biuletynie informacyjnym urzędu obsługującego Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi wydawanym na podstawie przepisów o rolniczych badaniach
rynkowych;
5)

produkty mięsne spełniają szczegółowe wymagania określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 4;

6)

przedmiot zamówienia jest związany z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku
publicznego, życia lub zdrowia ludzi lub wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.”;

2)

w art. 3 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) o wyprodukowaniu oferowanego mięsa oraz oferowanych produktów mięsnych
zgodnie z przepisami dotyczącymi produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego
pochodzących z obszarów podlegających ograniczeniom, nakazom lub zakazom
lub przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt;
2)

że oferowane mięso oraz produkty mięsne spełniają wymagania weterynaryjne
określone w przepisach o produktach pochodzenia zwierzęcego;”;

3)

w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Jednostki sektora finansów publicznych, udzielając zamówień na dostawę:
1)

mięsa wieprzowego lub

2)

produktów z mięsa wieprzowego, które co do rodzaju, składu lub właściwości
spełniają wymagania odpowiadające lub podobne do wymagań określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 4

– w pierwszej kolejności udzielają takich zamówień na dostawy mięsa lub produktów
mięsnych.”.
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Art. 2. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy zmienianej
w art. 1 zachowują moc i mogą być zmieniane na podstawie tego przepisu.
Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

UZASADNIENIE
Projektowana ustawa ma na celu objęcie rozwiązaniami przewidzianymi w ustawie
z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem
afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1444), obok
dotychczas wskazanych produktów mięsnych, również mięsa ze świń wolnych od wirusa
afrykańskiego pomoru świń (ASF), utrzymywanych w gospodarstwach rolnych położonych
na obszarach objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli
lub ochronnymi ustanowionymi w związku z wystąpieniem ASF zgodnie z przepisami
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz z przepisami
Unii Europejskiej wydanymi w tym zakresie. Tylko zdrowe i przebadane zwierzęta mogą być
poddawane ubojowi w rzeźni, a ich mięso przeznaczone do spożycia przez ludzi.
Zgodnie z art. 1 zmienianej ustawy do zamówień na dostawy produktów mięsnych
z mięsa wyłącznie wieprzowego, pochodzącego wyłącznie od świń utrzymywanych co
najmniej 2 miesiące bezpośrednio przed ubojem w gospodarstwach rolnych położonych na
obszarach objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli
lub ochronnymi ustanowionymi, w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń
zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt oraz z przepisami Unii Europejskiej wydanymi w tym zakresie, nie stosuje się
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579, z późn. zm.). Proponuje się, aby przepis ten dotyczył również mięsa
wyprodukowanego i pozyskanego ze zdrowych świń utrzymywanych na ww. obszarach,
zgodnie z obowiązującymi wymaganiami dotyczącymi produkcji produktów pochodzenia
zwierzęcego pochodzących z obszarów podlegających ograniczeniom, nakazom lub zakazom
lub przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz
pod warunkiem, że oferowane mięso wieprzowe spełnia wymagania weterynaryjne określone
w przepisach o produktach pochodzenia zwierzęcego.
W związku z wystąpieniem przypadków ASF na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
a także na terenie Łotwy, Litwy i Estonii, wydana została decyzja wykonawcza Komisji
2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia
zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach
członkowskich i uchylająca decyzję wykonawczą 2014/178/UE (Dz. Urz. UE L 295
z 11.10.2014, str. 63, z późn. zm.). W decyzji tej państwa członkowskie zostały obowiązane

