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Pan
Józef Oleksy
Marszałek Sejmu
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Szanowny Panie Marszałku,

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt
ustawy

- o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa oraz o zmianie innych ustaw.

Projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności
proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Z szacunkiem

(-) Marek Belka





Projekt

U S T A W A

                                                 z dnia

o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

oraz o zmianie innych ustaw1)

Art.1. W ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.2))

wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 3e dodaje się art. 3f w brzmieniu:

„Art. 3f. 1. W przypadku istnienia obowiązku, określonego

w przepisach Unii Europejskiej, ustanowienia zabez-

pieczenia kwot wynikających z realizacji

mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej albo

Wspólnej Polityki Rybackiej w formie gwarancji,

gwarantem może być wyłącznie instytucja finansowa

upoważniona do gwarantowania długu celnego.

2. Do współpracy między instytucjami finansowymi, o

których mowa w ust. 1, a Agencją oraz wzorów

formularzy gwarancji w celu zabezpieczenia

prawidłowej realizacji zadań określonych w ust. 1,

stosuje się odpowiednio przepisy wydane na

podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004

r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych

rynków rolnych (Dz. U. Nr 42, poz. 386 i Nr 97, poz.

964).”;

2) po art. 11a dodaje się art. 11b i 11c w brzmieniu:

„Art. 11b. 1. Należności ustalane w drodze decyzji admi-

nistracyjnej przez Prezesa Agencji z tytułu

nienależnie lub nadmiernie pobranych środków, o



2

których mowa w art. 11 ust. 4, podlegają potrąceniu

z bezspornej i wymagalnej wierzytelności lub

należności dłużnika z tytułu realizowanych przez

Agencję mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej,

finansowanych ze środków Sekcji Gwarancji

Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji

Rolnej oraz środków krajowych przeznaczonych na

współfinansowanie.

2. Potrącenia dokonuje się przez oświadczenie Prezesa

Agencji złożone dłużnikowi w formie pisemnej,

jeżeli dłużnik, na warunkach określonych w decyzji,

o której mowa w ust. 1, nie zwrócił na rachunek

bankowy Agencji nienależnie lub nadmiernie

pobranych środków. Oświadczenie ma moc

wsteczną od chwili, kiedy potrącenie stało się

możliwe.

Art. 11c. Należności ustalane w drodze decyzji administracyjnej

lub wierzytelności wynikające z umów

cywilnoprawnych z tytułów płatności określonych

w odrębnych przepisach, realizowanych przez Agencję

ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i

Gwarancji Rolnej oraz środków krajowych

przeznaczonych na współfinansowanie, nie podlegają

zajęciu na podstawie przepisów ustawy – Kodeks

postępowania cywilnego oraz przepisów o

postępowaniu egzekucyjnym w administracji.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów

wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu

Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273, z późn. zm.3)) w art. 5 ust. 2

otrzymuje brzmienie:

„2. Pomoc, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1-7, jest udzielana,

wstrzymywana, zawieszana lub zmniejszana w drodze decyzji
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administracyjnej kierownika jednostki organizacyjnej Agencji, a

pomoc, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 8 – na podstawie

umowy cywilnoprawnej.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i

warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. Nr 223,

poz. 2221, z późn. zm.4)) w art. 9 w ust. 1 uchyla się pkt 9.

Art. 4. W ustawie z dnia 19 lutego 2004 r. o organizacji rynku przetworów

owocowych i warzywnych (Dz. U. Nr 62, poz. 572) w art. 2 w ust. 1 uchyla się pkt 6.

Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

_______________
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju

obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i
Gwarancji Rolnej, ustawę z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku
chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego oraz ustawę z dnia 19 lutego 2004 r. o organizacji
rynku przetworów owocowych i warzywnych.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1994 r. Nr 80, poz. 369 i Nr 98, poz. 473, z
1997 r. Nr 41, poz. 255, Nr 79, poz. 484 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 48,
poz. 547 i 550 i Nr 88, poz. 983, z 2001 r. Nr 3, poz. 19, Nr 29, poz. 320, Nr 38, poz. 452, Nr 125, poz.
1363 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 112, poz. 976 i Nr 143, poz. 1197, z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr
64, poz. 592, Nr 166, poz. 1611, Nr 171, poz. 1661 i Nr 199, poz. 1934 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 40, Nr
34, poz. 292, Nr 42, poz. 386 i Nr 96, poz. 959.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 42, poz. 386, Nr 148, poz. 1551 i
Nr 162, poz. 1709.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 96, poz. 959.

