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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 rolnictwie 
ekologicznym z projektami aktów wykonawczych. 

 
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 poważaniem 

 

(-) Donald Tusk 

 
 



Projekt 

U S T AWA  

z dnia 

o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym 

Art. 1. W ustawie z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 116, 

poz. 975) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) certyfikat – certyfikat, o którym mowa w art. 29 ust. 1 rozporządzenia 

nr 834/2007;”; 

2) w art. 4: 

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Jednostka certyfikująca przekazuje Głównemu Inspektorowi, do 10. dnia 

każdego miesiąca, wykaz producentów ekologicznych: 

1)  którzy dokonali zgłoszenia podjęcia działalności w zakresie rolnictwa 

ekologicznego, o którym mowa w art. 28 ust. 1 rozporządzenia nr 834/2007, 

i spełnili warunki do prowadzenia tej działalności określone w przepisach 

dotyczących rolnictwa ekologicznego, 

2)  którzy zostali wyłączeni z kontroli, o której mowa w art. 7 ust. 1, 

prowadzonej przez tę jednostkę, 

3)  którzy dokonali zmian w zgłoszeniu podjęcia działalności w zakresie 

rolnictwa ekologicznego, o którym mowa w art. 28 ust. 1 rozporządzenia 

nr 834/2007, w zakresie określonym w art. 63 ust. 3 rozporządzenia Komisji 

(WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającego szczegółowe 

zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie 

produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu 

do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. Urz. UE L 250 

z 18.09.2008, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 

nr 889/2008”, 

4) u których jednostka certyfikująca stwierdziła wystąpienie sytuacji, o której 

mowa w art. 27 ust. 5 lit. d zdanie drugie rozporządzenia nr 834/2007 

– według stanu za poprzedni miesiąc.”, 
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b) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu: 

„7a. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt 3, Główny Inspektor 

w formularzach, o których mowa w ust. 7 pkt 2, może wskazać informacje 

określone w art. 63 ust. 3 rozporządzenia nr 889/2008, które nie podlegają 

przekazaniu.”; 

3) w art. 6: 

a)  ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie: 

„6. W przypadku cofnięcia upoważnienia jednostce certyfikującej na 

podstawie ust. 1 lub 2, certyfikaty wydane przez tę jednostkę zachowują ważność 

przez okres nie dłuższy niż 60 dni od dnia, w którym decyzja o cofnięciu 

upoważnienia jednostce certyfikującej stała się ostateczna. 

7. Od dnia, w którym decyzja o cofnięciu upoważnienia jednostce 

certyfikującej stała się ostateczna, do dnia objęcia producentów ekologicznych 

systemem kontroli, o którym mowa w art. 27 rozporządzenia nr 834/2007, przez 

inną jednostkę certyfikującą uprawnienia jednostki certyfikującej w zakresie 

kontroli wydanych certyfikatów wykonuje Inspekcja.”, 

b) dodaje się ust. 9 w brzmieniu: 

„9. W przypadku cofnięcia upoważnienia jednostce certyfikującej na 

podstawie ust. 1 lub 2 niezwłocznie przekazuje ona Głównemu Inspektorowi 

znajdujące się w jej posiadaniu: 

1) dokumenty, o których mowa w art. 92 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia 

nr 889/2008, oraz 

2) informacje zawarte w wykazie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 

– dotyczące działalności producentów ekologicznych, którzy byli objęci kontrolą 

przez tę jednostkę certyfikującą, w zakresie, w jakim cofnięto upoważnienie tej 

jednostce, za okres 5 lat poprzedzających cofnięcie tego upoważnienia, 

a w przypadku producentów ekologicznych objętych kontrolą przez okres krótszy 

niż 5 lat – za okres od dnia zgłoszenia podjęcia działalności w rolnictwie 

ekologicznym przez danego producenta ekologicznego do dnia cofnięcia 

upoważnienia jednostce certyfikującej.”; 

4) w art. 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Jednostka certyfikująca powiadamia Głównego Inspektora i pozostałe jednostki 

certyfikujące o: 

