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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 WA  I  R O Z W O J U  W S I 1)  

z dnia ………………….. 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentu handlowego stosowanego przy 

przewozie, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, produktów ubocznych 

pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych 

Na podstawie art. 26d ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt 

oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967 oraz z 2020 r. poz. 

148 i 285) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2014 r. 

w sprawie wzoru dokumentu handlowego stosowanego przy przewozie, wyłącznie  

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego  

i produktów pochodnych (Dz. U.  poz. 1222) załączniki nr 1-3 do rozporządzenia otrzymują 

brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1-3 do niniejszego rozporządzenia. 

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

 

                                                       

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU 

WSI 

 

 

                                                      

 

 

 

                                                 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie 

§ 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2258). 
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Uzasadnienie 

Potrzeba nowelizacji rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie wzoru dokumentu handlowego stosowanego przy 

przewozie, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, produktów ubocznych 

pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych (Dz. U.  poz. 1222) wynikła z wejścia  

w życie rozporządzenia Komisji (UE) 2019/1084 z dnia  25 czerwca 2019 r. zmieniającego 

rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do harmonizacji wykazu zatwierdzonych  

lub zarejestrowanych przedsiębiorstw, zakładów i podmiotów oraz identyfikowalności 

niektórych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych  

(Dz. Urz. UE L 171 z 26.6.2019, str. 100). Zgodnie z treścią ww. rozporządzenia nadano  

nowe brzmienie rubryce I. 23 - „Numer pieczęci, jeżeli została nałożona przez właściwy 

organ, oraz numer BIC ID kontenera” dokumentu handlowego wykorzystywanego co celów 

przewozu w obrębie terytorium Unii Europejskiej produktów ubocznych pochodzenia 

zwierzęcego i produktów pochodnych nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, 

określonego w załączniku VIII rozdział III pkt 6 do rozporządzenia Komisji (UE) 142/2011  

z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych 

pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie 

wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów 

zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy  

(Dz. Urz. UE L 054, z 26.2.2011, str.1, z późn. zm.). 

Dokumenty handlowe, stosowane przy przewozie, wyłącznie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego 

nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi lub produktów pochodnych, kategorii 1, 2 i 3,  

w rozumieniu rozporządzenia nr 1069/2009, muszą zawierać wymaganą informację określoną 

w załączniku VIII rozdział III pkt 6 lit. f  do ww. rozporządzenia. 

W związku z powyższym wprowadzono do wzorów dokumentów handlowych, 

określonych w  trzech załącznikach do proponowanego projektu  rozporządzenia,  

w rubryce trzeciej, następujący zapis: „Nr rejestracyjny samochodu.……………........... 
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Numer kontenera („kod BIC”) jeżeli dotyczy………..”. Ww. wymóg dotyczy przypadków, 

gdy do transportu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych  

do spożycia przez ludzi lub produktów pochodnych wykorzystywane są kontenery używane 

do przewozu na terytorium  Unii Europejskiej  i równocześnie na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

Ponadto do wzoru dokumentu handlowego stosowanego przy przewozie, wyłącznie  

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego 

nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi lub produktów pochodnych KATEGORIA 3  

w rozumieniu rozporządzenia nr 1069/2009 wprowadzono, po rubryce trzeciej  

„Nr rejestracyjny samochodu.……Numer kontenera („kod BIC”) jeżeli dotyczy………..”, 

nową rubrykę, w następującym brzmieniu: „Państwo członkowskie wyjścia i punkt kontroli 

granicznej w przypadku wywozu PAP lub produktów zawierających PAP do państw 

trzecich.”.  