U Z A S A D N I E N I E

Projekt nowelizacji ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa (ARiMR) ma na celu:

– wprowadzenie możliwości wnoszenia zabezpieczeń należności w ramach Wspólnej
Polityki Rolnej na rynkach owoców i warzyw lub Wspólnej Polityki Rybackiej,



4

– zapewnienie ARiMR jako agencji płatniczej możliwości korzystania z instytucji
potrącenia, zgodnie z art. 49 ust. 2 rozporządzenia Komisji nr 2419/2001/WE z dnia
11 grudnia 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania zintegrowanego
systemu zarządzania i kontroli niektórych wspólnotowych systemów pomocy
ustanowionych rozporządzeniem Rady nr 3508/92/EWG,

– zapewnienie spójności przepisów dotyczących wydawania decyzji odnośnie do
zwrotu nienależnie wypłaconych środków w ramach pomocy finansowej ze
środków Sekcji Gwarancji EFOiGR, w tym dla grup producentów owoców
i warzyw, organizacji producentów owoców i warzyw albo zrzeszenia organizacji
producentów owoców i warzyw,

– wyłączenie należności, ustalanych w drodze decyzji administracyjnych lub
wierzytelności wynikających z umów cywilnoprawnych z tytułów płatności
realizowanych przez ARiMR ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i
Gwarancji Rolnej oraz środków krajowych przeznaczonych na współfinansowanie,
z zajęcia na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego oraz przepisów
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Wspólna organizacja rynków owoców i warzyw obejmuje swoim zakresem pomoc
finansową z tytułu:

– wspólnej organizacji rynku świeżych owoców i warzyw  – podstawę przyznawania
pomocy finansowej stanowią: rozporządzenie Rady nr 2200/96/WE z dnia 28
października 1996 r., rozporządzenie Komisji nr 1432/2003/WE z dnia 11 sierpnia
2003 r.,  rozporządzenie Komisji nr 1433/2003/WE z dnia 11 sierpnia 2003 r.,
rozporządzenie Komisji nr 1943/2003/WE z dnia 3 listopada 2003 r.,
rozporządzenie Komisji nr 103/2004/WE z dnia 21 stycznia 2004 r.,

– wspólnej organizacji przetworów owocowych i warzywnych – podstawę
przyznawania pomocy finansowej stanowią: rozporządzenie Rady nr 2201/96/WE z
dnia 28 października 1996 r., rozporządzenie Komisji nr 1535/2003/WE z dnia 29
sierpnia 2003 r.

Na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców
i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego dyrektor
oddziału regionalnego ARiMR przyznaje pomoc finansową wstępnie uznanej grupie
producentów owoców i warzyw, organizacji producentów albo zrzeszeniu
organizacji producentów oraz rekompensatę organizacji producentów albo
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zrzeszeniu organizacji producentów. Zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej
pomoc wypłacana jest po wniesieniu przez wnioskodawcę zabezpieczenia
należności stanowiącego równowartość 110% wnioskowanej kwoty zaliczki.
Zwolnienie zabezpieczenia należności dokonywane jest zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 8
ww. ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r.

Na podstawie ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o organizacji rynku przetworów
owocowych i warzywnych, dyrektor oddziału regionalnego ARiMR przyznaje
wstępnie uznanej grupie producentów owoców i warzyw, organizacji producentów
owoców i warzyw albo zrzeszeniu organizacji producentów owoców i warzyw
zaliczkę na pomoc finansową z tytułu dostarczenia owoców i warzyw do
przetwórstwa oraz pomoc finansową z tytułu dostarczenia owoców i warzyw do
przetwórstwa. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej beneficjent pomocy może
złożyć wniosek o zaliczkę na pomoc finansową z tytułu dostarczenia owoców i
warzyw do przetwórstwa. Zaliczka wypłacana jest po wniesieniu przez beneficjenta
zabezpieczenia należności stanowiącego równowartość 110% wnioskowanej kwoty
pomocy.

A zatem w prawie krajowym zachodzi pilna potrzeba uregulowania formy i instytucji
udzielających ww. zabezpieczeń.

Jedną z podstawowych zasad Wspólnej Polityki Rybackiej jest jednolicie
zorganizowany rynek produktów rybołówstwa i akwakultury, zwłaszcza w aspekcie
standardów rynkowych, przejrzystości transakcji i interwencji rynkowej. Wspólna
organizacja rynku rybnego obejmuje swoim zakresem pomoc finansową dla
organizacji producentów. Podstawę przyznawania pomocy finansowej stanowią:
rozporządzenie Rady nr 104/2000/WE z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej
organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury oraz rozporządzenie
Komisji nr 1866/2000/WE z dnia 6 września 2000 r. ustanawiające szczegółowe
zasady stosowania rozporządzenia Rady nr 104/2000.

