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OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
W aktualnym stanie prawnym funkcjonują przepisy dotyczące umów pomiędzy rolnikami-producentami artykułów
rolno-spożywczych a podmiotami skupowymi, których celem było zniwelowanie nieuczciwych praktyk handlowych
pomiędzy tymi podmiotami obrotu rynkowego. W przepisach art. 38q ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji
niektórych rynków rolnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1006 z późn. zm.) wdrażających przepisy rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków
produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i
(WE) nr 1234/2007 określono wymóg zawarcia umowy na dostarczanie produktów rolnych pomiędzy producentem
produktów rolnych, a pierwszym nabywcą. Obowiązkowymi składowymi umowy są m.in. cena za dostawę, ilość i
jakość produktów, szczegóły dotyczące terminów i procedur płatności itd. Strony umowy zawartej na gruncie cywilnoprawnym ustalają wymagania co do jakości handlowej produktów rolnych np. zbóż, będących surowcem do dalszego
przerobu. Mogą też ustalić metody badań surowca, sposobu pobierania próbek, warunków zapłaty, czy też przypadków
obniżenia ceny, gdy surowiec nie spełnia wymagań wynikających z umowy. Jednakże, jak wskazują otrzymywane przez
Ministerstwo sygnały od organizacji rolniczych, spółdzielni i rolników indywidualnych te kryteria, które nie wynikają
wprost z przepisów ww. ustawy podmioty skupowe najczęściej nie chcą wprowadzać do warunków umów. Rodzi to
wiele wątpliwości co do rzetelności podmiotów skupowych, zwłaszcza w przypadku obniżenia kwoty zapłaty za
zakupione produkty rolne uzasadnianej przez podmiot skupowy niższymi niż określone w umowie cechami
jakościowymi tych produktów. Brak konieczności respektowania wyniku odwoławczego niezależnej strony trzeciej
przez podmioty skupowe stawia rolników w nierównej pozycji i wywołuje podejrzenia, co do uczciwości stosowanych
praktyk rynkowych. Dodatkowo podnoszoną kwestią sporną są kwalifikacje osób pobierających w podmiotach
skupowych próbki do badań.
Postulaty dotyczące uregulowania problemów mających na celu zwiększenie nadzoru nad rzetelnością skupu produktów
rolno-spożywczych były zgłaszane przez rolników-producentów cyklicznie na przestrzeni lat, jednakże wnioski o
uporządkowanie rzetelności skupów nasiliły się w ostatnim roku. W lutym 2018 r. zgłoszono postulat w sprawie powołania
laboratorium odwoławczego w porcie w zakresie m.in. oceny jakości zbóż. W czerwcu 2018r. na wniosek niektórych
podmiotów skupowych i organizacji rolniczych w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie
Pana Jacka Boguckiego – Sekretarza Stanu w MRiRW z wnioskodawcami poświęcone m.in. omówieniu propozycji
uzyskiwania przez dostawców w skupie oceny jakości sprzedawanych towarów (m.in. zbóż i roślin oleistych) poprzez
utworzenie jednostek państwowego laboratorium odwoławczego w porcie oraz szeregu innych zgłoszonych propozycji
rozwiązań dla rolnictwa i obszarów wiejskich. Wynikiem tych postulatów było podjęcie prac legislacyjnych w zakresie
nadzoru nad rzetelnością skupu produktów rolno-spożywczych.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Projekt przewiduje zmiany w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (t.j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 2164) polegające na wprowadzeniu przepisów umożliwiających stosowanie przez GIJHARS
nadzoru nad rzetelnością prowadzenia praktyk skupowych przez podmioty prowadzące skup nieprzetworzonych
artykułów rolno-spożywczych oraz zwierząt żywych.
W projekcie zaproponowano ponadto, aby laboratoria wykonujące badania na rzecz podmiotów skupowych były
zatwierdzane przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych na podstawie
przedstawionej dokumentacji potwierdzającej spełnianie szeregu kryteriów wskazujących na obiektywność
przeprowadzonych badań, takich jak: adekwatność kompetencji personelu i urządzeń do wykonywania określonych
analiz, udziału w badaniach biegłości, odpowiednich pomieszczeń do przechowywania wtórników próbek itp.
Warunkiem koniecznym jest także, aby próbki do badań pobierali upoważnieni rzeczoznawcy.