do podjęcia określonych działań na oznaczonych obszarach w celu zwalczania i zapobiegania
rozprzestrzenianiu się wirusa ASF.
W celu wykonania tej decyzji wydane zostało rozporządzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku
z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2018 r. poz. 290, z późn. zm.). Na
mocy tego rozporządzenia wprowadzono szereg nakazów i zakazów związanych
z utrzymywaniem i przemieszczaniem świń na obszarach z ograniczeniami w związku
z wystąpieniem ASF.
Zdrowe świnie z gospodarstw zlokalizowanych na obszarach wyznaczonych zgodnie
z decyzją wykonawczą Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie
środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń
w niektórych państwach członkowskich i uchylającą decyzję wykonawczą Komisji
2014/178/UE mogą być wprowadzane na rynek. Świnie przed wysyłką do rzeźni są
kontrolowane przez lekarza weterynarii oraz są pobierane próbki krwi do badań
laboratoryjnych w kierunku ASF. Tylko świnie, które uzyskały zadowalające wyniki takich
badań, mogą być skierowane do uboju w celu pozyskania mięsa przeznaczonego do spożycia
przez ludzi.
Przepisy unijne oraz przepisy krajowe je wprowadzające dopuszczają produkcję
i wprowadzanie na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z obszarów
podlegających ograniczeniom w zakresie zdrowia zwierząt (w tym przypadku ASF), pod
warunkiem że spełnione zostaną określone wymagania dotyczące ich produkcji oraz
wprowadzania na rynek.
Mając na uwadze ww. obowiązujące przepisy w zakresie środków podejmowanych
w związku z wystąpieniem ASF, przedmiotem zamówienia w ramach dostawy może być
mięso pozyskane od świń pochodzących z obszaru ochronnego i objętego ograniczeniami,
określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja
2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego
pomoru świń. Ponadto, z pewnymi wyjątkami, przedmiotem zamówienia może być również
mięso pozyskane ze świń pochodzących z obszaru zagrożenia określonego w ww.
rozporządzeniu.
W przypadku obszaru zagrożenia, o którym mowa wyżej, przedmiotem zamówienia
może być mięso pozyskane ze świń pochodzących z obszaru zagrożenia, które spełnią
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warunki wskazane w § 4 ust. 2 pkt 1 lub pkt 2 ww. rozporządzenia (mięso znakowane
znakiem okrągłym). Przedmiotem zamówienia będzie też mogło być mięso pozyskane
ze świń, które nie spełnią warunków wskazanych w § 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 ww. rozporządzenia
(mięso znakowane znakiem pięciokątnym), jeżeli realizacja zamówienia będzie miała miejsce
wyłącznie na tym obszarze, ponieważ mięso takie nie może być wywożone poza ww. obszar
zagrożenia.
Ponadto przedmiotem zamówienia zgodnie z projektowaną ustawą nie będzie mogło być
mięso wieprzowe pozyskane ze świń pochodzących z obszaru zapowietrzonego lub
zagrożonego, które zostały ustanowione zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru
świń (Dz. U. poz. 754). W przypadku mięsa pozyskanego od świń utrzymywanych na
obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym mięso musi być oznakowane specjalnym znakiem
(owal przekreślony) oraz musi być przeznaczone do obróbki termicznej i dopiero po
przetworzeniu, jako produkt mięsny, może być wprowadzane na rynek.
Projektowana

zmiana

będzie

miała

pozytywny

wpływ

na

działalność

mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. Zaproponowane regulacje
ułatwią sprzedaż wolnych od wirusa ASF świń przez producentów rolnych prowadzących
produkcję świń na obszarach z ograniczeniami wprowadzonymi w związku z wystąpieniem
na terytorium Polski ASF oraz zagospodarowanie mięsa zdrowych świń z obszarów, na
których w skutek ograniczeń weterynaryjnych dotyczących zasad przemieszczania świń
występują największe problemy ze zbytem świń.
Proponuje się, aby projektowana ustawa weszła w życie z dniem następującym po dniu
ogłoszenia. Wejście w życie projektowanej ustawy w takim terminie jest niezbędne z uwagi
na szczególną sytuację związaną z wystąpieniem wirusa ASF na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej i konieczność zapewnienia jak najszybszego łagodzenia negatywnych skutków tej
choroby, także w sferze gospodarczej. Szczególne ułatwienia dla podmiotów publicznych,
w szczególności jednostek sektora finansów publicznych, podczas nabywania mięsa
i produktów pochodzących z mięsa świń na obszarach z ograniczeniami w związku
z wystąpieniem wirusa ASF, przyczynią się do łagodzenia trudnej sytuacji hodowców świń
z obszarów objętych restrykcjami w związku z wystąpieniem ASF oraz podmiotów
zakupujących świnie na tych obszarach.
W projekcie ustawy został zawarty również przepis dotyczący utrzymania w mocy aktu
wykonawczego wydanego na podstawie art. 1 ust. 2 zmienianej ustawy. Treść upoważnienia
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ustawowego zawartego w art. 1 ust. 2, zgodnie z którym minister właściwy do spraw
rolnictwa określa, w drodze rozporządzenia, obszary, na których są położone gospodarstwa
rolne, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy, nie uległa zmianie, jednak przez rozszerzenie
zakresu przedmiotowego art. 1 ust. 1 ustawy rozporządzenie będzie miało zastosowanie
również do mięsa wieprzowego, które zostało objęte rozwiązaniami przewidzianymi
w zmienianej ustawie.
Projekt ustawy jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej.
Projekt ustawy nie powoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa.
Projekt ustawy 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, z późn. zm.),
ponieważ nie zawiera przepisów technicznych.
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 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 w trybie ww. ustawy.
Projekt ustawy został zgłoszony do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady
Ministrów.
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Data sporządzenia
18.07.2018 r.