W praktyce dane te będą mogły być wskazywane przed podmiot gospodarczy  

w przypadku wywozu  przetworzonych białek pochodzenia zwierzęcego (PAP), 

wyprodukowanych bez przeżuwaczy (np. z drobiu, piór, ryb) przez polskie przejście 

kontroli  granicznej oraz przeznaczonej do państwa trzeciego, które nie wymaga, aby takiej 

przesyłce towarzyszyło  weterynaryjne świadectwo urzędowe. W takim przypadku podczas 

transportu na terytorium Polski przesyłce będzie towarzyszyć dokument handlowy, w treści 

którego będzie zawarta informacja, że jest to przesyłka przeznaczona do wywozu  

do państwa trzeciego oraz będzie wskazany punkt graniczny opuszczenia Polski. Ułatwi  

to identyfikację i śledzenie przesyłki, jak również wykrycie ewentualnych nieprawidłowości 

w zakresie miejsc jej przeznaczenia. 

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

od dnia ogłoszenia, ponieważ podmioty biorące udział w transporcie produktów ubocznych 

pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi lub produktów 

pochodnych w kontenerach, używanych również do ich przewozu na terytorium Unii 

Europejskiej, dostosowały się już do przedmiotowego nowego wymogu wpisanego do wzoru 

dokumentu handlowego, zawartego w załączniku do ww. rozporządzenia (UE) 2019/1084, 

które weszło w życie z dniem 16 lipca 2019 r.  

Wejście w życie przepisów zawartych w projekcie rozporządzenia nie będzie miało 

wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, 



– 4 – 

ponieważ podmioty biorące udział w przewozie, na terytorium Unii Europejskiej, produktów 

ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi lub 

produktów pochodnych w kontenerach, zostały już zobowiązane do dostosowania się do 

wymogów wprowadzonych  rozporządzeniem (UE) 2019/1084, z dniem wejścia ww. aktu 

prawnego w życie, tj. 16 lipca 2019 r. 

Projekt rozporządzenia nie wprowadza przepisów technicznych i w związku  

z tym nie  będzie podlegał notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady 

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

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

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 zostanie 

zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi oraz  Rządowego Centrum Legislacji.  

 Rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w wykazie prac legislacyjnych Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

Opracowano w Departamencie 

Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii: 

                                                                                                                                 Akceptował: 

Za zgodność pod względem 

prawnym i redakcyjnym: 
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Nazwa projektu 

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentu 

handlowego stosowanego przy przewozie, wyłącznie  

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, produktów 

ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych 

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 

Dorota Waliszewska-Dysińska tel. 22 623 22 65, 

Dorota.Waliszewska@minrol.gov.pl 

Data sporządzenia 

10 stycznia 2020 r. 

 

Źródło:  

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r.  

o ochronie zdrowia zwierząt oraz 

zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1967 oraz z 2020 r. 

poz. 148 i 285)  

 

Nr w wykazie prac   x/2020 

 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Potrzeba nowelizacji rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie 

wzoru dokumentu handlowego stosowanego przy przewozie, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych (Dz. U.  poz. 1222) 

wynikła z wejścia w życie rozporządzenia Komisji (UE) 2019/1084 z dnia  25 czerwca 2019 r. zmieniającego 

rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do harmonizacji wykazu zatwierdzonych  

lub zarejestrowanych przedsiębiorstw, zakładów i podmiotów oraz identyfikowalności niektórych produktów 

ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych (Dz. Urz. UE L 171 z 26.6.2019, str. 100). 

Zgodnie z treścią ww. rozporządzenia nadano  nowe brzmienie rubryce I. 23 - „Numer pieczęci, jeżeli została 

nałożona przez właściwy organ, oraz numer BIC ID kontenera” dokumentu handlowego wykorzystywanego  

co celów przewozu w obrębie terytorium Unii Europejskiej produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i 

produktów pochodnych nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, określonego w załączniku VIII rozdział III 

pkt 6 do rozporządzenia Komisji (UE) 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia 
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Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów 

ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania 

dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli 

weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy (Dz. Urz. UE L 054, z 26.2.2011, str.1, z późn. zm.). 