Zaproponowano także, aby w przypadku sporów pomiędzy dostawcami a skupującymi dotyczących faktycznych
parametrów jakościowych artykułów rolno-spożywczych będących przedmiotem skupu dokonywana byłaby ocena
jakości handlowej polegająca na analizie wtórnika próbki w laboratoriach GIJHARS. Opłaty za ocenę jakości handlowej
oraz wystawienie świadectwa ponosiłby skupujący.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Zgodnie z danymi Komisji Europejskiej szczegółowe przepisy dotyczące stosowania nieuczciwych praktyk handlowych
funkcjonują w 20 państwach członkowskich. Uregulowania te są zróżnicowane. Zgodnie z informacjami przedstawionymi
we Wniosku Komisji Europejskiej (COM_2018_178_PL) „Różnice w traktowaniu nieuczciwych praktyk handlowych w
państwach członkowskich są jednak znaczne. W niektórych państwach członkowskich nie ma żadnych środków specjalnej
ochrony przed nieuczciwymi praktykami, a te które istnieją, są nieskuteczne.
Przepisy ogólne (dotyczące umów) mogą zakazać pewnych praktyk, a ofiary nieuczciwych praktyk handlowych mają
możliwość dochodzenia odszkodowania przed sądem cywilnym. Jednak ogólne prawo umów w zakresie, w jakim ma
zastosowanie do spornej praktyki, może de facto być trudne do wyegzekwowania: słabsza strona transakcji handlowej
często nie chce złożyć reklamacji z obawy przed naruszeniem istniejących stosunków handlowych z silniejszą stroną
(„czynnik strachu”).”.
Z informacji pozyskanych przez MRiRW w zakresie rozstrzygania sporów pomiędzy dostawcą a skupującym państwa
członkowskie UE przyjmują różne rozwiązania. W niektórych krajach (np. Bułgaria, Grecja, Holandia, Szwecja, Węgry)
istnieją jednostki rozjemcze. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez te kraje (za wyjątkiem Węgier – brak informacji
o kosztach) analizy wykonywane w ramach arbitrażu są płatne. W innych (Irlandia, Luksemburg czy Rumunia) analizy
wykonywane są (odpłatnie) przez niezależne laboratoria. Z kolei niemieckie i duńskie prawo nie przewiduje arbitrażu.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
rolnicy prowadzący
sprzedaż produktów
rolnych

Wielkość
około 1,33 mln gospodarstw
rolnych

Źródło danych
GUS – „Charakterystyka gospodarstw
rolnych w 2016 r.” oraz informacji na
dzień 31 marca 2015 r.dot. skupu
mleka w ostatnim roku kwotowym
2014/2015

Podmioty
prowadzące skup
produktów rolnych

ok 1720

Wg danych GUS, GIJHARS i KOWR

Inspekcja Jakości
Handlowej
Artykułów RolnoSpożywczych

16 wojewódzkich
inspektoratów
GIJHARS wraz z
laboratoriami

Przepisy ustawy z dnia 21 grudnia
2000r. o jakości handlowej artykułów
rolno-spożywczych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2212, z późn. zm.)

Oddziaływanie
Bezpośrednie.
Podniesienie zaufania do
rzetelności
przeprowadzanych
transakcji w skupie.
Zwiększenie
przejrzystości i
wiarygodności relacji
pomiędzy dostawcą a
odbiorcą.
Bezpośrednie.
Wyeliminowanie
zgłaszanych przez
dostawców skarg na
nierzetelność transakcji
skupowych. Jednocześnie
wprowadzone
rozwiązania łączą się z
obciążeniem
administracyjnym
podmiotów skupowych.
Bezpośrednie. Przyjęcie
nowych zadań
polegających na
zatwierdzaniu w drodze
decyzji administracyjnej
laboratoriów skupowych
oraz prowadzeniu działań
rozjemczych w
przypadku sporów
pomiędzy podmiotami
skupowymi a dostawcami
polegających na
wykonaniu badań w
ramach oceny jakości
handlowej spornych
artykułów rolnospożywczych.

