
Projekt

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E

M I N I S T R A  R O L N I C T W A  I  R O Z W O J U  W S I 1)

z dnia ..................2022 r. 

w sprawie wysokości stawek opłat za przeprowadzenie certyfikacji wina lub moszczu

Na podstawie art. 30 ust. 13 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich (Dz. 

U. z 2022 r. poz. 24) zarządza się, co następuje:

§ 1. Stawki opłat za przeprowadzenie certyfikacji, zatwierdzania i kontroli, o których 

mowa w art. 120 ust. 2 lit. a 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 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.2)), 

dla produktów sektora wina, o których mowa w załączniku VII część II pkt 1‒11, 13, 15 i 16 

do rozporządzenia nr 1308/2013, bez chronionej nazwy pochodzenia (ChNP) lub chronionego 

oznaczenia geograficznego (ChOG):

1) obejmują kontrolę spełnienia wymagań i kontrolę danych, o których mowa w art. 30 ust. 

5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich i wynoszą 28,00 zł za każdą 

rozpoczętą godzinę kontroli;

2) w przypadku kontroli na miejscu – obejmują koszty dojazdu do miejsca wyrobu 

produktów sektora wina i wynoszą:

a) 8,40 zł, jeżeli odległość wynosi do 10 kilometrów,

b) 21,00 zł, jeżeli odległość wynosi powyżej 10 kilometrów do 50 kilometrów,

c) 63,00 zł, jeżeli odległość wynosi powyżej 50 kilometrów do 100 kilometrów,

d) 104,00 zł, jeżeli odległość wynosi powyżej 100 kilometrów do 150 kilometrów,

e) 146,00 zł, jeżeli odległość wynosi powyżej 150 kilometrów do 200 kilometrów,

f) 167,00 zł, jeżeli odległość wynosi powyżej 200 kilometrów.

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 
2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 865, Dz. 
Urz. UE L 189 z 27.06.2014, str. 261, Dz. Urz. UE L 130 z 19.05.2016, str. 20, Dz. Urz. UE L 193 z 19.07.2016, 
str. 17, Dz. Urz. UE L 202 z 28.07.2016, str. 5, Dz. Urz. UE L 91 z 05.04.2017, str. 44, Dz. Urz. UE L 350 z 
29.12.2017, str. 15, Dz. Urz. UE L 114 z 04.05.2018, str. 39 oraz Dz. Urz. UE L 437 z 28.12.2020, str. 1.
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§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 marca 2022 r.3)

MINISTER ROLNICTWA I 

ROZWOJU WSI

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 
grudnia 2011 r. w sprawie stawek opłat za przeprowadzenie certyfikacji wina z określonego rocznika lub wina 
z określonej odmiany winorośli (Dz. U. z 2012 r. poz. 3), które utraciło moc z dniem 7 marca 2022 r. w związku 
z wejściem w życie art. 50 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 24).

Paweł Małaczek
zastępca dyrektora

Departamentu Prawnego
za zgodność pod względem prawnym, 

legislacyjnym i redakcyjnym 
/podpisano elektronicznie/
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UZASADNIENIE

Projektowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości 

stawek opłat za przeprowadzenie certyfikacji wina lub moszczu stanowi wykonanie 

upoważnienia zawartego w art. 30 ust. 13 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach 

winiarskich (Dz. U. z 2022 r. poz. 24).

Regulacja określa stawki opłat za przeprowadzenie certyfikacji wina lub moszczu 

winogronowego rocznikowego lub odmianowego, biorąc pod uwagę analizę rzeczywistych 

kosztów kontroli ponoszonych przez wojewódzkie inspektoraty jakości handlowej artykułów 

rolno-spożywczych.

Certyfikacja wina lub moszczu zastosowana w delegacji do wydania przedmiotowego 

rozporządzenia oznacza certyfikację, zatwierdzanie i kontrolę, o których mowa w art. 120 ust. 

2 lit. a 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 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.4)), dla produktów sektora 

wina, o których mowa w załączniku VII część II pkt 1‒11, 13, 15 i 16 do rozporządzenia nr 

1308/2013, bez chronionej nazwy pochodzenia (ChNP) lub chronionego oznaczenia 

geograficznego (ChOG).

