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SEJM  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VIII kadencja 

Prezes Rady Ministrów 

RM-10-147-18 

Pan   

Marek Kuchciński 

Marszałek Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej 

Szanowny Panie Marszałku 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 

2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 

ustawy 

 - o zmianie ustawy o produktach 

pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy 

o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 

proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Jednocześnie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w tej 

sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi. 

 Z poważaniem 

(-) Mateusz Morawiecki 



Projekt 

U S T AWA

z dnia 

o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie

żywności i żywienia 

Art. 1. W ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 242 i 471 oraz z 2018 r. poz. 650) w art. 19 ust. 4 otrzymuje brzmienie:  

„4. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do statków rybackich, w tym statków 

przetwórni i statków zamrażalni, gospodarstw, na terenie których dokonuje się uboju 

zwierząt w celu pozyskania mięsa na użytek własny, oraz podmiotów zamierzających 

prowadzić działalność w zakresie transportu lub produkcji podstawowej, lub rolniczego 

handlu detalicznego produktami pochodzenia zwierzęcego lub żywnością, o której mowa 

w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b, lub sprzedaży bezpośredniej, lub działalność marginalną, lokalną 

i ograniczoną, o której mowa w art. 1 ust. 5 lit. b (ii) rozporządzenia nr 853/2004.”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1541 i 1669) w art. 63 w ust. 2 w pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i 

dodaje się pkt 14 w brzmieniu: 

„14) podmiotów działających na rynku spożywczym przygotowujących żywność 

w pomieszczeniach używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne, ale gdzie 

regularnie przygotowuje się żywność w celu wprowadzenia do obrotu, o których 

mowa w rozdziale III załącznika II do rozporządzenia nr 852/2004.”. 

Art. 3. Postępowania w sprawie zatwierdzenia: 

1) projektu technologicznego zakładu, w którym ma być prowadzona działalność:

a) w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do

sprzedaży bezpośredniej, lub

b) marginalna, lokalna i ograniczona, o której mowa w art. 1 ust. 5 lit. b (ii)

rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia

29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny

w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139

z 30.04.2004, str. 55, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3,

t. 45, str. 14),
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2)  zmiany sposobu użytkowania zakładu lub jego części, w którym jest prowadzona 

działalność wymieniona w pkt 1 

–  wszczęte na podstawie ustawy zmienianej w art. 1 i niezakończone decyzją ostateczną do 

dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, umarza się.  

Art. 4. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy 

zmienianej w art. 1 zachowują moc i mogą być zmieniane na podstawie tego przepisu. 

Art. 5. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.  



UZASADNIENIE 

I. Potrzeba i cel wydania ustawy 

Podstawowym celem projektowanej ustawy o zmianie ustawy o produktach pochodzenia 

zwierzęcego i ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia jest wprowadzenie ułatwień 

z zakresu prawa żywnościowego dla podmiotów zamierzających prowadzić produkcję 

żywności na małą skalę i jej wprowadzanie na rynek w krótkich łańcuchach dystrybucji. 

II. Rzeczywisty stan w dziedzinie, która ma być unormowana

Zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. 

o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2017 r. poz. 242, z późn. zm.) podmioty

zamierzające prowadzić działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia 

zwierzęcego przed uzyskaniem pozwolenia na budowę zakładu są zobowiązane 

sporządzić projekt technologiczny zakładu i przesłać go wraz z wnioskiem o jego 

zatwierdzenie powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu na 

planowane miejsce jej prowadzenia, a także powiadomić go pisemnie o zakresie 

i wielkości produkcji oraz rodzaju produktów pochodzenia zwierzęcego, które mają być 

produkowane w tym zakładzie. Jednocześnie zgodnie z art. 19 ust. 4 tej ustawy z ww. 

obowiązków zwolnione są podmioty, które prowadzą produkcję żywności w ramach 

statków rybackich, w tym statków przetwórni i statków zamrażalni, gospodarstw, na 

terenie których dokonuje się uboju zwierząt w celu pozyskania mięsa na użytek własny, 

oraz podmioty zamierzające prowadzić działalność w zakresie transportu lub produkcji 

podstawowej, lub rolniczego handlu detalicznego. 

