
Projekt z dnia 30 kwietnia 2021 r.

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 …………………… 2021 r.

w sprawie obowiązku poddania drewnianego materiału opakowaniowego granicznej 

kontroli fitosanitarnej2)

Na podstawie art. 14 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed 

agrofagami (Dz. U. z 2021 r. poz. 256) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Drewniany materiał opakowaniowy w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia 

wykonawczego Komisji (UE) 2021/127 z dnia 3 lutego 2021 r. ustanawiającego wymogi 

dotyczące wprowadzania na terytorium Unii drewnianych materiałów opakowaniowych do 

transportu niektórych towarów pochodzących z niektórych państw trzecich i wymogi dotyczące 

kontroli zdrowia roślin w odniesieniu do takich materiałów oraz uchylającego decyzję 

wykonawczą (UE) 2018/1137 (Dz. Urz. UE L 40 z 04.02.2021, str. 3), zwanego dalej 

„rozporządzeniem 2021/127”, wykorzystywany do transportu towarów określonych w 

załączniku do rozporządzenia 2021/127, poddaje się granicznej kontroli fitosanitarnej z 

zastosowaniem współczynnika, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2021/127, 

wynoszącego 15%.

2. Drewniany materiał opakowaniowy w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia 

wykonawczego 2021/127 wykorzystywany do transportu towarów innych niż określone w 

załączniku do rozporządzenia 2021/127 poddaje się granicznej kontroli fitosanitarnej ze 

średnioroczną częstotliwością nie mniejszą niż:

1) 1 przesyłka na każde 100 przesyłek, w transporcie których został użyty drewniany 

materiał opakowaniowy, wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 
2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1721 i 1928).

2) Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/127 z dnia 3 
lutego 2021 r. ustanawiającego wymogi dotyczące wprowadzania na terytorium Unii drewnianych materiałów 
opakowaniowych do transportu niektórych towarów pochodzących z niektórych państw trzecich i wymogi 
dotyczące kontroli zdrowia roślin w odniesieniu do takich materiałów oraz uchylającego decyzję wykonawczą 
(UE) 2018/1137 (Dz. Urz. UE L 40 z 04.02.2021, str. 3).



– 2 –

państw trzecich, w których nie stwierdzono występowania Bursaphelenchus xylophilus 

(Steiner et Bührer) Nickle et al.;

2) 25 przesyłek na każde 100 przesyłek pochodzących z państw trzecich, w których 

stwierdzono występowanie Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ROLNICTWA

I ROZWOJU WSI

 

Mariusz Gorzowski
dyrektor

Departamentu Prawnego
za zgodność pod względem prawnym, 

legislacyjnym i redakcyjnym 
/podpisano elektronicznie/
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UZASADNIENIE

Projektowane rozporządzenie jest wydawane na podstawie art. 14 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 

13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami (Dz. U. z 2021 r poz. 256). Projektowane 

rozporządzenie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa fitosanitarnego kraju, poprzez 

ograniczenie ryzyka introdukcji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z drewnianym 

materiałem opakowaniowym agrofagów kwarantannowych dla Unii, takich jak 

Bursaphelenchus xylophilus (węgorek sosnowiec). 

Projektowane rozporządzenie służy wykonaniu rozporządzenia wykonawczego Komisji 

(UE) 2021/127 z dnia 3 lutego 2021 r. ustanawiającego wymogi dotyczące wprowadzania na 

terytorium Unii drewnianych materiałów opakowaniowych do transportu niektórych towarów 

pochodzących z niektórych państw trzecich i wymogi dotyczące kontroli zdrowia roślin 

w odniesieniu do takich materiałów oraz uchylającego decyzję wykonawczą (UE) 2018/1137 

(Dz. Urz. UE L 40 z 04.02.2021, str. 3).

Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1137 z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie 

nadzoru, kontroli zdrowia roślin i środków, które należy podejmować w odniesieniu do 

drewnianych materiałów opakowaniowych stosowanych w transporcie towarów pochodzących 

z niektórych państw trzecich (Dz. Urz. UE L 205 z 14.08.2018, str. 54) wprowadzony został 

obowiązek poddawania granicznej kontroli fitosanitarnej drewnianego materiału 

opakowaniowego stosowanego w transporcie określonych towarów, z częstotliwością nie 

niższą niższy niż 1%.

Decyzja ta została implementowana do prawa krajowego przepisami rozporządzenia 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie granicznej kontroli 

fitosanitarnej drewnianego materiału opakowaniowego przeprowadzanej w sposób 

wyrywkowy (Dz. U. poz. 1063).

Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2020 r. 

w sprawie granicznej kontroli fitosanitarnej drewnianego materiału opakowaniowego 

przeprowadzanej w sposób wyrywkowy graniczną kontrolę fitosanitarną przeprowadza się ze 

średnioroczną częstotliwością nie mniejszą niż 1 przesyłka na każde 100 przesyłek, 

w transporcie których został użyty drewniany materiał opakowaniowy, wprowadzanych na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym:

1) 25 przesyłek na każde 100 przesyłek pochodzących z państw trzecich, w których 

stwierdzono występowanie Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al;

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Bursaphelenchus+xylophilus&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjNpI-Xx_3uAhXmpYsKHe1ZDGwQkeECKAB6BAgEEDQ
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2) 1 przesyłkę na każde 100 przesyłek towarów określonych w załączniku I do decyzji 

wykonawczej Komisji (UE) 2018/1137 pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej 

albo Republiki Białorusi.

Kontrole zdrowia roślin przeprowadzone przez państwa członkowskie Unii Europejskiej 

na podstawie decyzji 2018/1137 wykazały, że znakowanie drewnianych materiałów 

opakowaniowych stosowanych w transporcie niektórych towarów pochodzących z Republiki 

Białorusi i Chińskiej Republiki Ludowej nie zawsze jest zgodne z wymogami rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie 

środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) nr 1143/2014 oraz 

uchylającego dyrektywy Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 

2000/29/WE, 2006/91/WE i 2007/33/WE (Dz. Urz. UE L 317 z 23.11.2016, str. 4, z późn. zm.). 

Ponadto kontrole zdrowia roślin przeprowadzone przez państwa członkowskie Unii 

Europejskiej na podstawie ocen ryzyka wykonanych przez te państwa, zarejestrowane 

w systemie TRACES i wcześniej w systemie internetowym EUROPHYT, wykazały, że 

wymogów rozporządzenia 2016/2031 nie spełniają także drewniane materiały opakowaniowe 

stosowane w transporcie niektórych towarów pochodzących z Republiki Indii. 

W związku z powyższym, celem zapewnienia bezpieczeństwa fitosanitarnego Unii 

Europejskiej, rozporządzeniem 2021/127 wprowadzony został obowiązek, aby drewniany 

materiał opakowaniowy stosowany w transporcie określonych towarów z Republiki Białorusi, 

Chińskiej Republiki Ludowej oraz Republiki Indii, poddawany był granicznej kontroli 

fitosanitarnej z zastosowaniem współczynnika częstotliwości nie niższego niż 15%. 

Ponieważ współczynnik częstotliwości granicznej kontroli fitosanitarnej drewnianych 

materiałów opakowaniowych, powinien zostać określony, zgodnie z przepisami art. 4 ust. 2 

rozporządzenia 2021/127, na poziomie państw członkowskich, konieczne jest wydanie w tym 

zakresie projektowanego rozporządzenia. Mając na uwadze ryzyko fitosanitarne proponuje się, 

aby współczynnik ten wynosił 15%. 

Jednocześnie, art. 5 rozporządzenia 2021/127 uchyla decyzję 2018/1137. Tym samym 

uchylone powinno zostać rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 

2020 r. w sprawie granicznej kontroli fitosanitarnej drewnianego materiału opakowaniowego 

przeprowadzanej w sposób wyrywkowy.
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Mając na uwadze powyższe, w projektowanym rozporządzeniu proponuje się określenie 

częstotliwości granicznej kontroli fitosanitarnej drewnianych materiałów opakowaniowych, 

których kontrola graniczna nie została objęta zakresem regulacji rozporządzenia 2021/127. 

Proponuje się, aby te drewniane materiały opakowaniowe były kontrolowane z częstotliwością 

określoną do tej pory w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 

2020 r. w sprawie granicznej kontroli fitosanitarnej drewnianego materiału opakowaniowego 

przeprowadzanej w sposób wyrywkowy.

Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia. Czas ten jest wystarczający do dostosowania się podmiotów do nowych 

regulacji i nie jest konieczne ujmowanie w projektowanym rozporządzeniu przepisów 

przejściowych. Przepisy rozporządzenia 2021/127 są bowiem stosowane w sposób bezpośredni 

od dnia 1 marca 2021 r.

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację ekonomiczną 

i społeczną rodziny, a także osób niepełnosprawnych oraz osób starszych.

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na rynek pracy. 

Projektowane rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej.

Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych i w związku z tym 

projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu 

notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.).

Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności 

lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), został udostępniony na 

stronie Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.

