












Nazwa projektu 

rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające 

rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z 

wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 

Stanu lub Podsekretarza Stanu 

Podsekretarz Stanu Pani Ewa Lech 

 

Data sporządzenia 

20 czerwca 2017 r. 

 

Źródło:  

Nr w wykazie prac:  

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

W związku z wystąpieniem kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń, stwierdzonych w województwie podlaskim, 

lubelskim i mazowieckim konieczne jest wprowadzenie dodatkowych środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się 

ASF w głąb kraju.  

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

W związku z powyższym w projektowanym rozporządzeniu m.in. uregulowano kwestie skarmiania świń trawą i ziarnem, 

pochodzącym z obszaru objętego ograniczeniami oraz obszaru zagrożenia wprowadzając zakaz skarmiania, chyba że 

spełnione zostaną dodatkowe wymagania. Ponadto wprowadzony został również zakaz używania w pomieszczeniach dla 

świń słomy pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami i obszaru zagrożenia, chyba że zostanie ona poddana 

odpowiedniej obróbce lub składowaniu przez określony okres czasu. Jednocześnie w projekcie rozporządzenia 

doprecyzowano wymagania dotyczące mat dezynfekcyjnych, tak aby stosowane przez rolników maty zapewniały właściwe 

zabezpieczenie gospodarstwa.  

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

 

Nie dotyczy 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Podmioty utrzymujące 

świnie w gospodarstwach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organy Inspekcji 

Weterynaryjnej, w tym 

powiatowi lekarze 

weterynarii  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba stad w kraju: 

– 237 822 

 

Pogłowie świń w kraju: 

– 14 167 799 szt. 

 

 

 

 

 

Główny Lekarz 

Weterynarii  

16 wojewódzkich 

lekarzy weterynarii  

305 powiatowych 

lekarzy weterynarii  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agencja Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa 

 

 

 

 

 

 

 

Główny Inspektorat 

Weterynarii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt oddziałuje na 

gospodarstwa zlokalizowane na 

obszarze kraju, w których są 

utrzymywane świnie, regulując 

zasady dotyczące 

przemieszczania tych zwierząt.  

 

 

 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. o Inspekcji 

Weterynaryjnej (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1077) Inspekcja 

Weterynaryjna jest 

zobowiązana do zwalczania 

chorób zakaźnych zwierząt 

objętych obowiązkiem 

zwalczania, w tym ASF. W 

związku z powyższym 

projektowane przepisy nie 

powodują dodatkowych 

obciążeń dla organów Inspekcji 

Weterynaryjnej.  



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

 

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone z podmiotami zainteresowanymi kwestami hodowli i chowu świń. 

 

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             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  

Projektowane rozporządzenie nie będzie mieć dodatkowego wpływu na sektor finansów 

publicznych. 

Zadania realizowane przez Inspekcję Weterynaryjną wynikające z projektowanego rozporządzenia 

będą finansowane w ramach środków zaplanowanych w ustawie budżetowej na zwalczanie chorób 

zakaźnych zwierząt oraz realizację zadań Inspekcji Weterynaryjnej.  

Zwalczanie ASF, tak jak innych pozostałych chorób zakaźnych zwierząt podlegających 

obowiązkowi zwalczania, wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 

ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, 

z późn. zm.), finansowane jest ze środków budżetu państwa, określanych w corocznych ustawach 

budżetowych. 

 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

 

 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie wywierać skutków finansowych na 

sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety 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) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

…… r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

(dodaj/usuń)        

W ujęciu 

niepieniężnym 

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  

  

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

X  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 

X  nie dotyczy 

 

  

9. Wpływ na rynek pracy  

 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało 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 wpływu na pozostałe obszary, w tym zdrowie 

ludzi. 

Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza 

zagrożenia dla ich zdrowia i życia.  

 

11.  Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

 

Z dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia. 

 

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

Nie dotyczy. 

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

 

Brak  
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