
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 …..

zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby 

wykonujące działalność rolniczą

Na podstawie art. 7 ust. 8 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju 

rolnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 461) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w 

sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą 

(Dz. U. poz. 109 oraz z 2019 r. poz. 837) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3: 

a) w pkt 1:

– w lit. h po wyrazie „zwierząt” dodaje się wyraz „gospodarskich”,

– w lit. r średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. s w brzmieniu:

 „s) technik turystyki na obszarach wiejskich;”,

b)  w pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych,”;

2) w § 5 pkt 27–29 otrzymują brzmienie:

 „27) mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych;

28) wykwalifikowany mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych;

29) mistrz – mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych;”;

3) w § 6:

a) w ust. 1:

– w pkt 1 po wyrazach „w § 2” dodaje się wyrazy „ust. 1”, 

– pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) średniego lub średniego branżowego – jest świadectwo lub dyplom 

ukończenia szkoły kształcącej w zawodzie wymienionym w § 3 pkt 1 albo 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 
ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).
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– w przypadku gdy na świadectwie ukończenia szkoły brak jest informacji 

o zawodzie – świadectwo ukończenia szkoły wraz z zaświadczeniem 

wystawionym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116) potwierdzającym, że absolwent 

kształcił się w zawodzie wymienionym w § 3 pkt 1, lub dyplom 

potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub dyplom zawodowy, w 

zawodzie wymienionym w § 3 pkt 1;

 3)  zasadniczego zawodowego lub zasadniczego branżowego – jest 

świadectwo ukończenia szkoły z uzyskanym tytułem wykwalifikowanego 

robotnika lub dyplom ukończenia szkoły z tytułem wykwalifikowanego 

robotnika albo dyplom uzyskania tytułu zawodowego lub dyplom 

potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub dyplom zawodowy, w 

zawodzie wymienionym w § 3 pkt 2.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych, o których 

mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy, w zakresie tytułu kwalifikacyjnego lub 

tytułu zawodowego, lub tytułu zawodowego mistrza w zawodzie przydatnym do 

prowadzenia działalności rolniczej, jest świadectwo z tytułem wykwalifikowanego 

robotnika lub świadectwo z tytułem zawodowym lub dyplom z tytułem mistrza, w 

zawodzie wymienionym w § 5, wydane przez państwową komisję egzaminacyjną, 

lub świadectwo albo zaświadczenie ukończenia trzech stopni zespołu 

przysposobienia rolniczego, albo świadectwo ukończenia szkoły przysposobienia 

rolniczego.”,

c) w ust. 3 w pkt 1 w lit. a po wyrazach „w § 2” dodaje się wyrazy „ust. 1”,  

d) w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) zasadniczego zawodowego lub zasadniczego branżowego – jest świadectwo 

ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe dającej wykształcenie 

zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe lub dyplom potwierdzający 

kwalifikacje zawodowe lub dyplom zawodowy, w zawodzie kształconym na 

poziomie zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia 

innym niż wymieniony w § 3 pkt 2.”;

4) w § 7:
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a) w pkt 2:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„prowadzeniu przez osobę fizyczną działalności rolniczej w gospodarstwie 

rolnym o łącznej powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha 

będącym:”,

– w lit. a:

– – uchyla się tiret czwarte,

 – – tiret szóste otrzymuje brzmienie:

„– inne dokumenty potwierdzające łączną powierzchnię, położenie i stan 

prawny posiadanego gospodarstwa rolnego,”,

– w lit. b i c wyrazy „pierwsze–czwarte” zastępuje się wyrazami „pierwsze–

trzecie”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) zatrudnieniu w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub 

spółdzielczej umowy o pracę, przy wykonywaniu pracy związanej z 

prowadzeniem działalności rolniczej – jest świadectwo pracy lub 

zaświadczenie pracodawcy zawierające co najmniej zakres obowiązków 

pracownika oraz okres jego zatrudnienia;”.

