
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 ……………….2020 r. 

w sprawie stawek opłat pobieranych za przeprowadzenie kontroli urzędowych oraz 

świadczenie usług przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz 

wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa w zakresie środków ochrony 

roślin

Na podstawie art. 74d ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z  

2019 r. poz. 1900 oraz z 2020 r. poz. 284 i 425) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa stawki opłat, o których mowa w:

1) art. 79 ust. 2 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 

15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych 

przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego 

oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony 

roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 

999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 

1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady 

(WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 

2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylającego rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 

89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 

97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli 

urzędowych) (Dz. Urz. UE L 95 z 07.04.2017, str. 1, z późn. zm.2)), zwanego dalej 

„rozporządzeniem 2017/625”, w odniesieniu do kontroli urzędowych przeprowadzanych 

w obszarze, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. h rozporządzenia 2017/625, w zakresie 

środków ochrony roślin;

2) art. 74a ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin.

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).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 137 z 24.05.2017, str. 40, Dz. Urz. 
UE L 82 z 25.03.2019, str. 4, Dz. Urz. UE L 131 z 17.05.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 165 z 21.06.2019, str. 4, 
Dz. Urz. UE L 317 z 09.12.2019, str. 114 i Dz. Urz. UE L 321 z 12.12.2019, str. 111.
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§ 2.  Stawki opłat, o których mowa w:

1) art. 79 ust. 2 lit. c rozporządzenia 2017/625, w odniesieniu do kontroli urzędowych 

przeprowadzanych w obszarze, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. h rozporządzenia 

2017/625, w zakresie środków ochrony roślin,

2) art. 74a ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

– określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. Stawki opłat, o których mowa w § 2, na lata 2020 i 2021, określa załącznik nr 2 do 

rozporządzenia.

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

MINISTER ROLNICTWA 

I ROZWOJU WSI 

W POROZUMIENIU 

MINISTER FINANSÓW
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Załączniki do rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia …….. 2020 r. (poz. ....)

Załącznik nr 1

STAWKI OPŁAT POBIERANYCH ZA PRZEPROWADZENIE KONTROLI 

URZĘDOWYCH ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEZ GŁÓWNEGO 

INSPEKTORA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA ORAZ 

WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W 

ZAKRESIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

Stawki opłatLp. Czynności wykonywane w ramach przeprowadzania kontroli 

urzędowych oraz świadczenia usług w zł/1 próbkę w zł/h1)

1 2 3 4

1 Oznaczanie pozostałości środków ochrony roślin w materiale 

roślinnym techniką chromatografii gazowej: 

1.1 techniką GC-NPD 365,00

1.2 techniką GC-ECD 343,00

2 Oznaczanie pozostałości fungicydów ditiokarbaminianowych 

techniką spektrofotometryczną 

127,00

3 Oznaczanie pozostałości środków ochrony roślin w materiale 

roślinnym techniką chromatografii gazowej metodą QuEChERS, 

techniką GC-MS/MS

422,00

 4 Oznaczanie pozostałości środków ochrony roślin w materiale 

roślinnym techniką chromatografii cieczowej metodą QuEChERS, 

techniką LC-MS/MS

418,00

5 Wykonanie czynności:

5.1 pobrania próbek oraz czynności z tym związanych 55,00

5.2 przeprowadzenia oceny wizualnej 55,00

5.3 kontroli dokumentów, informacji lub danych 55,00

5.4 dokonania oględzin 55,00
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5.5 przeprowadzenia badania przebiegu określonych czynności 55,00

5.6 przesłuchania osób 55,00

5.7 zabezpieczenia dowodów 55,00
1) Za każdą rozpoczętą godzinę pracy osoby przeprowadzającej kontrole urzędowe lub świadczącej usługi.
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Załącznik nr 2

STAWKI OPŁAT POBIERANYCH ZA PRZEPROWADZENIE KONTROLI 

URZĘDOWYCH ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEZ GŁÓWNEGO 

INSPEKTORA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA ORAZ 

WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W 

ZAKRESIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN NA LATA 2020 I 2021 

Stawki opłatLp. Czynności wykonywane w ramach przeprowadzania kontroli 

urzędowych oraz świadczenia usług w zł/1 

próbkę

w zł/h1)

1 2 3 4

1 Oznaczanie pozostałości środków ochrony roślin w materiale 

roślinnym techniką chromatografii gazowej: 