Dokumenty handlowe, stosowane przy przewozie, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi lub produktów 

pochodnych, kategorii 1, 2 i 3, w rozumieniu rozporządzenia nr 1069/2009, muszą zawierać wymaganą 

informację określoną w załączniku VIII rozdział III pkt 6 lit. f  do ww. rozporządzenia. 

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

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru 

dokumentu handlowego stosowanego przy przewozie, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych ma na celu dostosowanie  

obowiązujących w kraju wzorów dokumentów handlowych, stosowanych przy przewozie, wyłącznie  

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych  

do spożycia przez ludzi lub produktów pochodnych, kategorii 1, 2 i 3, w rozumieniu rozporządzenia  

nr 1069/2009, do nowego wzoru określonego w załączniku VIII rozdział III pkt 6 do rozporządzenia (UE)  

nr 142/2011. 

W związku z powyższym wprowadzono do wzorów dokumentów handlowych, określonych w  trzech 

załącznikach do proponowanego projektu  rozporządzenia, w rubryce trzeciej, następujący zapis:  

„Nr rejestracyjny samochodu…..………Numer kontenera („kod BIC”) jeżeli dotyczy……………...”.  

Ww. wymóg dotyczy przypadków, gdy do transportu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego 

nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi lub produktów pochodnych wykorzystywane są kontenery 

używane do przewozu na terytorium  Unii Europejskiej  i równocześnie na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

Ponadto do wzoru dokumentu handlowego stosowanego przy przewozie, wyłącznie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych  

do spożycia przez ludzi lub produktów pochodnych KATEGORIA 3 w rozumieniu rozporządzenia  

nr 1069/2009 wprowadzono, po rubryce trzeciej „Nr rejestracyjny samochodu…..………………… 

Numer kontenera („kod BIC”) jeżeli dotyczy……………...”, nową rubrykę, w następującym brzmieniu: 

„Państwo członkowskie wyjścia i punkt kontroli granicznej w przypadku wywozu PAP lub produktów 

zawierających PAP do państw trzecich.”.  

W praktyce dane te będą mogły być wskazywane przed podmiot gospodarczy w przypadku wywozu przesyłki 
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przetworzonych białek pochodzenia zwierzęcego (PAP), wyprodukowanych bez przeżuwaczy (np. z drobiu, 

piór, ryb) przez polskie przejście kontroli  granicznej oraz przeznaczonej do państwa trzeciego,  

które nie wymaga, aby takiej przesyłce towarzyszyło  weterynaryjne świadectwo urzędowe. W takim 

przypadku podczas transportu na terytorium Polski przesyłce będzie towarzyszyć dokument handlowy, w treści 

którego będzie zawarta informacja, że jest to przesyłka przeznaczona do wywozu do państwa trzeciego  

oraz będzie wskazany punkt graniczny opuszczenia Polski. Ułatwi to identyfikację i śledzenie przesyłki,  

jak również wykrycie ewentualnych nieprawidłowości w zakresie miejsc jej przeznaczenia. 

Cel wydania niniejszego rozporządzenia może zostać osiągnięty jedynie przez zmianę prawa  

w przedmiotowym zakresie. 

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

Francja tak jak Polska, dostosowała krajowy wzór dokumentu handlowego (towarzyszący dokument handlowy 

zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1069/2009 – załącznik do obwieszczenia DGAL/SDSPA/2017-590  

z dnia 11 lipca 2017 r., Wydziału Działań Sanitarnych w Produkcji Podstawowej Dyrekcji Generalnej 

Żywności) w taki sposób, że zawiera on wymaganą informację określoną w załączniku VIII rozdział III pkt 6 

lit. f  do rozporządzenia (UE) nr 142/2011. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Ilość 

podmiotów 

Źródło danych  Oddziaływanie 

Podmioty 

biorące udział 

w transporcie 

produktów 

ubocznych 

pochodzenia 

zwierzęcego  

i produktów 

pochodnych. 