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

MINISTER ROLNICTWA

 I ROZWOJU WSI

$Imię Nazwisko
$Stanowisko

$Biuro/Departament
za zgodność pod względem 
prawnym, legislacyjnym i 

redakcyjnym 
/podpisano elektronicznie/

Paweł Małaczek
zastępca dyrektora

Departamentu Prawnego
za zgodność pod względem prawnym, 

legislacyjnym i redakcyjnym 
/podpisano elektronicznie/

$Imię Nazwisko
$Stanowisko

$Biuro/Departament
za zgodność pod względem prawnym, 

legislacyjnym i redakcyjnym 
/podpisano elektronicznie/
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UZASADNIENIE

Podstawą sporządzenia projektu rozporządzenia jest art. 7 ust. 8 ustawy z dnia 11 

kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 461). Przepis ten 

zobowiązuje ministra właściwego do spraw rolnictwa do określenia, w drodze 

rozporządzenia: wykazu kierunków studiów wyższych, których ukończenie uznaje się za 

posiadanie wykształcenia wyższego rolniczego; wykazu zawodów, których posiadanie uznaje 

się za wykształcenie średnie rolnicze, średnie branżowe rolnicze, zasadnicze zawodowe 

rolnicze lub zasadnicze branżowe rolnicze; zagadnień objętych zakresem studiów 

podyplomowych, ze względu na które uznaje się te studia za studia podyplomowe, których 

zakres jest związany z rolnictwem; wykazu tytułów kwalifikacyjnych, tytułów zawodowych 

oraz tytułów zawodowych mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności 

rolniczej; rodzajów dowodów potwierdzających posiadanie kwalifikacji rolniczych, o których 

mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 (gdzie określono co należy rozumieć pod pojęciem osoby fizycznej 

posiadającej kwalifikacje rolnicze) – mając na względzie wykonywanie działalności rolniczej 

przez osoby posiadające kwalifikacje rolnicze.

Głównymi celami zaproponowanych zmian są: 1) uzupełnienie katalogu dokumentów 

dzięki którym można wykazać kwalifikacje rolnicze o – niewydawane obecnie, ale wciąż 

potwierdzające stosowne uprawnienia – dyplom zawodowy oraz świadectwo z tytułem 

zawodowym; 2) umożliwienie wykazania stażu pracy w gospodarstwie rolnym – nie tylko 

wydawanym dopiero po zakończeniu zatrudnienia świadectwem pracy (jak to jest obecnie) – 

ale także zaświadczeniem pracodawcy wydawanym w trakcie trwania stosunku pracy.

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy (m.in. dostosowanie nazw zawodów do 

obowiązujących przepisów).

Doprecyzowano w § 3 pkt 1 lit. h zmienianego rozporządzenia, zapis odnoszący się do 

technika weterynarii, w taki sposób, aby posiadanie tego zawodu było uznawane za 

wykształcenie średnie rolnicze lub średnie branżowe rolnicze, tylko wówczas, gdy w 

gospodarstwie rolnym osoby posiadającej ten zawód prowadzony jest chów i hodowla 

zwierząt gospodarskich – a nie każdych zwierząt. Zwierzęta gospodarskie w rozumieniu tego 

przepisu, to te, o których mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia 

zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421).
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Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie 

ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji 

zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 316, z późn. zm.) obowiązującego 

od 1 września 2019 r., dodano zawód „technik turystyki na obszarach wiejskich”. W 

konsekwencji w zmienianym rozporządzeniu należało dodać lit. s w § 3 pkt 1 i dopisać w nim 

nowy zawód. Poprzednia nazwa pozostaje jednak w katalogu zawodów, ponieważ widnieje w 

dotychczas wydanych dokumentach. Dokonano także poprawki redakcyjnej (poprzez dodanie 

łącznika) w nazwach zawodu, gdzie występuje zawód „mechanik-operator pojazdów i 

maszyn rolniczych”, aby zapis ten był zgodny z brzmieniem zawartym w rozporządzeniu 

MEN.

Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o 

systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z późn. zm.) 

wprowadziła zmiany w zakresie nazw stosowanych w szkolnictwie zawodowym. 