Uprawnieni
rzeczoznawcy
(w zakresie
próbkobrania)

3 097.

wpisani na listę IJHARS wg stanu na
dzień 31.05.2018 r.

Konieczność
przeprowadzania
zwiększonej liczby
szkoleń dla
rzeczoznawców.
Bezpośrednie.
Zwiększenie możliwości
zatrudnienia w
podmiotach skupowych
osób, które zostały
wpisane na listę
rzeczoznawców IJHARS.

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt ustawy w ramach konsultacji publicznych zostanie skonsultowany m.in. z następującymi organizacjami
społeczno-zawodowymi i instytucjami działającymi w obszarze regulowanym projektowanymi zmianami tj.:
1. Stowarzyszeniem „Polska Federacja Producentów Żywności”
2. Polską Organizacja Handlu i Dystrybucji
3. Polską Izbą Biznesu Żywnościowego
4. Sekretariatem Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
5. Krajowym Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych
6. Federacją Związków Producentów Rolnych
7. Związkiem Zawodowym Rolników „Ojczyzna”
8. NSZZ RI “Solidarność”
9. Związkiem Zawodowym Rolnictwa “Samoobrona”
10. Krajową Radą Izb Rolniczych
11. Zarządem Głównym Związkiem Zawodowym Pracowników Rolnictwa RP
12. Forum Związków Zawodowych
13. Federacją Konsumentów
14. Stowarzyszeniem Konsumentów Polskich
15. Federacją Gospodarki Żywnościowej RP
16. NSZZ “Solidarność”
17. Związkiem Pracodawców Business Centre Club
18. Krajową Izbą Gospodarczą
19. Naczelną Radą Zrzeszeń Handlu i Usług
20. Polską Izbą Handlu
21. Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kupców i Drobnej Wytwórczości
22. Federacją Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
23. Federacją Branżowych Związków Producentów Rolnych
24. Krajową Radą Spółdzielczą
25. Krajowym Związkiem Rewizyjnym Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych
26. Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych
27. Konfederacją Lewiatan
28. Pracodawcami Rzeczypospolitej Polskiej
29. Związkiem Rzemiosła Polskiego
30. Związkiem Zawodowym Centrum Narodowe Młodych Rolników
31. Związkiem Zawodowym Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY”
32. Związkiem Zawodowym Wsi i Rolnictwa „Solidarność Wiejska”
33. Krajowym Związkiem Grup Producentów Rolnych – Izba Gospodarcza
34. Radą Dialogu Społecznego w Rolnictwie
35. Federacją Przedsiębiorców Polskich
36. Unia Warzywno-Ziemniaczana
37. Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków
38. Krajowym Stowarzyszeniem Przetwórców Owoców i Warzyw
39. Krajowym Związkiem Grup Producentów Owoców i Warzyw
40. Krajowym Związkiem Grup Producentów Rolnych – Izba Gospodarcza
41. Krajowym Związkiem Zrzeszeń Plantatorów Owoców i Warzyw
42. Polskim Związkiem Ogrodniczym
43. Stowarzyszeniem Grup Wielkopolskich
44. Stowarzyszeniem Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw „Unia Owocowa”