       6161 

 

Główny Inspektorat 

Weterynarii 

Wprowadzenie do wzorów dokumentów 

handlowych, określonych w  trzech załącznikach  

do proponowanego projektu  rozporządzenia,  

w rubryce trzeciej, następującego zapisu:  

„Nr rejestracyjny samochodu…..………………… 

Numer kontenera („kod BIC”) jeżeli 

dotyczy……………...”.  Ww. wymóg dotyczy 

przypadków, gdy do transportu produktów 

ubocznych pochodzenia zwierzęcego 

nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi  

lub produktów pochodnych wykorzystywane  

są kontenery używane do przewozu na terytorium  

Unii Europejskiej  i równocześnie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 
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Ponadto wprowadzenie, do wzoru dokumentu 

handlowego stosowanego przy przewozie, wyłącznie 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, produktów 

ubocznych pochodzenia zwierzęcego 

nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi  

lub produktów pochodnych KATEGORIA 3  

w rozumieniu rozporządzenia nr 1069/2009,  

po rubryce trzeciej „Nr rejestracyjny 

samochodu…..…………………Numer kontenera 

(„kod BIC”) jeżeli dotyczy……………...”,  nowej 

rubryki, w następującym brzmieniu: „Państwo 

członkowskie wyjścia i punkt kontroli granicznej  

w przypadku wywozu PAP lub produktów 

zawierających PAP do państw trzecich.”.  

W praktyce dane te będą mogły być wskazywane 

przed podmiot gospodarczy w przypadku wywozu 

przesyłki przetworzonych białek pochodzenia 

zwierzęcego (PAP), wyprodukowanych bez 

przeżuwaczy (np. z drobiu, piór, ryb) przez polskie 

przejście kontroli  granicznej oraz przeznaczonej  

do państwa trzeciego, które nie wymaga,  

aby takiej przesyłce towarzyszyło  weterynaryjne 

świadectwo urzędowe. 

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

Projekt zostanie uzgodniony z Głównym Lekarzem Weterynarii oraz poddany konsultacjom z następującymi 

zainteresowanymi stowarzyszeniami oraz organizacjami społeczno-zawodowymi, w tym z Krajową Radą 

Drobiarstwa – Izbą Gospodarczą w Warszawie, Związkiem Pracodawców Przemysłu Utylizacyjnego, 

ANIMAL BY PRODUCTS POLSKIM ZWIĄZKIEM  PRZETWÓRCÓW, Ogólnopolskim Związkiem 

Producentów Drobiu „POLDRÓB”, Stowarzyszeniem Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej, 

Związkiem „Polskie Mięso”, Polskim Związkiem Producentów i Dystrybutorów Jelit, Polską Federacją 

Producentów Żywności Związkiem Pracodawców, Ogólnopolskim Cechem Rzeźników- Wędliniarzy-

Kucharzy, Federacją Przedsiębiorców Polskich, Pracodawcami Rzeczypospolitej Polskiej, Polskim Związkiem 

Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”, Krajowym Związkiem Pracodawców – Producentów 
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Trzody Chlewnej (KZP-PTCH), Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Unią 

Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, Stowarzyszeniem Producentów Trzody Chlewnej Podlasie, 

Izbą Gospodarczą, Federacją Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Krajową Izbą 

Gospodarczą, Krajową Izbą Producentów Drobiu i Pasz, Krajową Radą Drobiarstwa – Izbą Gospodarczą  

w Warszawie, Polskim Zrzeszeniem Producentów Bydła Mięsnego, Związkiem Przedsiębiorców  

i Pracodawców, Business Centre Club, Federacją Branżowych Związków Producentów Rolnych, Forum 

Związków Zawodowych, Ogólnopolską Federacją Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl, 

Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych, Federacją Związków Pracodawców-Dzierżawców  

i Właścicieli Rolnych, Forum Związków Zawodowych, Sekretariatem Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ 