Dotychczasowy dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe został zastąpiony dyplomem 

zawodowym, świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej 

kwalifikacji zostało zastąpione certyfikatem kwalifikacji zawodowej w zakresie jednej 

kwalifikacji, a egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie został zastąpiony przez 

egzamin zawodowy. Przepisy obowiązują od 1 września 2019 r. i dotyczą uczniów i 

słuchaczy szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy rozpoczęli naukę w roku 

szkolnym 2019/2020. Osoba, która uzyska certyfikaty zawodowe w zakresie wszystkich 

kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz ma odpowiedni poziom wykształcenia 

uzyskuje dyplom zawodowy. Natomiast osoba, która uzyska świadectwa potwierdzające 

kwalifikacje zawodowe w zakresie wszystkich kwalifikacji zawodowych oraz ma odpowiedni 

dla danego zawodu poziom wykształcenia otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje 

zawodowe. W związku z tym, wprowadzono zmianę (w § 6 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 oraz § 6 ust. 4 

pkt 3 rozporządzania zmienianego) poprzez dodanie do dowodów potwierdzających 

posiadanie kwalifikacji rolniczych „dyplomu zawodowego”. Ze względu fakt, że 

„świadectwo z tytułem zawodowym” w zakresie tytułu kwalifikacyjnego lub tytułu 

zawodowego lub tytułu zawodowego mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia 

działalności rolniczej, może być dokumentem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji 

zawodowych, dodano je w § 6 ust. 2 zmienianego rozporządzenia.

Wstawiając „ust. 1” w § 6  ust. 1 pkt 1 i ust. 3  pkt 1 lit. a – doprecyzowano, że § 6 
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ust. 1 pkt 1 dotyczy tylko kierunków wymienionych w § 2 ust. 1 rozporządzenia, a § 6 ust. 3  

pkt 1 lit. a odnosi się tylko do kierunków opisanych w § 2 ust. 2. Dotychczasowe odesłanie 

tylko do § 2, tj. bez wskazania ustępów tej jednostki - było nieprecyzyjne.

Ponadto rozporządzenie zmieniające zmienia w § 7 pkt 2 podmiot, którego dotyczy 

ten przepis z „osoby przejmującej gospodarstwo rolne”, na „osobę fizyczną”. Ma to na celu 

doprowadzenie do jednolitości i spójności z przepisami ustawy o kształtowaniu ustroju 

rolnego. Należy bowiem zauważyć, że w art. 6 ust. 3 ustawy odnosi się do „osoby fizycznej”, 

a nie „osoby przejmującej gospodarstwo rolne” („Za staż pracy uznaje się okres, w którym 

osoba fizyczna: (…)  prowadziła działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o obszarze nie 

mniejszym niż 1 ha stanowiącym jej własność, przedmiot użytkowania wieczystego, 

przedmiot samoistnego posiadania lub dzierżawy”).

Zmiana objęła także określenie co może stanowić dowód własności gospodarstwa 

rolnego przy potwierdzaniu kwalifikacji rolniczych (§ 7 pkt 2 lit. a rozporządzenia 

zmienianego). Wykreśla się mianowicie wypis z ewidencji gruntów i budynków, uznany 

dotychczas jako dowód własności. Jednak – w przeciwieństwie do aktu notarialnego, 

orzeczenia sądu, czy wypisu z księgi wieczystej – wypis z ewidencji nie jest wystarczającym 

dokumentem pozwalającym na uznanie danej osoby za właściciela gospodarstwa. Należało 

także usunąć zbędny przykład oświadczenia, jako innego dokumentu, pomocnego do  

wykazania danych dotyczących posiadanego gospodarstwa rolnego. Dalsze zmiany, tj. w lit b 

i c omawianej jednostki, są konsekwencją omówionej zmiany z lit. a. 

Uzupełnienia wymagał także przepis określający rodzaj dowodu potwierdzającego 

zatrudnienie w gospodarstwie rolnym (§ 7 pkt 3). Obecnie jest to świadectwo pracy. 

Tymczasem dowód taki można uzyskać tylko po zakończeniu pracy. Tym samym osoby 

wciąż zatrudnione, nie miały możliwości wykazania spełnienia przesłanki zatrudnienia. W 

tym celu proponuje się wprowadzenie zaświadczenia pracodawcy – jako dowodu 

wykazującego zatrudnienie  w gospodarstwie rolnym.

Przedmiot projektu rozporządzenia nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia nie ma wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców oraz 

małych i średnich przedsiębiorców.

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 
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funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z 

późn. zm.) i w związku z tym jego projekt nie podlega notyfikacji.

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 

udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.

Projekt rozporządzenia został ujęty w Wykazie prac legislacyjnych Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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Nazwa projektu
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające 
rozporządzenie w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez 
osoby wykonujące działalność rolniczą

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 
Stanu lub Podsekretarza Stanu 

Sekretarz Stanu Rafał Romanowski

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Mariusz Drozdowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Nieruchomości 
i Infrastruktury Wsi, mariusz.drozdowski@minrol.gov.pl, 
(22) 623-15-64

Data sporządzenia
19.05.2022

Źródło: 
Upoważnienie ustawowe

Nr w wykazie prac 380

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?