W związku z powyższym obowiązek sporządzania projektu technologicznego zakładu 

dotyczy, m.in. podmiotów zamierzających prowadzić produkcję na małą skalę w ramach 

sprzedaży bezpośredniej oraz działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej.  

Ponadto zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami podmioty zamierzające 

prowadzić działalność na rynku spożywczym podlegającą nadzorowi Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej – aby rozpocząć działalność muszą uzyskać zatwierdzenie zakładu. 

Wymóg zatwierdzenia nie jest wymagany w przypadku podmiotów/zakładów, które 

zostały wymienione w art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1541 i 1669), tj. w odniesieniu do 
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np. działalności w zakresie dostaw bezpośrednich, urządzeń dystrybucyjnych do 

sprzedaży żywności, podmiotów prowadzących produkcję pierwotną lub rolniczy handel 

detaliczny żywnością pochodzenia niezwierzęcego.  

Dodatkowo przepisy rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego 

i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE 

L 139 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 

13, t. 34, str. 319) dopuszczają prowadzenie produkcji żywności w celu jej wprowadzenia 

do obrotu, m. in. w pomieszczeniach używanych głównie jako prywatne domy 

mieszkalne, ale gdzie regularnie przygotowuje się żywność w celu wprowadzenia do 

obrotu. Uproszczone wymaganie higieniczne dla takich pomieszczeń, jak również dla 

ruchomych lub tymczasowych pomieszczeń, takich jak duże namioty, stragany, ruchome 

punkty sprzedaży, czy też automatów ulicznych, zostały określone w rozdziale III 

załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004.  

III. Różnica między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym 

Proponowana w art. 1 zmiana ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia 

zwierzęcego ma na celu zniesienie obowiązku sporządzania i przedkładania 

powiatowemu lekarzowi weterynarii do zatwierdzenia projektu technologicznego 

zakładu oraz dopełniania obowiązku informacyjnego wynikającego z przepisów art. 19 

tej ustawy w przypadku podmiotów prowadzących sprzedaż bezpośrednią lub działalność 

marginalną, lokalną i ograniczoną. 

Produkcja i wprowadzanie na rynek żywności w ramach sprzedaży bezpośredniej 

i działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej ma charakter lokalny i ograniczony 

ilościowo. Wymagania z zakresu przepisów prawa żywnościowego dla prowadzenia 

takich form działalności są mniej restrykcyjne niż dla prowadzenia produkcji 

w zakładach zatwierdzanych przez Inspekcję Weterynaryjną, podobnie jak ma to miejsce 

w przypadku prowadzenia rolniczego handlu detalicznego. W związku z tym proponuje 

się zniesienie obowiązku sporządzania i przedkładania powiatowemu lekarzowi 

weterynarii do zatwierdzenia projektu technologicznego zakładu, a także dopełniania 

obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Podmioty 

te będą natomiast nadal zobowiązane składać wniosek o wpis do rejestru zakładów w 

terminie co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności, w formie 

pisemnej. Wprowadzenie takiego ułatwienia może być zachętą dla rolników, którzy 
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zamierzają prowadzić produkcję żywności i jej sprzedaż nie tylko konsumentom 

końcowym ale i do sklepów, restauracji, czy stołówek, w ramach ww. form działalności. 

W przypadku obydwu tych form działalności można prowadzić sprzedaż żywności 

wyprodukowanej z własnych surowców zarówno konsumentowi końcowemu jak i do 

zakładów prowadzących handel detaliczny bezpośrednio zaopatrujących konsumenta 

końcowego.  

Przepis proponowany w art. 3 projektu ustawy, w związku z proponowanym zniesieniem 

wymogu sporządzania i przedkładania powiatowemu lekarzowi weterynarii do 

zatwierdzenia projektu technologicznego zakładu oraz jego aktualizacji w określonych 

przypadkach, w odniesieniu do podmiotów zamierzających prowadzić lub prowadzących 

sprzedaż bezpośrednią lub działalność marginalną, lokalną i ograniczoną, ma na celu 

umorzenie toczących się postępowań w sprawie zatwierdzenia przedmiotowego projektu, 

tj. wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie 

projektowanej ustawy.  