1.1 techniką GC-NPD 305,00

1.2 techniką GC-ECD 283,00

2 Oznaczanie pozostałości fungicydów ditiokarbaminianowych 

techniką spektrofotometryczną 

125,00

3 Oznaczanie pozostałości środków ochrony roślin w materiale 

roślinnym techniką chromatografii gazowej metodą QuEChERS, 

techniką GC-MS/MS

422,00

 4 Oznaczanie pozostałości środków ochrony roślin w materiale 

roślinnym techniką chromatografii cieczowej metodą QuEChERS, 

techniką LC-MS/MS

418,00

5 Wykonanie czynności:

5.1 pobrania próbek oraz czynności z tym związanych 41,28

5.2 przeprowadzenia oceny wizualnej 41,28

5.3 kontroli dokumentów, informacji lub danych 41,28

5.4 dokonania oględzin 41,28

5.5 przeprowadzenia badania przebiegu określonych czynności 41,28
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5.6 przesłuchania osób 41,28

5.7 zabezpieczenia dowodów 41,28
1) Za każdą rozpoczętą godzinę pracy osoby przeprowadzającej kontrole urzędowe lub świadczącej usługi.
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Uzasadnienie

Projektowane rozporządzenie wykonuje upoważnienie zawarte w art. 74d ustawy z dnia 

8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z  2019 r. poz. 1900 oraz z 2020 r. poz. 284 

i poz. 425).

Projektowane rozporządzenie określa stawki opłat za:

1) przeprowadzenie kontroli urzędowych, o których mowa w art. 79 ust. 2 lit. c 

rozporządzenia 2017/625 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności 

urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i 

paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i 

środków ochrony roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 

1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady 

(WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 

2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylającego rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 

89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 

97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli 

urzędowych) (Dz. Urz. UE L 95 z 07.04.2017, str. 1, z późn. zm.), w obszarze, o którym 

mowa w art. 1 ust. 2 lit. h tego rozporządzenia, w zakresie środków ochrony roślin;

2) świadczenie usług w zakresie przeprowadzanie badań laboratoryjnych mających na celu 

oznaczenie pozostałości środków ochrony roślin oraz pobierania próbek do tych badań.

W związku z tym, w art. 74d  ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin 

(Dz. U. z  2019 r. poz. 1900, z późn. zm.) zawarto upoważnienie dla ministra właściwego do 

spraw rolnictwa do określenia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów 

publicznych, w drodze rozporządzenia, stawek opłat pobieranych przez wojewódzkiego 

inspektora ochrony roślin i nasiennictwa oraz Głównego Inspektora Ochrony Roślin i 

Nasiennictwa, o których mowa w art. 79 ust. 2 lit. c rozporządzenia 2017/625 mając na uwadze 

wysokość kosztów określonych w art. 81 rozporządzenia 2017/625, nie wyższych jednak niż 

10000 zł. 

Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin w art. 74a uprawnia Głównego 

Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i 
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nasiennictwa do świadczenia usług w zakresie badań laboratoryjnych mających na celu 

oznaczenie pozostałości środków ochrony roślin lub pobierania próbek do tych badań, jeżeli 

świadczenie tych usług nie wpłynie negatywnie na wykonywanie przez Państwową Inspekcję 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa jej zadań. Za usługi te pobierana jest opłata. 

Mając na uwadze powyższe, projektowane rozporządzenie określa także stawki opłat za 

usługi świadczone przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa.

Proponowane rozwiązanie zapewni przejrzystość pobierania opłat oraz ich harmonizację 

na terenie kraju, a także zgodność z przepisami rozdziału VI rozporządzenia 2017/625 

dotyczącymi pobierania opłat za kontrole urzędowe. 

Stawki opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i 

Nasiennictwa określone są aktualnie w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 

dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową 

Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie paszportów roślin i formularzy 

paszportów roślin (Dz. U. poz. 789, z późn. zm.). Dotyczy to zarówno opłat za pobieranie 

próbek do badań na obecność pozostałości środków ochrony roślin, jak i wykonywanie samych 

analiz. 