Wykaz zawodów wymienionych w § 3 rozporządzenia zmienianego, jest nieprecyzyjny bądź nieaktualny.
Wykaz dowodów potwierdzających kwalifikacje rolnicze (§ 6 rozporządzenia zmienianego) jest niepełny. 
Nie zwiera on mianowicie dyplomu zawodowego, czy świadectwa z tytułem zawodowym.
Przepis dotyczący dowodów potwierdzających posiadanie kwalifikacji rolniczych (§ 7 rozporządzenia 
zmieniającego), jest niespójny z przepisami art. 6 ust. 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Odnosi się 
on bowiem do „osoby przejmującej gospodarstwo rolne”, podczas gdy w ustawie mowa jest o „osobie 
fizycznej”.
Za jeden z dowodów potwierdzających prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym będącym 
własnością danej osoby, uznany został wypis z Ewidencji Gruntów i Budynków. Tymczasem rejestr taki nie 
jest wystarczającym dowodem na potwierdzenie własności gruntu.
Przepis określający rodzaj dowodu potwierdzającego zatrudnienie w gospodarstwie rolnym (§ 7 pkt 3), tj. 
świadectwo pracy – nie pozwala na uzyskanie takiego dowodu osobom wciąż zatrudnionym. Świadectwo 
pracy można bowiem uzyskać tylko po zakończeniu zatrudnienia. Tym samym osoby wciąż zatrudnione, nie 
mają możliwości wykazania spełnienia przesłanki zatrudnienia.

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

Proponuje się doprecyzować, że technik weterynarii, będzie mógł być uznany za zawód, którego posiadanie 
uznaje się za wykształcenie średnie rolnicze lub średnie branżowe rolnicze – tylko wówczas, gdy w 
gospodarstwie prowadzony jest chów lub hodowla zwierząt gospodarskich. Ponadto do katalogu zawodów 
należy dodać nowy zawód, tj. „technik turystyki na obszarach wiejskich”. Jest to wprawdzie aktualizacja 
dotychczasowej nazwy zawodu „technik turystki wiejskiej”, ale poprzednia nazwa zawodu musi pozostać w 
wykazie, gdyż widnieje ona na dokumentach wydanych przed aktualizacją nazwy zawodu. Aktualizacji 
natomiast wymaga nazwa zawodu „mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych” - poprzez dodanie 
łącznika.
Wykaz dowodów potwierdzających kwalifikacje rolnicze w zakresie wykształcenia (§ 6 rozporządzenia 
zmienianego), należy uzupełnić o  dyplom zawodowy oraz o  świadectwo z tytułem zawodowym.
W przepisie dotyczącym dowodów potwierdzających posiadanie kwalifikacji rolniczych (§ 7 rozporządzenia 
zmieniającego), sformułowanie „osobę przejmującą gospodarstwo rolne”, rozporządzenie zmieniające zastąpi 
określeniem „osobę fizyczną”.
Z katalogu dowodów potwierdzających prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym będącym 
własnością danej osoby, trzeba wykreślić wypis z rejestru gruntów. 
Za dodatkowy rodzaj dowodu potwierdzającego zatrudnienie w gospodarstwie rolnym (§ 7 pkt 3), musi być 
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uznane także zaświadczenie pracodawcy.
Wszystkie te rozwiązania, w założeniu, usprawnią postępowania administracyjne prowadzone w sprawie o 
zgodę na nabycie nieruchomości rolnych.

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

Brak danych.

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie

rolnicy indywidualni 1 310 000 GUS, wg liczby 
gospodarstw 
indywidualnych za 2020 r.

Skutkiem doprecyzowania 
przepisów, będzie usunięcie 
wątpliwości co do posiadanych 
kwalifikacji rolniczych. To z kolei 
usprawni procedurę nabywania 
nieruchomości rolnych.

Dyrektor Generalny 
Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa

1 - Usprawnienie postępowań 
dotyczących nabywania 
nieruchomości rolnych, poprzez 
doprecyzowanie, jakimi 
dokumentami należy wykazać 
posiadanie kwalifikacji rolniczych. 