Projekt rozporządzenia został ujęty w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi.
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Nazwa projektu

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 

sprawie obowiązku poddania drewnianego materiału 

opakowaniowego granicznej kontroli fitosanitarnej

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, 

Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu 

Ryszard Bartosik Sekretarz Stanu w MRiRW

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu

Krzysztof Kielak

22 623 10-17 krzysztof.kielak@minrol.gov.pl

Data sporządzenia

30.04.2021 r.

Źródło: 

art. 14 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 13 lutego 

2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 256).

Nr w wykazie prac 203

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Jaki problem jest rozwiązywany?

Rozprzestrzenianie ma na celu rozwiązanie problemu rozprzestrzeniania się agrofagów kwarantannowych dla 

Unii z drewnianym materiałem opakowaniowym, wykorzystywanym w międzynarodowym transporcie towarów. 

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

Projektowane rozporządzenie określa współczynnik częstotliwości granicznej kontroli fitosanitarnej drewnianych 

materiałów opakowaniowych, wykorzystywanych w transporcie towarów, ujętych w załączniku do 

rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/127 z dnia 3 lutego 2021 r. ustanawiającego wymogi 

dotyczące wprowadzania na terytorium Unii drewnianych materiałów opakowaniowych do transportu niektórych 

towarów pochodzących z niektórych państw trzecich i wymogi dotyczące kontroli zdrowia roślin w odniesieniu 

do takich materiałów oraz uchylającego decyzję wykonawczą (UE) 2018/1137 (Dz. Urz. UE L 40 z 04.02.2021, 

str. 3), zwanego dalej „rozporządzeniem 2021/127”.

W tym zakresie projektowane rozporządzenie realizuje upoważnienie dla państw członkowskich Unii 

Europejskiej, wynikające z art. 4 ust. 2 rozporządzenia 2021/127.

Jednocześnie, w projektowane rozporządzenie określa częstotliwość granicznej kontroli fitosanitarnej 

drewnianych materiałów opakowaniowych, których kontrola graniczna nie została objęta zakresem regulacji 

rozporządzenia 2021/127. Te drewniane materiały opakowaniowe będą kontrolowane z częstotliwością określoną 

do tej pory w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie granicznej 

kontroli fitosanitarnej drewnianego materiału opakowaniowego przeprowadzanej w sposób wyrywkowy. 

Cel projektu może zostać osiągnięty jedynie za pomocą środków o charakterze legislacyjnym.

mailto:krzysztof.kielak@minrol.gov.pl
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3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?

Rozporządzenie 2021/127 jest stosowane w sposób bezpośredni we wszystkich państwach członkowskich Unii 

Europejskiej. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt

Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie

Państwowa Inspekcja 

Ochrony Roślin i 

Nasiennictwa

1795 pracowników 

merytorycznych, 

zatrudnionych łącznie w 

strukturach PIORiN.

PIORiN Określenie częstotliwości 

granicznej kontroli 

fitosanitarnej drewnianych 

materiałów opakowaniowych 

wykorzystywanych w 

transporcie towarów.

Podmioty prowadzące 

obrót międzynarodowy z 

wykorzystaniem 

drewnianych materiałów 

opakowaniowych.

W roku 2019 PIORiN 

przeprowadziła graniczną 

kontrolę fitosanitarną 

187 580 sztuk opakowań 

drewnianych.

PIORiN Określenie częstotliwości 

granicznej kontroli 

fitosanitarnej drewnianych 

materiałów opakowaniowych 

wykorzystywanych w 

transporcie towarów.

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

Projekt rozporządzenia zostanie przesłany do konsultacji publicznych, uzgodnień i opiniowania stosownie do 

postanowień uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów 

(M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.). Projekt rozporządzenia zostanie skonsultowany z organizacjami 

społeczno-zawodowymi hodowców roślin i instytucjami działającymi w obszarze regulowanym ustawą, między 

innymi z: Radą Dialogi Społecznego w Rolnictwie, Federacją Branżowych Związków Producentów Rolnych, 

Krajową Radą Izb Rolniczych, Business Centre Club, Federacją Konsumentów, Federacją, Federacją Związków 

Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Forum Związków Zawodowych, Konsorcujm Appolonia, 

Krajową Federacją Producentów Zbóż, Krajową Sekcją Pracowników Ochrony Roślin przy Zarządzie Głównym 

Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa w RP, Krajowym Zrzeszeniem Producentów Rzepaku i Roślin 

Białkowych, Krajowym Związkiem Grup Producentów Rolnych – Izba Gospodarcza, Krajowym Związkiem 

Plantatorów Buraka Cukrowego, Krajowym Związkiem Plantatorów Chmielu, Krajowym Związkiem 