1)  odmowie wydania certyfikatu – w terminie 14 dni od dnia odmowy jego wydania; 
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2) zaistnieniu sytuacji, o której mowa w art. 30 ust. 2 rozporządzenia nr 834/2007  

– w terminie 14 dni od dnia jej zaistnienia.”; 

5) w art. 8 po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: 

„2a. Jeżeli w ramach nadzoru nad jednostkami certyfikującymi Główny Inspektor 

stwierdzi wystąpienie sytuacji, o której mowa w art. 27 ust. 8 zdanie drugie 

rozporządzenia nr 834/2007, może, w drodze decyzji, zakazać jednostce certyfikującej 

przyjmowania zgłoszeń podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego, 

o których mowa w art. 28 ust. 1 tego rozporządzenia, w określonym zakresie i terminie, 

wskazując obowiązek wykonania przez tę jednostkę odpowiednich działań 

naprawczych. 

2b. Jeżeli jednostka certyfikująca nie dokona odpowiednich działań naprawczych 

w terminie określonym w decyzji, o której mowa w ust. 2a, Główny Inspektor występuje 

z wnioskiem o cofnięcie upoważnienia jednostce certyfikującej, o którym mowa w art. 6 

ust. 3.”; 

6) w art. 9 dodaje się ust. 6–8 w brzmieniu: 

„6. W przypadku zmiany przez producenta ekologicznego jednostki certyfikującej, 

jednostka certyfikująca, pod kontrolą której znajdował się dotychczas ten producent, 

albo Główny Inspektor – w przypadku, o którym mowa w art. 6 ust. 7, przekazuje 

znajdujące się w ich posiadaniu: 

1) dokumenty, o których mowa w art. 92 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia 

nr 889/2008, oraz 

2) informacje zawarte w wykazie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 

– dotyczące działalności tego producenta w zakresie rolnictwa ekologicznego, za okres 

5 lat poprzedzających zmianę przez tego producenta ekologicznego jednostki 

certyfikującej, a w przypadku gdy producent ekologiczny był objęty kontrolą przez 

okres krótszy niż 5 lat – za okres od dnia zgłoszenia podjęcia działalności w rolnictwie 

ekologicznym przez tego producenta ekologicznego do dnia pozostawania tego 

producenta pod kontrolą danej jednostki certyfikującej. 

7. Przekazanie jednostce certyfikującej, do której zgłosił się producent 

ekologiczny, dokumentów i informacji o których mowa w ust. 6, następuje na wniosek 

tej jednostki, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. 

8. Informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 lub 5 rozporządzenia nr 889/2008, 

są przekazywane jednostce certyfikującej na jej wniosek, w terminie 14 dni od dnia 

złożenia wniosku.”; 
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7) w art. 11: 

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) wydaje pozwolenie na zastosowanie odstępstw od warunków produkcji 

ekologicznej w przypadkach określonych w rozporządzeniu nr 889/2008, na 

wniosek o ich zastosowanie, z zastrzeżeniem ust. 2 i 5;”, 

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) wydaje pozwolenie na zastosowanie odstępstw, o których mowa w art. 29 

ust. 1 w wierszu pierwszym pkt 6 załącznika II do rozporządzenia 

nr 889/2008 oraz w pkt 3 lit. a załącznika VI do tego rozporządzenia, na 

wniosek o ich zastosowanie;”, 

c) dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu: 

„5. Niezależnie od odstępstw od warunków produkcji ekologicznej, których 

zastosowanie wymaga uzyskania pozwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub 

ust. 2 pkt 1, mogą być zastosowane ogólne odstępstwa od warunków produkcji 

ekologicznej, jeżeli jest to niezbędne do rozpoczęcia lub utrzymania produkcji 

ekologicznej przez producentów ekologicznych. 

6. Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze 

rozporządzenia, ogólne odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej, mając na 

względzie zakres tych odstępstw dopuszczonych na podstawie przepisów 

dotyczących rolnictwa ekologicznego i warunki ich zastosowania przy zachowaniu 

celów i zasad produkcji ekologicznej określonych w tych przepisach.”; 

8) w art. 17: 

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) Głównemu Inspektorowi oraz Prezesowi Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa, w postaci papierowej oraz za pośrednictwem 

środków komunikacji elektronicznej, do dnia 30 listopada każdego roku, 

wykaz producentów w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji 

producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków 

o przyznanie płatności, którzy spełnili określone wymagania dotyczące 

produkcji ekologicznej zgodnie z przepisami dotyczącymi rolnictwa 

ekologicznego, według stanu za dany rok;”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Jeżeli w wyniku kontroli przeprowadzonej przez jednostkę certyfikującą 

zostanie stwierdzona konieczność uzupełnienia danych zawartych w wykazie, 
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o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jednostka certyfikująca może uzupełnić ten wykaz 

w terminie do końca grudnia danego roku.”; 

9) po art. 17 dodaje się art. 17a w brzmieniu: 

„Art. 17a. 1. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapewnia 

Głównemu Inspektorowi oraz jednostkom certyfikującym dostęp do administrowanych 

przez nią danych o producentach ekologicznych zgromadzonych w systemie ewidencji 

producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie 

płatności, o którym mowa w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie 

ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków 

o przyznanie płatności (Dz. U. z 2012 r. poz. 86) w zakresie niezbędnym do 

prawidłowego funkcjonowania systemu nadzoru i kontroli w rolnictwie ekologicznym. 

2. Dane, o których mowa w ust. 1, są udostępniane na wniosek Głównego 

Inspektora albo jednostki certyfikującej nieodpłatnie, na podstawie zawartych 

porozumień. 

3. Główny Inspektor ma dostęp do danych, o których mowa w ust. 1, 

i wykorzystuje udostępnione dane do realizacji zadań określonych w art. 8. 

4. Jednostki certyfikujące mają dostęp do danych, o których mowa w ust. 1, tylko 

w odniesieniu do producentów, którzy dokonali do tych jednostek zgłoszenia podjęcia 

działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego, o którym mowa w art. 28 ust. 1 

rozporządzenia nr 834/2007, i wykorzystują udostępnione dane do realizacji zadań 

określonych w art. 7 ust. 1.”; 

10) po art. 19 dodaje się art. 19a w brzmieniu: 

„Art. 19a. 1. W ramach kontroli, o której mowa w art. 7, jednostki certyfikujące 

mogą zlecić wykonanie analiz, o których mowa w art. 65 ust. 2 rozporządzenia 

nr 889/2008, w laboratoriach urzędowych, o których mowa w art. 12 rozporządzenia 

nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 

kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem 

paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu 

zwierząt (Dz. Urz. UE L 191 z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 

specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 882/2004”, lub 

w laboratoriach referencyjnych, o których mowa w art. 33 rozporządzenia nr 882/2004, 

wyznaczonych zgodnie z ust. 3. 

2. Koszty wykonania analiz, o których mowa w ust. 1, są finansowane przez 

jednostki certyfikujące. 
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3. Minister właściwy do spraw rolnictwa wyznaczy, w drodze rozporządzenia, 

laboratoria urzędowe i referencyjne, o których mowa w ust. 1, oraz określi zakres 

wykonywanych przez poszczególne laboratoria analiz, mając na względzie przepisy 

art. 12 rozporządzenia nr 882/2004 oraz zapewnienie realizacji zadań określonych 

w art. 33 tego rozporządzenia.”; 

11) w art. 21: 

a) po ust. 5 dodaje się ust. 5a–5c w brzmieniu: 

„5a. Jeżeli osoba wpisana na podstawie egzaminu, o którym mowa w ust. 3 

pkt 1, do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego, o którym mowa w ust. 1, 

posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie danego rodzaju specjalizacji do 

prowadzenia kontroli, w szczególności potwierdzoną określoną liczbą punktów 

uzyskanych na egzaminie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, liczbą przeprowadzonych 

kontroli, o których mowa w art. 7 ust. 1, w zakresie danego rodzaju specjalizacji, 

lub ukończeniem szkolenia w zakresie rolnictwa ekologicznego, Główny Inspektor 

wydaje tej osobie zaświadczenie o wpisie do tego rejestru bez konieczności 

ponownego zdawania egzaminu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1. 