Wysokości stawek opłat, w stosunku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie stawek opłat za przeprowadzenie certyfikacji wina z 

określonego rocznika lub wina z określonej odmiany winorośli (Dz. U. z 2012 r. poz. 3), w 

zakresie dojazdu do miejsca wyrobu wina nie uległy zmianie. Stawka opłat za kontrolę 

informacji, o których mowa w art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach 

winiarskich zostały określone na tym samym poziomie, co w rozporządzeniu Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie stawek opłat za dojazd do 

miejsca oceny, czynności związane z dokonaniem oceny, badania laboratoryjne i wydawanie 

świadectw jakości handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat (Dz. U. poz. 2328), 

w odniesieniu do kontroli dokumentów.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 865, Dz. 
Urz. UE L 189 z 27.06.2014, str. 261, Dz. Urz. UE L 130 z 19.05.2016, str. 20, Dz. Urz. UE L 193 z 19.07.2016, 
str. 17, Dz. Urz. UE L 202 z 28.07.2016, str. 5, Dz. Urz. UE L 91 z 05.04.2017, str. 44, Dz. Urz. UE L 350 z 
29.12.2017, str. 15, Dz. Urz. UE L 114 z 04.05.2018, str. 39 oraz Dz. Urz. UE L 437 z 20.12.2020, str. 1.
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Projektowane przepisy nie regulują kwestii kosztów kontroli przeprowadzanej przez 

wojewódzkie inspektoraty ochrony roślin i nasiennictwa. Powyższe wynika ze zmiany 

metodologii przeprowadzania certyfikacji.

Certyfikacja wina lub moszczu winogronowego rocznikowego lub odmianowego 

obejmuje cały proces jego wytworzenia, począwszy od kontroli stosowanych odmian 

winorośli, przez kontrolę jego produkcji, kończąc na kontroli finalnej wielkości partii 

wyrobionego wina lub moszczu. Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich 

zobowiązuje wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych 

właściwego ze względu na miejsce wyrobu wina do przeprowadzania ww. kontroli na miejscu 

prowadzenia produkcji wina lub moszczu albo zgromadzonej dokumentacji, w tym spełniania 

wymagań określonych w przepisach Unii Europejskiej.

Wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych 

przeprowadzając kontrolę stosuje przepisy ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości 

handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 630), zgodnie z którymi stawki 

opłat są uzależnione od dojazdu do miejsca wyrobu wina. Biorąc pod uwagę powyższe w 

projekcie rozporządzenia określając wysokość stawek uwzględniono specyfikę kontroli 

przeprowadzanych przez wyżej wymienione organy Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów 

Rolno-Spożywczych.

Projektowane stawki opłat za przeprowadzenie certyfikacji przez wojewódzkich 

inspektorów jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, w zakresie dojazdu na miejsce 

kontroli oraz sprawdzenie dokumentów są analogiczne do określonych w rozporządzeniu 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek opłat za dojazd do miejsca oceny, 

czynności związane z dokonaniem oceny, badania laboratoryjne i wydawanie świadectw 

jakości handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat.

Przewiduje się, że projektowana regulacja wejdzie w życie 7 marca 2022 r., to jest z dniem 

rozpoczęcia obowiązywania ustawy o wyrobach winiarskich.

Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych i w związku z tym nie 

podlega procedurze notyfikacji aktów prawnych określonej w przepisach 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).

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 został zamieszczony 

na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
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Wsi oraz Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji. W Biuletynach 

Informacji Publicznej zostaną również udostępnione wszelkie dokumenty dotyczące prac nad 

projektem rozporządzenia. 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia został ujęty w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi.



Nazwa projektu
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 
wysokości stawek opłat za przeprowadzenie certyfikacji wina lub 
moszczu 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Osoba odpowiedzialna za projekt: 
Norbert Kaczmarczyk – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu:
Jarosław Wesołowski, kierownik Zespołu ds. Wyrobów 
Alkoholowych, Departament Rynków Rolnych, tel. 22 623 22 54
jaroslaw.wesolowski@minrol.gov.pl  

Data sporządzenia
21.12.2021 r.

Źródło: 
art. 30 ust. 13 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 
r. o wyrobach winiarskich (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 24)

Nr w wykazie prac legislacyjnych 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
317