Przepis przejściowy proponowany w art. 4 projektu ustawy ma na celu utrzymanie 

w mocy, do czasu wydania rozporządzenia zmieniającego, przepisów rozporządzenia 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wymagań, jakie 

powinien spełniać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona 

działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 434).  

Natomiast zmiana zaproponowana w art. 2 projektu ustawy ma na celu ułatwienie 

rozpoczęcia działalności przez podmioty zamierzające prowadzić produkcję żywności na 

niewielką skalę w pomieszczeniach używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne, 

ale gdzie regularnie przygotowuje się żywność w celu wprowadzania do obrotu, o których 

mowa w rozdziale III załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004.  

Ułatwienie to polega na zniesieniu obowiązku zatwierdzenia tego rodzaju działalności 

przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Podmioty prowadzące taką 

działalność będą jedynie zobowiązane do złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów. 

Ułatwienie to będzie odnosiło się do podmiotów zamierzających produkować żywność 

pochodzenia niezwierzęcego lub żywność zawierającą jednocześnie środki spożywcze 

pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego, o której mowa w art. 

1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 
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kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu 

do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z późn. 

zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14) z wykorzystaniem 

ww. pomieszczeń. Z uwagi na fakt, że w rozdziale III załącznika II do rozporządzenia 

(WE) nr 852/2004 jest mowa o różnych kategoriach pomieszczeń, konieczne jest 

precyzyjne wskazanie, których pomieszczeń ma dotyczyć projektowane zwolnienie od 

obowiązku zatwierdzania. 

Należy podkreślić, że produkcja żywności w pomieszczeniach używanych głównie jako 

prywatne domy mieszkalne jest produkcją żywności na niewielką skalę, ze względu na 

ograniczenia organizacyjno-techniczne przy wykorzystaniu takich pomieszczeń. 

W związku z tym zasadne jest wprowadzenie w prawie krajowym również 

uproszczonych zasad uzyskiwania uprawnień do prowadzenia takiej formy działalności, 

tj. wprowadzenie obowiązku rejestracji takiej działalności zamiast jej zatwierdzania.  

Wprowadzenie takiego ułatwienia może być zachętą dla rolników, którzy np. prowadzą 

obecnie rolniczy handel detaliczny, a chcieliby prowadzić produkcję żywności i jej 

sprzedaż nie tylko konsumentom końcowym ale i do sklepów, restauracji, czy stołówek, 

do rozpoczynania prowadzenia ww. działalności. 

IV. Przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne 

Wejście w życie projektowanej ustawy ułatwi podmiotom objętym zakresem regulacji 

podejmowanie działalności w zakresie produkcji i wprowadzania na rynek żywności na 

małą skalę w ramach krótkich łańcuchów dostaw.  

V. Wskazanie źródeł finansowania, jeżeli projekt ustawy pociąga za sobą 

obciążenie budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego 

Projektowana ustawa nie będzie wiązała się z koniecznością zwiększenia środków 

budżetowych określonych w corocznych ustawach budżetowych.  

VI. Założenia projektów podstawowych aktów wykonawczych 

W związku z proponowanymi w projektowanej ustawie zmianami przewiduje się zmianę 

aktu wykonawczego wydanego na podstawie upoważnienia określonego w art. 19 ust. 5 

ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego, tj. 

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań, jakie powinien 
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spełniać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w 

zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego.  

Z przedmiotowego rozporządzenia usunięte zostaną wymagania dotyczące projektu 

technologicznego zakładu w odniesieniu do tych zakładów, w których będzie 

prowadzona sprzedaż bezpośrednia lub działalność marginalna, lokalna i ograniczona.  

VII. Wpływ na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich 

przedsiębiorców 

Projektowana ustawa będzie pozytywnie oddziaływać na podmioty zamierzające 

prowadzić produkcję żywności w pomieszczeniach używanych głównie jako prywatne 

domy mieszkalne, ale gdzie regularnie przygotowuje się żywność w celu wprowadzania do 

obrotu, jak również podmioty zamierzające prowadzić sprzedaż bezpośrednią i działalność 

marginalną, lokalną i ograniczoną. Proponowane zmiany dotyczą zwolnień z obowiązku 

zatwierdzenia zakładu przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej czy też zwolnień z 

wymogu opracowania projektu technologicznego zakładu, przedkładanego do 

zatwierdzenia organom Inspekcji Weterynaryjnej.  