Podstawowa zmiana wprowadzana projektowany rozporządzeniem w porównaniu 

z rozwiązaniami dotychczasowymi polega na uzależnieniu stawek opłat pobieranych przez 

Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa od czasu pracy. Wyjątek od tej reguły 

stanowią czynności laboratoryjne. W ich przypadku czas wykonywania poszczególnych 

czynności wynika z procedur diagnostycznych. W przypadku pozostałych czynności – jak 

pobierania próbek – proponuje się, aby stawka opłaty wynosiła 55 zł za każdą rozpoczętą 

godzinę pracy osoby przeprowadzającej kontrole urzędowe lub świadczącej usługi. Jest to 

uśredniony czas pracy inspektora, który w zależności od wojewódzkiego inspektoratu ochrony 

roślin i nasiennictwa kształtuje się na poziomie od 46,76 zł/osobę/godzinę do 61,01 

zł/osobę/godzinę. Czas wykonywania podobnych czynności może być bowiem inny, w 

zależności od szeregu okoliczności niezależnych od osoby przeprowadzającej te czynności. 

Wpływ na to mogą mieć działania podmiotu – jak przygotowanie partii materiału do kontroli, 

czy też przygotowanie dokumentów. Wpływ na czas wykonywania danej czynności mogą mieć 

także czynniki czysto obiektywne – np. na czasochłonność pobierania próbek z roślin w różnej 

fazie wegetacji lub z przechowalni po zbiorze. Przyjęte rozwiązanie w sposób bardziej 

obiektywny niż dotychczasowa praktyka odzwierciedli faktyczne koszty danej czynności, za 

którą pobierana jest opłata. 

Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem, stawki opłat pobieranych przez Głównego 
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Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i 

nasiennictwa wzrosną od 1,6% (oznaczanie pozostałości fungicydów ditiokarbaminianowych 

techniką spektrofotometryczną) do 21,2 % (oznaczanie pozostałości środków ochrony roślin w 

materiale roślinnym techniką chromatografii gazowej techniką GC-ECD). Wynika to z tego, iż 

obecnie obowiązujące stawki opłat zostały skalkulowane w roku  2014 (zostały określone w 

rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2014 r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie etykiet, paszportów roślin, plomb 

urzędowych i formularzy paszportów roślin (Dz. U. z 2015 r. poz. 89)). Mając na uwadze 

trudności dla sektora rolnego, wynikające ze środków wprowadzonych w okresie 

obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego albo 

stanu epidemii ogłoszonych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w związku z zakażeniami wirusem SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567) proponuje 

się, aby w bieżącym sezonie produkcyjnym, jak również w sezonie 2021 r., utrzymać 

dotychczasowe stawki opłat pobieranych przez PIORiN. Stosowne przepisy epizodyczne ujęto 

w § 3 oraz załączniku nr 2 do projektowanego rozporządzenia. Wysokość stawki opłaty za 

godzinę pracy osoby przeprowadzającej kontrole urzędowe lub wykonującej inne czynności 

urzędowe, lub świadczącej usługi, określonej w załączniku nr 2 doprojektowanego 

rozporządzenia, jest zgodna z kalkulacją do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

z dnia 27 marca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek opłat za usługi 

świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie 

paszportów roślin i formularzy paszportów roślin (Dz. U. poz. 482). 

Projektowane rozporządzenie nie ma wpływu na sytuację ekonomiczną i społeczną 

rodziny, a także osób niepełnosprawnych oraz osób starszych.

Projektowane rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej.

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

Projekt rozporządzenia został ujęty w wykazie prac legislacyjnych Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi pod numerem 87.
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Nazwa projektu:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 

stawek opłat pobieranych za przeprowadzenie kontroli 

urzędowych oraz świadczenie usług przez Głównego Inspektora 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz wojewódzkiego inspektora 

ochrony roślin i nasiennictwa w zakresie środków ochrony roślin

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, 

Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu 

Jan Białkowski, 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu

Małgorzata Malec, malgorzata.malec@minrol.gov.pl ,

tel. 623 27 29, Departament Jakości Żywności i Bezpieczeństwa 

Produkcji Roślinnej  

Data sporządzenia

25.05.2020

Źródło: 

Art. 74d ustawy z dnia 8 marca 

2013 r. o środkach ochrony roślin 

(Dz. U. z  2019 r. poz. 1900 z późn. 

zm.)

Nr w wykazie prac: 87

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Jaki problem jest rozwiązywany?