„Solidarność", Sekcją Krajowa Pracowników Weterynarii, Krajową Izbą Lekarsko-Weterynaryjną, Krajową 

Radą Izb Rolniczych, Krajowym Związkiem Grup Producentów Rolnych - Izbą Gospodarcza, Krajowym 

Związkiem Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej, Niezależnym Samorządnym Związkiem 

Zawodowym Solidarność '80, Komisją Krajową Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego 

"Solidarność", Zarządem Głównym Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Weterynarii Inspekcji 

Weterynaryjnej, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki „Medicus 

Veterinarius”, Polskim Towarzystwem Nauk Weterynaryjnych, Sekretariatem Rolnictwa Komisji Krajowej 

NSZZ „Solidarność”, Biurem Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa w RP, 

Związkiem Zawodowym Rolnictwa „Samoobrona”, Związkiem Zawodowym Wsi i Rolnictwa „Solidarność 

Wiejska”, Krajową Radą Izb Rolniczych. 

Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rządowego Centrum Legislacji. 

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 

budżet państwa 0           0 

JST 0           0 

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

0           0 

Wydatki ogółem 0           0 

budżet państwa 0           0 
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JST 0           0 

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

0           0 

Saldo ogółem 0           0 

budżet państwa 0           0 

JST            0 

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

x           0 

Źródła finansowania   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń 

Nie przewiduje się wpływu projektowanego rozporządzenia na sektor finansów 

publicznych.  

 

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

na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Regulacja nie wpłynie na finanse sektora prywatnego, w tym mikroprzedsiębiorców, małych i średnich 

przedsiębiorców,  ponieważ podmioty biorące udział w przewozie, na terytorium Unii Europejskiej, produktów 

ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi lub produktów pochodnych  

w kontenerach, zostały już zobowiązane do dostosowania się do wymogów wprowadzonych  rozporządzeniem 

(UE) 2019/1084, z dniem wejścia ww. aktu prawnego w życie, tj. 16 lipca 2019 r.  

Regulacja nie będzie miała wpływu na sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, a także osób 

niepełnosprawnych oraz osób starszych. 

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 
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domowe 

(dodaj/usuń)        

W ujęciu 

niepieniężny

m 

duże 

przedsiębiorstwa 

 

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

 

(dodaj/usuń)  

Niemierzalne (dodaj/usuń)  

 

(dodaj/usuń)  

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń  

 

Nie dotyczy 

 

 

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 

tabeli zgodności). 

 tak 

X 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 

X inne: w celu dostosowania się do przepisów UE. 

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

  tak 

  X nie 

  nie dotyczy 
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Komentarz: 

Brak 

 

9. Wpływ na rynek pracy  

Nie przewiduje się wpływu projektowanego rozporządzenia na rynek pracy.  

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

X   inne: identyfikowalność 

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

Wprowadzenie do wzorów dokumentów handlowych, określonych w  trzech 

załącznikach do proponowanego projektu  rozporządzenia, w rubryce trzeciej, 

następującego zapisu: „Nr rejestracyjny samochodu…..………………………… 

Numer kontenera („kod BIC”) jeżeli dotyczy……………..........” oraz dodanie  

po ww. rubryce, do wzoru dokumentu handlowego stosowanego przy przewozie, 

wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, produktów ubocznych pochodzenia 

zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi lub produktów pochodnych 

KATEGORIA 3,  nowej rubryki, w następującym brzmieniu: „Państwo członkowskie 

wyjścia i punkt kontroli granicznej w przypadku wywozu PAP  lub produktów 

zawierających PAP do państw trzecich.” umożliwi identyfikację i śledzenie przesyłki  

i przez to ułatwi identyfikowalność objętych nią  produktów ubocznych pochodzenia 

zwierzęcego. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

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

Nie przewiduje się dalszych działań związanych z ewaluacją przepisów projektowanego rozporządzenia  

oraz zastosowania mierników w tym zakresie. 

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

 

Brak 

 