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Projekt rozporządzenia określa stawki opłat za przeprowadzenie certyfikacji wina lub moszczu.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Wprowadzenie rozwiązań legislacyjnych polegających na określeniu kosztów certyfikacji wina lub moszczu 
rocznikowego albo wina lub moszczu odmianowego. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej koszty certyfikacji, 
o których mowa w art. 12 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/274 z dnia 11 grudnia 
2017 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w 
odniesieniu do systemu zezwoleń na nasadzenia winorośli, certyfikacji, rejestru przychodów i rozchodów, 
obowiązkowych deklaracji i powiadomień oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w 
odniesieniu do odpowiednich kontroli i uchylającego rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/561 (Dz. Urz. 
UE L 58 z 28.02.2018, str. 60, z późn. zm.1)), ponoszą podmioty gospodarcze, które ubiegają się o certyfikację. 
Certyfikacja ta jest nieobowiązkowa.
W celu określenia kosztów certyfikacji niezbędne jest przeprowadzenie analizy rzeczywistych kosztów kontroli winnic 
ponoszonych przez poszczególne wojewódzkie inspektoraty Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz 
wojewódzkie inspektoraty jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
Wysokości stawek opłat, w stosunku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2011 r. w 
sprawie stawek opłat za przeprowadzenie certyfikacji wina z określonego rocznika lub wina z określonej odmiany 
winorośli (Dz. U. z 2012 r. poz. 3) nie uległa zmianie. 
Certyfikacja wina lub moszczu winogronowego rocznikowego lub odmianowego obejmuje cały proces jego 
wytworzenia, począwszy od kontroli stosowanych odmian winorośli, przez kontrolę jego produkcji, kończąc na kontroli 
ostatecznych wielkości partii wyrobionego wina lub moszczu. Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich 
zobowiązuje do przeprowadzania ww. kontroli wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-
spożywczych właściwego ze względu na miejsce wyrobu wina – do kontroli zgodności danych wskazanych przez 
producenta wina we wniosku o przeprowadzenie certyfikacji wina lub moszczu. W przypadku gdy wino lub moszcz 
zostały wyrobione z winogron pochodzących z upraw winorośli wpisanych do ewidencji winnic oraz gdy:
1) zostały spełnione wymagania określone w art. 49 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33 z dnia 17 
października 2018 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w 
odniesieniu do wniosków o objęcie ochroną nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych i określeń tradycyjnych w 
sektorze wina, procedury zgłaszania sprzeciwu, ograniczeń stosowania, zmian w specyfikacji produktu, unieważnienia 
ochrony oraz etykietowania i prezentacji (Dz. Urz. UE L 9 z 11.01.2019, str. 2, z późn. zm.2)), zwanego dalej 
„rozporządzeniem 2019/33” – w przypadku wina rocznikowego lub moszczu rocznikowego,
2) zostały spełnione wymagania określone w art. 50 rozporządzenia 2019/33 – w przypadku wina odmianowego lub 
moszczu odmianowego,
3) odmiany winorośli, z których wino lub moszcz zostały wyrobione, nie zostały wyłączone na podstawie art. 120 ust. 
2 lit. b rozporządzenia nr 1308/2013 – w przypadku wina odmianowego lub moszczu odmianowego,
4) dane uzyskane w wyniku kontroli, o której mowa w art. 18 ustawy o wyrobach winiarskich, są zgodne z 
informacjami zawartymi we wniosku 

1) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 354 z 26.10.2020, str. 4
2) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 269 z 23.10.2019, str. 14.

mailto:jaroslaw.wesolowski@minrol.gov.pl
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– wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, po zweryfikowaniu finalnej wielkości partii 
wina lub partii moszczu na podstawie danych zawartych w rejestrze przychodów i rozchodów lub informacji otrzymanej 
od producenta wina, wydaje dla danej partii wina lub partii moszczu certyfikat dla wina lub certyfikat dla moszczu.
Za przeprowadzenie certyfikacji wina lub moszczu pobiera się opłatę, która pokrywa koszty, o których mowa w art. 12 
ust. 2 akapit drugi rozporządzenia 2018/274.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? 
Zgodnie z przepisami UE, za przeprowadzenie certyfikacji wina lub moszczu pobiera się opłatę, która pokrywa koszty, 
o których mowa w art. 12 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia 2018/274. Większość państw członkowskich Unii 
Europejskiej estymuje koszty przeprowadzenia takiej certyfikacji. 
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt

Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie

Plantatorzy winorośli 380 Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa

Uproszczenia związane z 
utworzeniem ewidencji winnic w 
KOWR, do której jednorazowo 
będą wpisywać się wszyscy 
plantatorzy winorośli w celu 
monitorowania areału upraw 
winorośli. 
Z uwagi na centralne 
gromadzenie danych z kontroli 
przez KOWR, w ramach 
certyfikacji rocznikowej i 
odmianowej moszczów będą 
wykorzystywane informacje 
gromadzone przez PIORIN. 
Rozwiązanie to zmniejszy 
obciążenia administracyjne w 
zakresie przekazywania 
informacji między instytucjami.