Projektowane rozporządzenie ma na celu rozwiązanie problemu braku jednolitości opłat pobieranych 
przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz wojewódzkiego inspektora ochrony 
roślin i nasiennictwa za przeprowadzenie kontroli urzędowych oraz świadczenie usług. 
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

Projektowane rozporządzenie przewiduje, aby stawki opłat pobieranych przez Państwową Inspekcję 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa odpowiadały rzeczywistym kosztom poszczególnych czynności, 
określonym przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
Podstawowa zmiana wprowadzana projektowanym rozporządzeniem w porównaniu 
z rozwiązaniami dotychczasowymi polega na uzależnieniu stawek opłat pobieranych przez 
Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa od czasu pracy. Wyjątek od tej reguły stanowią 
czynności laboratoryjne. W ich przypadku czas wykonywania poszczególnych czynności wynika z 
procedur diagnostycznych. W przypadku pozostałych czynności – jak pobierania próbek – proponuje 
się, aby stawka opłaty wynosiła 55 zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy osoby przeprowadzającej 
kontrole urzędowe lub świadczącej usługi. Jest to uśredniony czas pracy inspektora, który w 

mailto:malgorzata.malec@minrol.gov.pl
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zależności od wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa kształtuje się na poziomie 
od 46,76 zł/osobę/godzinę do 61,01 zł/osobę/godzinę. Czas wykonywania podobnych czynności może 
być bowiem inny, w zależności od szeregu okoliczności niezależnych od osoby przeprowadzającej te 
czynności. Wpływ na to mogą mieć działania podmiotu – jak przygotowanie partii materiału do 
kontroli, czy też przygotowanie dokumentów. Wpływ na czas wykonywania danej czynności mogą 
mieć także czynniki czysto obiektywne – np. na czasochłonność pobierania próbek z roślin w różnej 
fazie wegetacji lub z przechowalni po zbiorze. Przyjęte rozwiązanie w sposób bardziej obiektywny 
niż dotychczasowa praktyka odzwierciedli faktyczne koszty danej czynności, za którą pobierana jest 
opłata. 
Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem, stawki opłat pobieranych przez Głównego Inspektora 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa 
wzrosną o od 1,6% (oznaczanie pozostałości fungicydów ditiokarbaminianowych techniką 
spektrofotometryczną) do 21,2 % (oznaczanie pozostałości środków ochrony roślin w materiale 
roślinnym techniką chromatografii gazowej techniką GC-ECD). Wynika to z tego, iż obecnie 
obowiązujące stawki opłat zostały skalkulowane w roku  2014 (zostały określone w rozporządzeniu 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie 
stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz 
za wydawanie etykiet, paszportów roślin, plomb urzędowych i formularzy paszportów roślin (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 89)). Mając na uwadze trudności dla sektora rolnego, wynikające ze środków 
wprowadzonych w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o 
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w związku z zakażeniami wirusem 
SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567) proponuje 
się, aby w bieżącym sezonie produkcyjnym, jak również w sezonie 2021 r., utrzymać dotychczasowe 
stawki opłat pobieranych przez PIORiN. Stosowne przepisy epizodyczne ujęto w § 3 oraz załączniku 
nr 2 do projektowanego rozporządzenia. Wysokość stawki opłaty za godzinę pracy osoby 
przeprowadzającej kontrole urzędowe lub wykonującej inne czynności urzędowe, lub świadczącej 
usługi, określonej w załączniku nr 2 doprojektowanego rozporządzenia, jest zgodna z kalkulacją do 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2015 r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie paszportów roślin i formularzy paszportów roślin (Dz. U. 
poz. 482).
Celu projektu nie da się osiągnąć za pomocą innych środków, niż wydanie aktu prawa powszechnie 
obowiązującego.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich 

OECD/UE? 

Każde państwo członkowskie może pobierać opłaty lub należności w celu pokrycia kosztów kontroli 
urzędowych i innych czynności urzędowych w sposób określony w rozporządzeniu 2017/625 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie 
kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia 
stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu 
zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniającym rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, 
(UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 
2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylającym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 
91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w 
sprawie kontroli urzędowych) lub odpowiednich przepisach krajowych, spełniając jednak zasady 
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naliczania tych opłat określone w rozporządzeniu 2017/625.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt

Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie

Wojewódzkie 

Inspektoraty 

Ochrony Roślin i 

Nasiennictwa 

1795 pracowników 

merytorycznych, 

zatrudnionych 

łącznie w strukturach 

PIORiN.

PIORiN Konieczność naliczania wysokości 

opłat zgodnie ze stawkami 

określonymi w projektowanym 

rozporządzeniu. 

Główny Inspektor 

Ochrony Roślin i 

Nasiennictwa

Konieczność naliczania wysokości 

opłat zgodnie ze stawkami 

określonymi w projektowanym 

rozporządzeniu.