5b. W celu uzyskania zaświadczenia o wpisie do rejestru inspektorów 

rolnictwa ekologicznego bez konieczności ponownego zdawania egzaminu, 

o którym mowa w ust. 3 pkt 1, przed upływem 3 lat od dnia zdania tego egzaminu 

osoba, o której mowa w ust. 5a, składa wniosek do Głównego Inspektora, 

dołączając dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wymaganych do 

wydania tego zaświadczenia. 

5c. Jeżeli osoba, o której mowa w ust. 5a, nie spełnia warunków wymaganych 

do uzyskania zaświadczenia o wpisie do rejestru inspektorów rolnictwa 

ekologicznego bez konieczności ponownego zdawania egzaminu, o którym mowa 

w ust. 3 pkt 1, Główny Inspektor odmawia, w drodze decyzji, wydania tego 

zaświadczenia.”, 

b) w ust. 7 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3)  upływu: 

a) 3 lat albo 

b) 6 lat – w przypadku, o którym mowa w ust. 5a 

– od dnia zdania egzaminu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, chyba że przed 

upływem tego okresu inspektor rolnictwa ekologicznego ponownie zda 

egzamin w zakresie tych rodzajów specjalizacji.”, 
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c) w ust. 13: 

–  pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) wzór zaświadczenia o wpisie do rejestru inspektorów rolnictwa 

ekologicznego, o którym mowa w ust. 1, oraz wzór imiennej pieczęci, 

o której mowa w ust. 5.”, 

–  w pkt 6 na końcu dodaje się przecinek i dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 

„7) szczegółowe warunki, po spełnieniu których osobie wpisanej do rejestru 

inspektorów rolnictwa ekologicznego wydaje się zaświadczenie o wpisie 

do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego bez konieczności 

ponownego zdawania egzaminu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, termin 

złożenia wniosku o wydanie tego zaświadczenia oraz dokumenty, jakie 

należy dołączyć do wniosku”, 

–  zdanie wspólne otrzymuje brzmienie: 

„ – mając na względzie rzetelność i przejrzystość przeprowadzania egzaminu, 

o którym mowa w ust. 3 pkt 1, rzeczywiste koszty przeprowadzenia egzaminu 

i funkcjonowania komisji kwalifikacyjnej, zapewnienie właściwego 

funkcjonowania systemu kontroli, o którym mowa w art. 27 rozporządzenia 

nr 834/2007, oraz spełniania przez jednostki certyfikujące warunków 

określonych w art. 27 ust. 5 lit. b ppkt (ii) tego rozporządzenia.”. 

Art. 2. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 21 ust. 13 ustawy wymienionej 

w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na 

podstawie art. 21 ust. 13 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



UZASADNIENIE 

 

I. Cel projektowanej ustawy 

Celem projektowanej ustawy jest wprowadzenie ułatwień dla rolników prowadzących 

produkcję ekologiczną, upoważnionych jednostek certyfikujących oraz organów administracji 

publicznej odpowiedzialnych za ten sektor rolnictwa. Konieczność wprowadzenia zmian 

legislacyjnych w ustawie z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. 

Nr 116, poz. 975), zwanej dalej „ustawą o rolnictwie ekologicznym”, wiąże się także 

z potrzebą dostosowania jej przepisów do ogłoszonego sprostowania do rozporządzenia Rady 

(WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania 

produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE 

L 156 z 15.06.2011, str. 12) oraz uwzględnienia wniosków wynikających ze sprawozdania 

specjalnego nr 9/2012 przygotowanego przez Europejski Trybunał Obrachunkowy 

pt. „Kontrola systemu kontroli produkcji, przetwarzania, dystrybucji i przywozu produktów 

ekologicznych”, wniosków z kontroli Biura ds. Żywności i Weterynarii Komisji Europejskiej 

(Food and Veterinary Office) przeprowadzonej w Polsce we wrześniu  

2012 r., a także wymogów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 392/2013  

z dnia 29 kwietnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 889/2008  

w odniesieniu do systemu kontroli produkcji ekologicznej (Dz. Urz. UE L 118  

z 30.04.2013, str. 5). 

Przedmiotowy projekt został opracowany na podstawie założeń projektu ustawy  

o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym. 