Nazwa projektu
Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach
związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
Ministerstwo wiodące: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza
Stanu lub Podsekretarza Stanu

Źródło:
Inicjatywa własna
Nr w wykazie prac legislacyjnych
i programowych Rady Ministrów

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Jan Krzysztof Ardanowski
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu:
Jerzy Dąbrowski – Dyrektor Departamentu Rynków Rolnych
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tel.: 22 623 23 56
e-mail: jerzy.dabrowski@minrol.gov.pl

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Głównym celem projektu ustawy jest potrzeba zapewnienia możliwości zagospodarowania mięsa przeznaczonego do
spożycia przez ludzi pozyskanego ze świń wolnych od wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) utrzymywanych na
obszarach z ograniczeniami wprowadzonymi w związku z wystąpieniem ASF na terytorium Polski.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Projektowana ustawa ma na celu objęcie rozwiązaniami przewidzianymi w ustawie z dnia 5 września 2016 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. poz. 1444), obok dotychczas wskazanych produktów mięsnych, również mięsa ze świń wolnych od
wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF), utrzymywanych w gospodarstwach rolnych położonych na obszarach
objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi ustanowionymi
w związku z wystąpieniem ASF zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt oraz z przepisami Unii Europejskiej wydanymi w tym zakresie.
Zgodnie z art. 1 zmienianej ustawy do zamówień na dostawy produktów mięsnych z mięsa wyłącznie wieprzowego,
pochodzącego wyłącznie od świń utrzymywanych co najmniej 2 miesiące bezpośrednio przed ubojem w gospodarstwach
rolnych położonych na obszarach objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub
ochronnymi ustanowionymi w związku z wystąpieniem ASF zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz z przepisami Unii Europejskiej wydanymi w tym zakresie, nie stosuje się
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.).
Proponuje się, aby przepis ten dotyczył również mięsa wyprodukowanego i pozyskanego ze zdrowych świń
utrzymywanych na ww. obszarach, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami dotyczącymi produkcji produktów
pochodzenia zwierzęcego pochodzących z obszarów podlegających ograniczeniom, nakazom lub zakazom lub
przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz pod warunkiem, że oferowane
mięso wieprzowe spełnia wymagania weterynaryjne określone w przepisach o produktach pochodzenia zwierzęcego.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
W Hiszpanii likwidacja wirusa ASF nastąpiła m.in. przez utylizację świń na obszarach z ograniczeniami.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Wielkość
Źródło danych
Oddziaływanie
Producenci świń
ARiMR
Możliwość sprzedaży do uboju
prowadzący produkcję
5542
(dane wg stanu SIiRZ na dzień świń wolnych od wirusa ASF
świń na obszarze
19.07.2018 r.)
zagrożenia
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt ustawy nie był przedmiotem konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych.

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

(ceny stałe z …… r.)
0

1

Dochody ogółem
JST

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

pozostałe jednostki (oddzielnie)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wydatki ogółem

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

pozostałe jednostki (oddzielnie)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo ogółem

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

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
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Dodatkowe informacje,
Projekt ustawy nie powoduje skutków finansowych dla budżetu państwa i budżetu jednostek
w tym wskazanie
samorządu terytorialnego.
źródeł danych
i przyjętych do obliczeń
założeń
7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców, oraz na
sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, a także osób niepełnosprawnych i osób starszych
Czas w latach od wejścia w życie zmian
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
pieniężnym
sektor mikro-, małych
(w mln zł,
i średnich
przedsiębiorstw
ceny stałe
rodzina, osoby
z …… r.)
niepełnosprawne oraz
osoby starsze
(dodaj/usuń)
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
niepieniężnym
sektor mikro-, małych
i średnich
przedsiębiorstw

Niemierzalne

0

Skutki
1

2

3

5

10

Łącznie (0–10)

Możliwość sprzedaży wolnych od wirusa ASF świń przez producentów rolnych
prowadzących produkcję świń na obszarach z ograniczeniami wprowadzonymi
w związku z wystąpieniem ASF na terytorium Polski.

rodzina, osoby
niepełnosprawne oraz
osoby starsze
rynek pracy
rodzina, osoby
niepełnosprawne oraz
osoby starsze

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

Brak wpływu na sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, osób niepełnosprawnych oraz osób
starszych.
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8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
nie
tak
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej
nie dotyczy
tabeli zgodności).
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

9. Wpływ na rynek pracy
Wejście w życie projektowanej ustawy ułatwi sprzedaż wolnych od wirusa ASF świń przez producentów rolnych
prowadzących produkcję świń na obszarach z ograniczeniami wprowadzonymi w związku z wystąpieniem na terytorium
Polski ASF, a tym samym nie zwiększy bezrobocia z tytułu rezygnacji z produkcji świń i przerobu w zakładach
mięsnych mięsa z tych świń.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne: rolnictwo
Omówienie wpływu

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Wejście w życie ustawy nie ma wpływu na inne obszary poza rolnictwem.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Przewiduje się, że projektowana ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Brak mierników.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak.
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