Stosownie do ustawy z dnia 22 stycznia 2004 r. o organizacji rynku rybnego i pomocy
finansowej w gospodarce rybnej (Dz. U. Nr 34, poz. 291 i Nr 96, poz. 959), na
podstawie decyzji administracyjnej Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR
właściwego ze względu na siedzibę organizacji producentów przyznaje się:

– pomoc finansową z tytułu przygotowania programu operacyjnego,

– rekompensaty finansowe za wycofanie produktów rybnych,

– pomoc finansową na utrwalenie i przechowywanie produktów rybnych,

– zryczałtowaną pomoc finansową za wycofanie produktów rybnych,
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– pomoc finansową na prywatne składowanie.

Zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej pomoc wypłacana jest po wniesieniu
przez wnioskodawcę zabezpieczenia należności stanowiącego równowartość 105%
wnioskowanej kwoty zaliczki.

Przyjęto, że gwarantami zabezpieczeń kwot wynikających z realizacji przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ww. mechanizmów Wspólnej Polityki
Rolnej będą instytucje finansowe upoważnione do gwarantowania długu celnego, tj.
analogicznie, jak w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i
organizacji niektórych rynków rolnych, regulującej również kwestie związane z
udzielaniem przez Agencję Rynku Rolnego pomocy w ramach Wspólnej Polityki
Rolnej.

Art. 49 ust. 2 rozporządzenia Komisji nr 2419/2001/WE z dnia 11 grudnia 2001 r.
ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania zintegrowanego systemu
zarządzania i kontroli niektórych wspólnotowych systemów pomocy ustanowionych
rozporządzeniem Rady nr 3508/92/EWG stanowi, że państwa członkowskie mogą
zdecydować, że zwrotu nienależnej płatności dokonuje się przez potrącenie tej
kwoty z jakiejkolwiek zaliczki lub płatności w ramach systemu pomocy,
określonego w art. 1 ust. 1 rozporządzenia Rady nr 3508/92/EWG z dnia 27
listopada 1992 r. ustanawiającego zintegrowany system zarządzania i kontroli
niektórych programów pomocowych Wspólnoty, dokonywanej na rzecz rolnika po
dacie podjęcia decyzji o zwrocie. Jednakże rolnik może zwrócić tę kwotę nie
czekając na dokonanie potrącenia. Instytucję potrącenia w prawie krajowym
reguluje m.in. Kodeks cywilny. Zgodnie z art. 498 § 1 Kodeksu cywilnego, w
przypadku gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i
wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności
drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej
samej jakości oznaczone co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą
być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym. Należności
pochodzące z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji
Rolnej (EFOiGR) nie są wierzytelnościami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa – jako agencji płatniczej.

Wobec tego, że należności nienależnie lub nadmiernie pobrane, a pochodzące z Sekcji
Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej ustalane są w
trybie administracyjno-prawnym w drodze decyzji administracyjnej Prezesa
Agencji, podstawą do ich potrącania nie może być art. 498 i następne Kodeksu
cywilnego, który reguluje wyłącznie stosunki cywilnoprawne. Ponadto, mimo tego,
że zgodnie z art. 11 ust. 5 ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i
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Modernizacji Rolnictwa do należności ustalanych w drodze decyzji
administracyjnej przez Prezesa Agencji z tytułu nienależnie lub nadmiernie
pobranych środków stosuje się przepisy działu III ustawy            – Ordynacja
podatkowa, to jednak potrąceń tych należności nie można dokonywać na podstawie
ustawy – Ordynacja podatkowa, gdyż katalog należności podlegających potrąceniu
zgodnie z ustawą – Ordynacja podatkowa jest zamknięty i nie obejmuje należności
pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji
Rolnej.

W świetle powyższego, w celu umożliwienia agencji płatniczej – ARiMR dokonywania
potrąceń należności pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu
Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz krajowych, przeznaczonych na
współfinansowanie, konieczne jest stworzenie podstaw prawnych mogących mieć
zastosowanie do przedmiotowych potrąceń. System informatyczny w Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w module windykacji należności został
wyposażony w odpowiednią funkcję, umożliwiającą dokonywanie potrąceń z
kolejnych płatności przyznanych beneficjentowi będącemu jednocześnie
dłużnikiem.

W ustawie z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku
chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego i w ustawie z dnia 19 lutego
2004 r. o organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych, stanowi się, że
dyrektor oddziału regionalnego ARiMR wydaje decyzję w sprawie zwrotu
nienależnie wypłaconych środków w ramach pomocy finansowej, natomiast w
ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa stanowi się, że decyzje w tym zakresie wydawane są przez
Prezesa tej Agencji.