Producenci wina 380 Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa

Uproszczenia związane z 
utworzeniem ewidencji winnic w 
KOWR, do której jednorazowo 
będą wpisywać się wszyscy 
plantatorzy winorośli w celu 
monitorowania areału upraw 
winorośli. 
Z uwagi na centralne 
gromadzenie danych z kontroli 
przez KOWR, w ramach 
certyfikacji rocznikowej i 
odmianowej moszczów będą 
wykorzystywane informacje 
gromadzone przez PIORIN. 
Rozwiązanie to zmniejszy 
obciążenia administracyjne w 
zakresie przekazywania 
informacji między instytucjami.

Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa 1 Krajowy Ośrodek 

Wsparcia Rolnictwa

Negatywne – zwiększenie 
obciążeń administracyjnych 
związanych z potrzebą 
gromadzenia danych nt. kontroli 
upraw winorośli oraz wyrobu 
win. 
Możliwość gromadzenia 
niezbędnych danych w systemie 
elektronicznym.

Inspekcja Jakości Handlowej 17 IJHARS Pozytywne – uproszczenie 
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Artykułów Rolno-Spożywczych systemu związanego z 
przeprowadzeniem certyfikacji 
rocznikowej i odmianowej win 
i moszczy.

Inspekcja Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa 17 PIORIN

Pozytywne – uproszczenie 
systemu związanego z 
przekazywanie informacji o 
wynikach kontroli odmian 
winorośli.

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

Projektowane rozporządzenie będzie przedmiotem konsultacji z:
1) Federacją Branżowych Związków Producentów Rolnych,
2) Federacją Gospodarki Żywnościowej RP,
3) Federacją Związków Kółek i Organizacji Rolniczych RP,
4) Federacją Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych,
5) Forum Związków Zawodowych,
6) Instytutem Gospodarki Rolnej,
7) Konfederacją Lewiatan,
8) Krajową Izbą Gospodarczą, Komitetem Rolnictwa i Obrotu Rolnego,
9) Krajową Radą Gorzelnictwa i Produkcji Biopaliw,
10) Krajową Radą Izb Rolniczych,
11) Krajową Radą Spółdzielczą,
12) Krajowym Stowarzyszeniem Przetwórców Owoców i Warzyw,
13) Krajowym Związkiem Grup Producentów Owoców i Warzyw,
14) Krajowym Związkiem Rewizyjnym Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych,
15) Krajowym Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych,
16) Krajowym Związkiem Zrzeszeń Plantatorów Owoców i Warzyw,
17) Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność”,
18) Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Rolników Indywidualnych „Solidarność”,
19) Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych,
20) Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych,
21) Polską Federacją Producentów Żywności Związkiem Pracodawców,
22) Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego,
23) Polską Organizacją Handlu i Dystrybucji,
24) Polskim Związkiem Ogrodniczym,
25) Polskim Związkiem Pszczelarskim,
26) Polskim Związkiem Zawodowym Rolników,
27) Pracodawcami Rzeczypospolitej Polskiej,
28) Radą Dialogu Społecznego w Rolnictwie,
29) Radą Dialogu Społecznego,
30) Radą Rolnictwa i Produkcji Ekologicznej,
31) Sekretariatem Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”,
32) Stowarzyszeniem Krajowa Unia Producentów Soków,
33) Stowarzyszeniem Naukowo–Technicznym Inżynierów i Techników Rolnictwa,
34) Stowarzyszeniem Polska Wódka – Polish Vodka Association,
35) Stowarzyszeniem Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw „Unia Owocowa”,
36) Stowarzyszeniem Producentów Owoców i Warzyw „CUIAVIA”,
37) Towarzystwem Rozwoju Sadów Karłowych,
38) Związkiem Gorzelni Polskich, 
39) Związkiem Pracodawców Business Centre Club,
40) Związkiem Pracodawców Polska Rada Winiarstwa,
41) Związkiem Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy,
42) Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców,
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43) Związkiem Rzemiosła Polskiego,
44) Związkiem Sadowników RP,
45) Związkiem Zawodowym Centrum Narodowe Młodych Rolników,
46) Związkiem Zawodowym Pracowników Rolnictwa w Rzeczypospolitej Polskiej,
47) Związkiem Zawodowym Rolnictwa „Samoobrona”,
48) Związkiem Zawodowym Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „Regiony”,
49) Związkiem Zawodowym Rolników „Ojczyzna”,
50) Związkiem Zawodowym Rolników Rzeczpospolitej „Solidarni”,
51) Związkiem Zawodowym Wsi i Rolnictwa „Solidarność Wiejska”,
52) Fundacją Polski Instytut Wina,
53) Instytutem Ogrodnictwa – Państwowym Instytutem Badawczym w Skierniewicach,
54) Lubelskim Stowarzyszeniem Miłośników Cydrów,
55) Małopolskim Stowarzyszeniem Winiarzy,
56) Polską Federacją Producentów Wina,
57) Sandomierskim Stowarzyszeniem Winiarzy,
58) Stowarzyszeniem Importerów i Dystrybutorów Wina w Polsce,
59) Stowarzyszeniem Naukowo Technicznym Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego – 