VIII. Oświadczenie o zgodności projektu ustawy z prawem Unii Europejskiej albo 

oświadczenie, że przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem 

Unii Europejskiej oraz informacja o przedstawieniu projektu właściwym 

organom i instytucjom UE 

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

IX. Wejście w życie 

W art. 5 projektu ustawy przewidziano przepis końcowy wskazujący termin wejścia 

w życie projektowanej ustawy – 1 stycznia 2019 r. 



Nazwa projektu 
Projekt ustawy o zmianie ustawy o produktach pochodzenia 

zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 

Stanu lub Podsekretarza Stanu 

Szymon Giżyński 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Data sporządzenia 

13.09.2018 r. 

Źródło:  

Decyzja MRiRW 

Nr w Wykazie prac 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany?

Przedmiotowy projekt ustawy ma na celu rozwiązanie problemu zbyt dużych wymagań z zakresu przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa żywności dla podmiotów produkujących żywność na małą skalę i wprowadzających ją na 

rynek w ramach krótkich łańcuchów dostaw. 

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

Rekomendowane rozwiązania: 

zniesienie obowiązku sporządzania i przedkładania powiatowemu lekarzowi weterynarii do zatwierdzenia projektu 

technologicznego zakładu oraz dopełniania obowiązku informacyjnego wynikającego z przepisów art. 19 ustawy z dnia 

16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2017 r. poz. 242, z późn. zm.) w przypadku podmiotów 

prowadzących sprzedaż bezpośrednią (działalność, o której mowa w art. 1 ust. 3 lit. c–e rozporządzenia nr 853/2004) lub 

działalność marginalną, lokalną i ograniczoną (działalność, o której mowa w art. 1 ust. 5 lit. b (ii) rozporządzenia 

nr 853/2004), a także zniesienie obowiązku zatwierdzania przez powiatowych inspektorów sanitarnych lub granicznych 

inspektorów sanitarnych zakładów prowadzących produkcję i wprowadzenie na rynek żywności (żywności pochodzenia 

niezwierzęcego, żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty 

pochodzenia zwierzęcego), której produkcja odbywa się w pomieszczeniach używanych głównie jako prywatne domy 

mieszkalne, ale gdzie regularnie przygotowuje się żywność w celu wprowadzania do obrotu. 

Oczekiwane efekty: 

zwiększenie liczby podmiotów prowadzących zakłady, w których produkowana jest żywność na małą skalę i wprowadzana 

na rynek w ramach krótkich łańcuchów dostaw, przez co zwiększy się dostępność dla konsumenta końcowego żywności 

produkowanej m.in. przez rolników.  

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

Nie badano. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt

Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie 

Inspekcja Weterynaryjna 322 organy Przepisy o Inspekcji 

Weterynaryjnej 

Zmiana procedury 

administracyjnej przy 

rejestracji działalności takiej 

jak sprzedaż bezpośrednia 

i działalność marginalna 

lokalna i ograniczona – brak 

konieczności zatwierdzania 

projektu technologicznego 

zakładu 

Inspekcja Sanitarna 345 organy Strona internetowa Głównego 

Inspektoratu Sanitarnego – 

gis.gov.pl  

Zmiana o charakterze 

proceduralnym w zakresie 

sprawowania nadzoru nad 

bezpieczeństwem żywności 

pochodzenia niezwierzęcego 

i żywności zawierającej 

jednocześnie środki spożywcze 
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pochodzenia niezwierzęcego 

i produkty pochodzenia 

zwierzęcego – wprowadzenie 

obowiązku rejestrowania 

niektórych zakładów zamiast 

ich zatwierdzania 

Podmioty prowadzące  

1) działalność marginalną, 

lokalną i ograniczoną; 

2) sprzedaż bezpośrednią 

1) 2188 

2)  9960 

Główny Inspektorat 

Weterynarii 

https://www.wetgiw.gov.pl/pu

blikacje/listy-zakladow-i-

rejestry-glownego-lekarza-

weterynarii- (stan na 23 

września 2018 r.) 