45. Stowarzyszeniem Producentów Owoców i Warzyw ‘CUIAVIA’
46. Stowarzyszeniem Producentów Pomidorów i Ogórków pod Osłonami
47. Towarzystwem Rozwoju Sadów Karłowych
48. Związkiem Sadowników RP
49. Radą Dialogu Społecznego
50. Radą ds. Rolnictwa Ekologicznego
51. Spółdzielnią Producentów Ziarna Zbóż i Nasion Roślin Oleistych “AGRO-KŁOS” we Wtelnie
52. Związkiem Zawodowym Rolników Rzeczpospolitej „Solidarni”
53. Federacją Rolną
Projekt ustawy z uwagi na zakres wprowadzanych zmian wynikających z bieżącej kontroli i sygnałów napływających od
przedstawicieli organizacji rolniczych nie wymagał przeprowadzenia pre-konsultacji.
Projekt ustawy udostępnia się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
Termin rozpoczęcia konsultacji projektu ustawy przewidziano na I kwartał 2019 r.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z 2018 r.)
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Orientacyjna liczba podmiotów do zakresu działalności których należy skup artykułów rolnospożywczych oraz zwierząt rzeźnych bezpośrednio od producentów na terenie Polski przyjęta do
obliczeń – 1720. Do obliczeń przyjęto założenie, że w każdym podmiocie prowadzącym skup działa 2
rzeczoznawców. Orientacyjna liczba próbkobiorców działających w punktach skupowych – 3 440 (2 x
1720). Liczba osób posiadających uprawnienia rzeczoznawców w zakresie próbkobrania wg stanu na
dzień 31.05.2018 r. – 3 097 próbkobiorców (bez klasyfikatorów w systemie EUROP, których jest
673).
Orientacyjna liczba osób, które będą musiały nabyć uprawnienia rzeczoznawcy – 343 (3440 – 3 097)
tj. ok 350 osób. W zakresie próbkobrania rzeczoznawcy są wpisywani na listę po zdaniu egzaminu i w
kolejnych latach nie podlegają weryfikacji mertorycznej. Część rzeczoznawców z listy może już nie
wykonywać działalności rzeczoznawczej. Aby punkty skupu mogły wywiązać się z nałożonych
obowiązków należy zatem założyć dodatkową pulę osób, która będzie musiała zdać egzaminy na
rzeczoznawcę - próbkobiorcę. Do dalszych obliczeń należy zatem powiększyć grupę 350 osób do 500
osób.
Koszt przeegzaminowania 1 kandydata na rzeczoznawcę (zgodnie z przepisami ustawy o ijhars)
106,79 zł. Do dalszych obliczeń przyjęto – 107 zł. Orientacyjny koszt przeegzaminowania osób, które
nabędą uprawnienia rzeczoznawcy – 53 500 zł (500 x 107). Liczba osób (kandydatów na
rzeczoznawców) w egzaminowanej grupie – 16. Orientacyjna liczba egzaminów do przeprowadzenia –
32 (500/16) (po 2 egzaminy w wojewódzkim inspektoracie), co powoduje konieczność wzrostu
budżetu w każdym wijhars o 3424 zł (2x16x107).
Liczba gospodarstw rolnych przypadających na jeden podmiot prowadzący skup – 813 (1,4mln/1720).
Do dalszych wyliczeń przyjęto założenie, że prowadzący gospodarstwo rolne dokonuje tylko jednej
transakcji z tylko jednym podmiotem prowadzącym skup.
Przy założeniu, że każdego roku kontrole IJHARS objęłyby 2 % (z 813) transakcji dokonywanych
w 10 % podmiotów prowadzących skup, liczba czynności kontrolnych w tym zakresie na terenie

całego kraju wyniosłaby ok. 2752 (16x172).
Przy założeniu, że każdego roku wystawienie świadectw jakości handlowej objęłoby ok. 1 % (z 813)
transakcji dokonywanych w 10 % podmiotów prowadzących skup, liczba czynności kontrolnych w
tym zakresie na terenie całego kraju wyniosłaby ok. 1376 (8x172).
Jeden pracownik IJHARS jest w stanie przeprowadzić maksymalnie 150 czynności kontrolnych
rocznie. Do przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnych zatrudnienie w wojewódzkich
inspektoratach jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych powinno zostać zwiększone po
uwzględnieniu wyliczenia dotyczącego liczby czynności kontrolnych oraz wystawionych świadectw
jakości handlowej (2752+1376) po uwzględnieniu możliwości wykonania przez jedną osobę do 150
czynności kontrolnych, co przekłada się w przeliczeniu na ok. 28 inspektorów. Dla zapewnienia w każdym
inspektoracie wojewódzkim takiej samej liczby inspektorów dokonujących kontroli w punktach skupu w