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

Projekt zostanie przesłany – celem – konsultacji – do:
1. Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność",
2. Związku Zawodowego Rolnictwa „SAMOOBRONA",
3. Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych,
4. Związku Zawodowego Rolników „OJCZYZNA",
5. Związku Zawodowego Rolników Rzeczpospolitej „SOLIDARNI",
6. Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników,
7. Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa w RP,
8. Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych,
9. Krajowej Rady Spółdzielczej,
10. Krajowej Rady Izb Rolniczych,
11. Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych,
12. Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych,
13. Związku Zawodowego Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY",
14. Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego „Solidarność",
15. Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,
16. Forum Związków Zawodowych,
17. Sekretariatu Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność",
18. Federacji Regionów i Komisji Zakładowych Solidarność '80,
19. Krajowej Federacji Producentów Zbóż,
20. PROM - Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych,
21. Polskiej Izby Technologii i Wyrobów Naturalnych,
22. Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj,
23. Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku,
24. Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego,
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25. Polskiego Związku Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych,
26. Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej,
27. Polskiego Związku Plantatorów Tytoniu,
28. Związku Sadowników Polskich,
29. Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka,
30. Związku Plantatorów Tytoniu w Krasnymstawie,
31. Stowarzyszenia Krajowej Unii Producentów Soków,
32. Związku Zawodowego Rolników Ekologicznych św. Franciszka z Asyżu,
33. Business Centre Club,
34. Konfederacji Lewiatan,
35. Krajowego Związku Banków Spółdzielczych,
36. Związku Banków Polskich,
37. Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich – Związku Rewizyjnego,
38. Związku Polskich Przetwórców Mleka,
39. Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy,
40. Polskiej Izby Mleka,
41. Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego,
42. Polskiej Izby Handlu,
43. Federacji Gospodarki Żywnościowej RP,
44. Ogólnopolskiego Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych,
45. Związku Rzemiosła Polskiego,
46. Związku Przedsiębiorców i Pracodawców,
47. Łukowsko-Obszańskiego Okręgowego Związku Plantatorów Tytoniu,
48. Polskiej Federacji Ziemniaka,
49. Ogólnopolskiego Związku Plantatorów Tytoniu w Grudziądzu,
50. Okręgowego Związku Plantatorów Tytoniu w Augustowie,
51. Polskiego Związku Pszczelarskiego,
52. Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych,
53. Związek Producentów Ryb,
54. Polskie Towarzystwo Rybackie,
55. Krajowa Rada Notarialna.

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 Łąc
zni
e 

(0-
10)

Dochody ogółem
budżet państwa
JST

pozostałe jednostki (oddzielnie)
Wydatki ogółem
budżet państwa

JST

pozostałe jednostki (oddzielnie)

Saldo ogółem

budżet państwa
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JST

pozostałe jednostki (oddzielnie)

Źródła finansowania 

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

Wydanie rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa oraz 
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

W ujęciu 

pieniężnym

(w mln zł, 

ceny stałe z 
…… r.)

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe

duże przedsiębiorstwa Brak wpływu
sektor mikro-, małych i 
średnich 
przedsiębiorstw

Brak wpływu
W ujęciu 
niepieniężnym

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe 

Brak wpływu

Niemierzalne (dodaj/usuń) Brak wpływu
Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych i 
przyjętych do obliczeń 
założeń 

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na konkurencyjność gospodarki, 
przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców, oraz na sytuację 
ekonomiczną i społeczną rodziny, osób niepełnosprawnych oraz osób starszych, a także 
na obywateli i gospodarstwa domowe.

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: …



– 12 –

12

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji. 

☐ tak
☐ nie
☒ nie dotyczy

Komentarz: Doprecyzowanie przepisów pozwoli na szybsze rozpoznawanie wniosków o zgody na nabycie 
nieruchomości rolnych.

9. Wpływ na rynek pracy 

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na rynek pracy.

10. Wpływ na pozostałe obszary

☐ środowisko naturalne
☐ sytuacja i rozwój regionalny
☐ sądy powszechne, administracyjne 
lub wojskowe

☐ demografia
☐ mienie państwowe

☐ informatyzacja
☐ zdrowie

Omówienie wpływu Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na obszary wymienione w pkt 10.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

Z dniem wejścia aktu prawnego w życie.

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

Nie będzie podlegało ewaluacji.

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

Brak.
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