W celu zapewnienia spójności przepisów ww. ustaw w zakresie właściwości organów
do wydawania decyzji w sprawie zwrotu nienależnie pobranej pomocy finansowej,
konieczne jest wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 19 grudnia 2003 r. o
organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku
suszu paszowego i w ustawie z dnia 19 lutego 2004 r. o organizacji rynku
przetworów owocowych i warzyw.

Przepisy prawa polskiego oraz regulacje prawne Unii Europejskiej nie wyłączają, jak i
nie ograniczają możliwości zajęcia na podstawie przepisów Kodeksu postępowania
cywilnego oraz przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z
wierzytelności w postaci przysługujących osobom uprawnionym płatności zgodnie z



8

przepisami ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do
gruntów rolnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 40, z późn. zm.), ustawy z dnia 28
listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków
pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji
Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273, z późn. zm.), ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206), ustawy z dnia 19 grudnia
2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz
rynku suszu paszowego (Dz. U. Nr 223, poz. 2221, z późn. zm.), ustawy z dnia
19 lutego 2004 r. o organizacji rynku przetworów owocowych i warzyw (Dz. U.
Nr 62, poz. 572) oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i
organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. Nr 42, poz. 386 i Nr 97, poz. 964).
Powyższe oznacza, że do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa już
napływają tytuły egzekucyjne o przekazanie środków z tytułu przysługujących
niektórym producentom rolnym płatności.

Zgodnie z art. 28 rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r.
ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach
wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników
oraz zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr
1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr
1673/2000, (EWG) nr 2358/71, (WE) nr 2529/2001 płatności powinny być
przekazywane w całości na rzecz beneficjenta. Uwzględniając powyższy przepis,
proponuje się wprowadzenie zmiany w ustawie o utworzeniu Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, umożliwiającej Agencji realizację
płatności na rzecz beneficjentów. Powyższy przepis nie uniemożliwia zajęcia
rachunków dłużników przez komorników. Ponadto zgodnie z wytycznymi
wynikającymi z rozporządzenia Komisji (WE) 1663/95 z dnia 7 lipca 1995 r.
dotyczącym szczegółowych zasad zastosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr
729/70 uwzględniającego procedurę rozliczania rachunków Sekcji Gwarancji
Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, procedury przyjęte przez
Agencję powinny zapewniać, że dokonywanie płatności odbywa się wyłącznie dla
wnioskującego, na jego rachunek bankowy lub jego cesjonariusza, przy czym
płatność powinna być dokonywana przez bank Agencji. Stosownie do ww.
przepisów Unii Europejskiej, we wnioskach o pomoc finansową ze środków
EFOiGR, składanych przez podmioty w biurach powiatowych ARiMR, zawarte są
informacje dotyczące rachunku bankowego wnioskującego podmiotu. Przekazanie
przez ARiMR środków pochodzących z EFOiGR na rachunek innego podmiotu (w
tym także wskazany przez komornika) niż podmiot wnioskujący, w praktyce
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oznaczałoby konieczność zwrotu z budżetu państwa równowartości tych środków na
rachunek EFOiGR.

Projekt ustawy nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr
239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Podmioty na które oddziałuje akt normatywny

Projekt ustawy dotyczy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz
beneficjentów pomocy ze środków EFOiGR oraz środków krajowych
przeznaczonych na współfinansowanie.

2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji

Projekt ustawy był przedmiotem uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji

społecznych, m.in. z Krajową Radą Izb Rolniczych, Komisją Krajową NSZZ

„Solidarność”, NSZZ „Solidarność 80”, Ogólnopolskim Porozumieniem Związków

Zawodowych, Krajowym Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych,

Federacją Związków Producentów Rolnych, Federacją Związków Pracodawców

Rolnych, Związkiem Zawodowym Rolnictwa „Samoobrona” oraz Związkiem

Zawodowym Rolników „Ojczyzna”. W ramach konsultacji społecznych nie

zgłoszono uwag.

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych

Projekt ustawy nie wpłynie na wielkość dochodów i wydatków budżetu państwa.

4. Wpływ regulacji na rynek pracy

Wejście w życie ustawy nie wpłynie bezpośrednio na rynek pracy.

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki

Wejście w życie ustawy nie będzie miało wpływu na konkurencyjność wewnętrzną

oraz zewnętrzną gospodarki.

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów

Wejście w życie ustawy nie będzie miało wpływu  na sytuację i rozwój regionów.