Możliwość korzystania z tych 

rozwiązań lub konieczność 

stosowania się do rozwiązań 

rekomendowanych 

w projekcie ustawy 

Podmioty prowadzące 

produkcję i wprowadzenie 

na rynek żywność 

pochodzenia 

niezwierzęcego lub 

żywność zawierającą 

jednocześnie środki 

spożywcze pochodzenia 

niezwierzęcego i produkty 

pochodzenia zwierzęcego, 

której produkcja odbywa 

się w pomieszczeniach 

używanych głównie jako 

prywatne domy 

mieszkalne, ale gdzie 

regularnie przygotowuje 

się żywność w celu 

wprowadzania do obrotu 

81 013 zakłady 

produkujące 

żywność 

Opracowanie „Stan sanitarny 

kraju w roku 2016” strona 

internetowa Głównego 

Inspektoratu Sanitarnego – 

gis.gov.pl  

Ułatwienie w zakresie 

procedur administracyjnych 

związanych z przepisami 

prawa żywnościowego 

związanych z rozpoczynaniem 

działalności (zastąpienie 

obowiązku zatwierdzania 

zakładu przez powiatowego 

inspektora sanitarnego lub 

granicznego inspektora 

sanitarnego obowiązkiem jego 

rejestracji) 

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

Projekt nie podlegał konsultacjom. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie 

(0–10) 

Dochody ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

            

Wydatki ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

            

Saldo ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 
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Źródła 

finansowania  

Projektowana zmiana nie będzie wiązała się z koniecznością zwiększenia środków budżetowych 

określonych w corocznych ustawach budżetowych: 

1) w części 85 – budżety wojewodów – z przeznaczeniem na zwiększenie limitu na 

wynagrodzenia i wydatki bieżące w powiatowych i wojewódzkich inspektoratach weterynarii 

oraz 

2) w części 32 – rolnictwo – z przeznaczeniem na zwiększenie limitu na wynagrodzenia i wydatki 

bieżące w Głównym Inspektoracie Weterynarii. 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i 

przyjętych do 

obliczeń założeń 

 

 

Brak. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców, oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe 

z … r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

Ułatwienie rozpoczynania prowadzenia działalności w przypadku podmiotów 

zamierzających prowadzić produkcję żywności na niewielką skalę (zniesienie 

obowiązku sporządzania i przedkładania powiatowemu lekarzowi weterynarii 

do zatwierdzenia projektu technologicznego zakładu, a także dopełniania 

obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 19 ust 1 pkt 2 ww. ustawy 

o produktach pochodzenia zwierzęcego, oraz zniesienie obowiązków 

zatwierdzania niektórych zakładów podlegających nadzorowi Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej. 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

osoby 

niepełnosprawne 

Możliwość zwiększenia się dostępności dla konsumenta końcowego żywności 

wyprodukowanej m.in. przez rolników wprowadzanej na rynek w ramach 

krótkich łańcuchów dostaw (bez pośredników).  

 

Brak wpływu. 

Niemierzalne   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń  

Brak. 

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). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  

 zwiększenie liczby dokumentów 

zwiększenie liczby procedur 

wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  
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Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Komentarz: 

1) projekt technologiczny zakładu: zmniejszenie liczby dokumentów, zmniejszenie liczby procedur i skrócenie czasu 

na załatwianie sprawy (w związku ze zniesieniem obowiązku opracowywania i zatwierdzania w drodze decyzji projektu 

technologicznego zakładu); 

2) zniesienie obowiązku zatwierdzania – skrócenie czasu na załatwienie sprawy (wpis do rejestru zakładów odbywa się 

na podstawie zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów, a nie decyzji administracyjnej jak to ma miejsce 

w przypadku zatwierdzania).  

9. Wpływ na rynek pracy  

Brak wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:  

 demografia 

 mienie państwowe 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu  

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

W związku ze zniesieniem obowiązku sporządzania i przedkładania powiatowemu lekarzowi weterynarii do zatwierdzenia 

projektu technologicznego zakładu w przypadku podmiotów prowadzących sprzedaż bezpośrednią lub działalność 

marginalną, lokalną i ograniczoną zaistnieje potrzeba nowelizacji rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 

dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być 

prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego ( Dz. U. poz. 434).  

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

Ze względu na zakres regulacji projektu nie ma możliwości wskazania mierników ewaluacji. Efekty wdrożenia projektu 

będą monitorowane. 

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

Brak. 

 