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 projektowanym rozporządzeniem, w tym z następującymi 
podmiotami:
1. Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych
2. Krajowa Rada Izb Rolniczych 
3. Business Centre Club 
4. Federacja Konsumentów 
5. Federacja Związków Kółek i Organizacji Rolniczych RP
6. Federacja Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
7. Forum Związków Zawodowych 
8. Krajowa Sekcja Pracowników Ochrony Roślin przy Zarządzie Głównym Związku 

Zawodowego Pracowników Rolnictwa w RP 
9. Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych 
10. Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych 
11. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych "Solidarność" 
12. Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw - Spółdzielnia Osób Prawnych
13. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych 
14. Polski Związek Zawodowy Rolników 
15. Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin 
16. Polskie Stowarzyszenie Pracowników Dezynsekcji, Deratyzacji i Dezynfekcji 
17. Sekretariat Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” 
18. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa 
19. Stowarzyszenie Polskich Producentów Środków Ochrony Roślin 
20. Związek Rzemiosła Polskiego 
21. Związek Zawodowy Centrum Narodowego Młodych Rolników
22. Związek Zawodowy Rolników Rzeczpospolitej „Solidarni” 
23. Związek Zawodowy Rolnictwa "Samoobrona" 
24. Związek Zawodowy Rolników "Ojczyzna" 
25. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych 



– 13 –

26. Centrum Doradztwa Rolniczego 
27. Instytut Badawczy Leśnictwa 
28. Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy 
29. Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy 
30. Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach 
31. Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Drewna
32. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy 
33. Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich 
34. Polskie Towarzystwo Ochrony Roślin
35. Polska Izba Opakowań
36. Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego
37. Polski Komitet Narodowy EPAL.
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 (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
2019

1
2020

2
2021

3
2022

4
2023

5
2024

6
2025

7
2026

8
2027

9
2028

10
2029

Łącznie 

(0-10)

Dochody ogółem - - - - - - - - - - - -

budżet państwa - - - - - - - - - - - -

JST - - - - - - - - - - - -

pozostałe jednostki 

(oddzielnie)

- - - - - - - - - - - -

Wydatki ogółem - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -budżet państwa: 

- - - - - - - - - - - -

JST - - - - - - - - - - - -

pozostałe jednostki 

(oddzielnie)

- - - - - - - - - - - -

Saldo ogółem - - - - - - - - - - - -

budżet państwa - - - - - - - - - - -

JST - - - - - - - - - - - -

pozostałe jednostki 

(oddzielnie)

- - - - - - - - - - -

Źródła finansowania -
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Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń

Projektowane rozporządzenie nie powoduje skutków dla budżetu państwa, ani 

jednostek samorządu terytorialnego. 

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
- -

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw

- -

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe

- -

W ujęciu 

pieniężnym

(w mln zł, 

ceny stałe z 

…… r.)

osoby 

niepełnosprawne i 

osoby starsze

- - - - - - -

duże 

przedsiębiorstwa
Brak. Projektowane regulacje nie mają znaczenia dla 

konkurencyjności gospodarki i przedsiębiorczości. 
sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw

Brak. Projektowane regulacje nie mają znaczenia dla 

konkurencyjności gospodarki i przedsiębiorczości.

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

Brak bezpośredniego wpływu. 

W ujęciu 

niepieniężnym

osoby 

niepełnosprawne i 

osoby starsze

Brak bezpośredniego wpływu.

Niemierzalne - -

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

Projektowane regulacje nie mają bezpośredniego wpływu na działalność 
przedsiębiorców. Projektowane rozporządzenie wynika z przepisów Unii 
Europejskiej, w związku z powyższym § 28 ust. 2a uchwały Nr 190 Rady 
Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów nie 
ma zastosowania.



– 15 –

danych i 

przyjętych do 

obliczeń założeń 

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

Projektowane rozporządzenie nie wprowadza obciążeń regulacyjnych na obywateli lub 

przedsiębiorców. 

9. Wpływ na rynek pracy 
Projektowane rozporządzenie nie ma bezpośredniego wpływu na rynek pracy.

10. Wpływ na pozostałe obszary

☐ środowisko naturalne

☐ sytuacja i rozwój 

regionalny

☒inne:

☐ demografia

☐ mienie państwowe

☐ informatyzacja

☐ zdrowie

Omówienie 

wpływu

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na 

sytuację społeczną i ekonomiczną rodziny, sytuację osób niepełnosprawnych 

oraz sytuację osób starszych.

11.Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Rozwiązanie problemu wskazanego w pkt 1 nastąpi w dniu wejścia w życie projektowanego 
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rozporządzenia.

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Funkcjonowanie projektowanych przepisów będzie oceniane w sposób bieżący.  

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