Plantatorów Tytoniu, Krajowym Związkiem Rewizyjnym Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, Krajowym 

Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Krajowym Związkiem Grup Producentów Owoców 

i Warzyw – Spółdzielnia Osób Prawnych, Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Rolników 
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Indywidualnych „Solidarność”, Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych, Ogólnopolskim 

Związkiem Producentów Warzyw, Polską Izbą Nasienną, Polskim Związkiem Ogrodniczym, Polskim Związkiem 

Producentów Kukurydzy, Polskim Związkiem Producentów Roślin Zbożowych, Polskim Związkiem 

Producentów Ziemniaków i Nasion Rolniczych, Polskim Związkiem Pszczelarskim, Polskim Związkiem 

Zawodowym Rolników, Polskim Stowarzyszeniem Ochrony Roślin, Polskim Stowarzyszeniem Pracowników 

Dezynsekcji, Deratyzacji i Dezynfekcji, Radą Dialogu Społecznego w Rolnictwie, Sekretariat Rolnictwa Komisji 

Krajowej NSZZ „Solidarność”, Stowarzyszeniem Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa, 

Stowarzyszeniem Polski Ziemniak, Stowarzyszeniem Polskich Szkółkarzy, Stowarzyszeniem Polskich 

Producentów Środków Ochrony Roślin, Stowarzyszeniem Sadowników Polskich, Związkiem Rzemiosła 

Polskiego, Związkiem Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej, Związkiem Szkółkarzy Polskich, Związkiem 

Zawodowym Rolników Rzeczpospolitej „Solidarni”, Związkiem Zawodowym Rolnictwa „Samoobrona”, 

Związkiem Zawodowym Rolników „Ojczyzna”, Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych, 

Centrum Doradztwa Rolniczego, Instytutem Badawczym Leśnictwa, Instytutem Ochrony Roślin – Państwowym 

Instytutem Badawczym, Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym, Instytutem 

Ogrodnictwa w Skierniewicach, Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytutem 

Badawczym, Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Polskim Towarzystwem Ochrony Roślin 

Zrzeszeniem Plantatorów i Producentów Ziemniaków w Luboniu i Polską Federacją Ziemniaka.

Projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

Rządowego Centrum Legislacji. 

Czas trwania konsultacji będzie uwzględniał zapisy art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach 

zawodowych (Dz. U. z 2019 poz. 263), który stanowi, iż organy władzy i administracji rządowej oraz organy 

samorządu terytorialnego kierują założenia albo projekty aktów prawnych, do odpowiednich władz statutowych 

związku, określając termin przedstawienia opinii nie krótszy jednak niż 30 dni; termin ten może zostać skrócony 

do 21 dni ze względu na ważny interes publiczny; skrócenie terminu wymaga szczególnego uzasadnienia.

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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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(oddzielnie)

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 Nie wymaga finansowania.

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń

Zadania PIORiN wynikające z projektowanego rozporządzenia będą wykonywane w 

ramach limitów środków budżetowych przewidzianych w ustawie budżetowej na dany 

rok.

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

W ujęciu 

niepieniężnym

duże 

przedsiębiorstwa

Projektowane rozporządzenie ma na celu zapobieżenie introdukcji na 

teren kraju nowych agrofagów, wraz z drewnianym materiałem 
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sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe

Niemierzalne (dodaj/usuń)

opakowaniowym, wykorzystywanym do transportu importowanych 

towarów. 

Agrofagi takie mogłyby spowodować straty przede wszystkim w 

produkcji leśnej, a w konsekwencji dla branży gospodarki 

wykorzystujących drewno jako surowiec. 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń 

Projektowane rozporządzenie nie nakładach obowiązków na podmioty objęte zakresem 

jego regulacji – obowiązek przeprowadzania kontroli dotyczy PIORiN. 

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:     

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji. 

 tak

 nie

 nie dotyczy

9. Wpływ na rynek pracy 

Projektowane rozwiązania nie będą miały wpływu na rynek pracy.

10. Wpływ na pozostałe obszary

środowisko naturalne

sytuacja i rozwój regionalny

demografia

mienie państwowe

informatyzacja

zdrowie
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inne: -

Omówienie wpływu

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

Rozwiązanie problemu wskazanego w pkt 1 nastąpi w dniu wejścia w życie projektowanego rozporządzenia.

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

Rozporządzenie 2021/127 stosuje się od dnia 1 marca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Ocena rozwiązań 

wynikających tego rozporządzenia zostanie przeprowadzona na poziomie Unii Europejskiej. 

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

Brak.

 


		2021-05-04T12:13:01+0000
	MARIUSZ GORZOWSKI; MRiRW