Polska Rada Winiarstwa,
60) Stowarzyszeniem Polskie Cydry Autorskie,
61) Stowarzyszeniem Winiarzy Jury Krakowskiej,
62) Stowarzyszeniem Winiarzy Małopolskiego Przełomu Wisły,
63) Stowarzyszeniem Winiarzy Podkarpacia,
64) Zielonogórskim Stowarzyszeniem Winiarskim,
65) Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie, Katedrą Ogrodnictwa,
66) Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego, Instytutem Nauk o Żywności,
67) Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Katedrą Technologii Fermentacji i Zbóż.

Projekt rozporządzenia wraz z dokumentami dotyczącymi prac nad tym projektem został udostępniony w 
Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 
2017 r. poz. 248), oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum 
Legislacji z terminem na zgłaszanie ewentualnych uwag nie krótszym niż 10 dni.
6.  Wpływ na sektor finansów publicznych

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

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

pozostałe jednostki (oddzielnie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie wpłynie na wydatki sektora 
finansów publicznych. Zmiany wprowadzone projektowanym rozporządzeniem nie 
wprowadzają zmian w zakresie kosztów certyfikacji. Poszczególne instytucje 
wymienione w ustawie o wyrobach winiarskich prowadzą już kontrole w zakresie 
certyfikacji wina. 
Zwiększenie obciążeń administracyjnych dla Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa, nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa i 
nie będzie stanowiło podstawy do ubiegania się o dodatkowe środki na ten cel. Zadania 
delegowane nową ustawą do realizacji przez KOWR będą finansowane w ramach 
wydatków na funkcjonowanie KOWR pochodzących z transferu środków z Zasobu 
Własności Rolnej Skarbu Państwa, jednocześnie nie powodując dodatkowego 
obciążenia po stronie ZWRSP (zwiększenia poziomu dotychczasowego transferu).
Zaproponowane zmiany w zakresie przepisów odnoszących się do Inspekcji Jakości 
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, jak i Państwowej Inspekcji Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa, nie będą powodować dodatkowych skutków dla budżetu 
państwa. 

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)

duże 
przedsiębiorstwa

0 0 0 0 0 0 0

sektor mikro-, 
małych i średnich 
przedsiębiorstw

0 0 0 0 0 0 0

W ujęciu pieniężnym
(w mln zł, 
ceny stałe z …… r.)

rodzina, 
obywatele oraz 
gospodarstwa 
domowe

0 0 0 0 0 0 0

duże 
przedsiębiorstwa

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało 
wpływu na funkcjonowanie dużych przedsiębiorstw.

sektor mikro-, 
małych i średnich 
przedsiębiorstw

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia korzystnie wpłyną na 
funkcjonowanie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które będą 
zainteresowane produkcją win i moszczy odmianowych lub 
rocznikowych. 

W ujęciu niepieniężnym

rodzina, 
obywatele oraz 
gospodarstwa 
domowe 

Brak wpływu.

(dodaj/usuń)Niemierzalne
(dodaj/usuń)

Dodatkowe informacje, w tym 
wskazanie źródeł danych i 
przyjętych do obliczeń założeń Koszty kontroli w zakresie certyfikacji wina i moszczu odmianowego lub rocznikowego 

zostaną zredukowane w wyniku lepszego dostępu do informacji jednostek działających 
na rynku tych wyrobów. Pozwoli to na lepsze planowanie kontroli. 

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: Projektowane rozwiązania będą sprzyjały redukcji obciążeń regulacyjnych poprzez zmniejszenie liczby 
dokumentów i procedur.

9. Wpływ na rynek pracy 
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary

 środowisko naturalne
 sytuacja i rozwój regionalny
 sądy powszechne, administracyjne lub 

wojskowe

 demografia
 mienie państwowe
 inne: rolnictwo

 informatyzacja
 zdrowie

Omówienie wpływu
Wejście w życie projektowanych przepisów dotyczących certyfikacji wina lub 
moszczu dzięki zmniejszeniu obciążeń administracyjnych oraz usprawnianiu obiegu 
dokumentów pozytywnie wpłynie na sytuację producentów win i moszczy.

11.Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Rozwiązanie problemów wskazanych w punkcie 1 nastąpi z dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Ewaluacja efektów projektu nastąpi 5 lat po wdrożeniu. Miernikiem będzie liczba certyfikowanych win i moszczy.
13.Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.) 
Brak.
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