budżetach wojewodów wydatki z tytułu wykonywania nowych zadań ustawowych powinny zwiększyć
się o 32 etaty.
W laboratoriach GIJHARS w 2017 r. zbadanych zostało ok. 6000 próbek. Zatrudnienie w
laboratoriach GIJHARS wynosi ok. 100 osób.
Przy założeniu, że 1/2 postępowań o wydanie świadectwa jakości handlowej opisanych wyżej
wiązałoby się w przeprowadzeniem badań laboratoryjnych, liczba wykonanych badań laboratoryjnych
wyniosłaby ok. 688 (1376/2). Liczba badań wykonywanych w laboratoriach GIJHARS wzrosłaby
więc o ok 10% w stosunku do liczby badań wykonywanych obecnie.
Do wykonania dodatkowych 688 badań laboratoryjnych zatrudnienie w laboratoriach GIJHARS
powinno zostać zwiększone łącznie o 10 etatów (100/10).
Ponadto do skutecznego nadzoru nad realizacją nowego zadania ustawowego tj. zatwierdzania
laboratoriów niezbędne jest odpowiednie zwiększenie liczby etatów w GIJHARS o 2 etaty.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie całkowite brutto (Sprawozdanie Szefa Służby Cywilnej za 2017
r.):
WIJHARS – 4 119 zł
GIJHARS (w tym laboratoria GIJHARS) – 5 076 zł
Koszty związane z utworzeniem dodatkowych etatów w związku z ewentualnym dodatkowym
zadaniem, polegającym na kontrolach w skupach:
WIJHARS – 1 581 696 zł (4 119 zł x 32 etaty x 12 miesięcy)
GIJHARS – 730 944 zł (5 076 zł x 12 etatów x 12 miesięcy)
Suma wydatków z tytułu nowych etatów – 2 510 352 zł
Ponadto przy ww. założeniu, że liczba wykonanych badań laboratoryjnych wyniosłaby 688, tj.
wzrosłaby o ok. 10% w stosunku do liczby badań wykonywanych obecnie, wzrosłyby koszty jakie
należy ponieść, aby je wykonać. Koszty związane z wykonywaniem badań laboratoryjnych przez
laboratoria GIJHARS oraz funkcjonowaniem w tym zakresie laboratoriów w 2017 roku wyniosły –
ok. 2 740 000 zł. Koszty związane z wykonaniem 688 próbek spowodowałyby wzrost o 10%
w stosunku do kosztów wykonania badań/funkcjonowania laboratoriów GIJHARS, tj. o 274 000 zł.
Zwiększenie środków budżetowych będzie obejmować:
- koszty przeszkolenia rzeczoznawców - 53 500 zł
- zwiększenie liczby etatów w wijhars - 1 581 696 zł
- zwiększenie liczby etatów w GIJHARS – 730 944 zł
- koszty związane z wykonaniem większej liczby badań laboratoryjnych – 274 000 zł
W/w kwota wydatków byłaby częściowo zrekompensowana z uwagi na wprowadzenie kar
pieniężnych stanowiących dochód budżetu państwa za niezapewnienie przez skupujących rzetelnego
sprawdzenia wartości poszczególnych parametrów jakościowych nabywanych przez niego
nieprzetworzonych artykułów rolno-spożywczych lub zwierząt żywych, jeżeli cena ich nabycia jest
uzależniona od wartości poszczególnych parametrów jakościowych. Przewidziano karę pieniężną w
wysokości nie wyższej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok
nałożenia kary, nie niższej jednak niż 1000 zł. Zastosowanie tego rodzaju sankcji dyscyplinujących
powinno pozwolić na osiągnięcie celów regulacji, tj. zapewnić przejrzystość i rzetelność transakcji w
skupie nieprzetworzonych artykułów rolno-spożywczych. Wysokości wpływu do budżetu w tym
zakresie nie można jednak określić w momencie opracowywania przepisów.
Należy podkreślić, że również za przeprowadzenie badań laboratoryjnych oraz wystawianie świadectw
jakości w odniesieniu do artykułów rolno-spożywczych stanowiących przedmiot sporu opłaty
uiszczone przez podmioty skupowe wpłyną do budżetu państwa. Kwota ta byłaby równa kwocie
wydatków budżetowych przeznaczonych na dodatkowe badania tj. 274 000 zł (ok. 0,274 mln zł).
Przyjmując, że ustawa zacznie obowiązywać z dniem 1 stycznia 2020r. projektowana zmiana będzie
wiązała się z koniecznością zwiększenia środków budżetowych określonych w corocznych ustawach
budżetowych:
1) w części 85 – budżety wojewodów z przeznaczeniem na:
- przeszkolenie kandydatów na rzeczoznawców – 0, 054 mln zł w roku wejścia w życie ustawy (rok 0),
- zwiększenie zatrudnienia w wojewódzkich inspektoratach jhars - 1,582 mln zł w roku wejścia
w życie ustawy i corocznie w latach kolejnych;
2) w części 35 – rynki rolne z przeznaczeniem na:

- zwiększenie zatrudnienia w GIJHARS – 0,731 mln zł w roku wejścia w życie ustawy i corocznie w
latach kolejnych,
- przeprowadzenie zwiększonej ilości badań laboratoryjnych – 0,274 mln zł corocznie.
Na podstawie powyższych kwot wydatki z budżetu w roku 0 określa się na ok. 2,64 mln zł
a w latach kolejnych na 2,59 mln zł.

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
pieniężnym
(w mln zł,
ceny stałe z …… r.)
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a
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informacje, w tym
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Weryfikacja rzetelności podmiotów skupowych, co przyczyni się do wzmocnienia
relacji podmiotów skupowych w kontaktach z dostawcami i ich wzajemnego
zaufania. Jednocześnie wprowadzone regulacje będą związane z dodatkowymi
obciążeniami administracyjnymi podmiotów skupowych oraz zwiększonymi
kontrolami organów administracji państwowej (IJHARS).
Weryfikacja rzetelności podmiotów skupowych, co przyczyni się do wzmocnienia
relacji podmiotów skupowych w kontaktach z dostawcami i ich wzajemnego
zaufania. Jednocześnie wprowadzone regulacje będą związane z dodatkowymi
obciążeniami administracyjnymi podmiotów skupowych oraz zwiększonymi
kontrolami organów administracji państwowej (IJHARS).
brak

Możliwość zwiększenia zatrudnienia w podmiotach skupowych osób wpisanych na
listę rzeczoznawców IJHARS
brak

Projektowana ustawa nie będzie miała wpływu na sytuację ekonomiczną i społeczną rodzin, a także
osób niepełnosprawnych oraz osób starszych.

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

zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

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

Komentarz: Przyjęto, że podmioty skupowe działają rzetelnie, prowadząc ocenę skupowanych artykułów rolno-spożywczych
w oparciu o legalizowany sprzęt oraz odpowiednie wyposażenie laboratoryjne obsługiwane przez wykwalifikowany personel.
Zatem wprowadzone regulacje będą związane z dodatkowymi obciążeniami administracyjnymi podmiotów skupowych
polegającymi na konieczności uzyskania decyzji administracyjnej w zakresie zatwierdzenia laboratorium oraz zwiększonymi
kontrolami organów administracji państwowej (IJHARS). Konieczne będzie również w niektórych przypadkach zdanie
egzaminu przez personel dokonujący próbkobrania, jeżeli osoby te nie znajdują się na liście rzeczoznawców IJHARS.

9. Wpływ na rynek pracy
Pośredni, zwiększenie zapotrzebowania na osoby posiadające udokumentowane przygotowanie do próbkobrania
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój
regionalny
X inne: rolnicy
Omówienie wpływu

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Wyeliminowanie wątpliwości dotyczących rzetelności prowadzenia skupu artykułów rolnospożywczych

11.Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Przewiduje się, że przepisy ustawy zaczną obowiązywać od dnia 1 stycznia 2020r., z tym że w przepisie przejściowym (art.. 2-3)
przewidziano możliwość rozpoczęcia zatwierdzania przez GIJHARS laboratoriów w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia aktu
prawnego.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Projekt ustawy może podlegać ewaluacji pod kątem wypracowania i zadziałania mechanizmów zwiększenia rzetelności praktyki
skupowej najwcześniej po 4 latach od wejścia w życie przepisów ustawy

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