II. Zakres projektowanej regulacji 

1. Wprowadzenie uproszczeń związanych z przekazywaniem przez jednostki certyfikujące 

Głównemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych danych 

dotyczących kontrolowanych producentów oraz ujednolicenie systemu raportowania (art. 1 

pkt 2 i 8 projektu) 

Obecnie jednostki certyfikujące przekazują informacje o zmianach dokonanych przez 

producentów rolnych w zgłoszeniu podjęcia działalności w rolnictwie ekologicznym  

w zakresie określonym w art. 63 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 

5 września 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady 

(WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych 
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w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. Urz. UE L 250 

z 18.09.2008, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 889/2008”.  

Proponowane rozwiązanie ma na celu wprowadzenie możliwości wyłączenia przez Głównego 

Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych konieczności informowania 

o części zmian nieistotnych dla sprawnego wykonywania przez ten organ nadzoru. Główny 

Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych będzie określał zakres 

wymaganych do sprawowania nadzoru informacji. W tym celu opracuje i przekaże 

jednostkom certyfikującym wzory formularzy zawierających wskazanie zakresu zmian, 

których informacja ma dotyczyć. Jednocześnie część zmian aktualnie przekazywanych na 

podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o rolnictwie ekologicznym, w terminie 14 dni od dnia 

zaistnienia zdarzenia, będzie przekazywana w ramach comiesięcznego raportu 

przekazywanego na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy o rolnictwie ekologicznym, co znacząco 

uprości system raportowania w rolnictwie ekologicznym oraz zmniejszy obciążenia 

administracji w tym zakresie, a także wypełni zalecenie z audytu FVO w zakresie 

raportowania o nieprawidłowościach przez jednostki certyfikujące. 

Ujednolicenie systemu raportowania wymaga zmiany terminu przekazywania informacji 

o kontrolowanych producentach na potrzeby wsparcia udzielanego na podstawie przepisów 

dotyczących rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dzięki temu oraz równoczesnej 

zmianie organu przyjmującego dane o producentach z ministra właściwego do spraw 

rolnictwa na Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 

system zostanie skonsolidowany oraz dane wymagane na podstawie innych przepisów będą 

porównywane na bieżąco. Zgodnie z obowiązującą ustawą o rolnictwie ekologicznym 

jednostki certyfikujące przekazują wykaz producentów w rozumieniu przepisów o krajowym 

systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków 

o przyznanie płatności, którzy spełnili określone wymagania dotyczące produkcji 

ekologicznej, zgodnie z przepisami dotyczącymi rolnictwa ekologicznego, ministrowi 

właściwemu do spraw rolnictwa oraz Prezesowi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa do dnia 31 października każdego roku według stanu za dany rok. Proponuje się 

zmianę polegającą na przesunięciu ww. terminu na dzień 30 listopada według stanu na dany 

rok oraz na możliwości przesyłania uzupełnień do ww. wykazu w terminie do końca grudnia 

danego roku, jeżeli w wyniku kontroli jednostki certyfikującej zostanie stwierdzona 

konieczność uzupełnienia przekazanych danych. Uzasadnieniem przesunięcia terminu jest to, 
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że w praktyce jednostki certyfikujące do dnia 31 października przekazują niekompletne 

wykazy, które poprawiają w drodze nadsyłania szeregu korekt, przez co pierwotne wykazy 

nie zawierają kompletnej informacji. Przesunięcie na dzień 30 listopada terminu 

przekazywania wykazów poprawi ich jakość z uwagi na mniejszą liczbę poprawek.  

2. Doprecyzowanie obowiązków Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno- 

-Spożywczych w zakresie sprawowania kontroli nad producentami ekologicznymi 

kontrolowanymi przez jednostkę certyfikującą, której cofnięto w części lub w całości 

upoważnienie do przeprowadzania kontroli w rolnictwie ekologicznym (art. 1 pkt 3 lit. a 

projektu) 

Proponuje się ograniczyć zakres obowiązków Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-

-Spożywczych wyłącznie do kontroli wydanych certyfikatów w taki sposób, aby Inspekcja 

miała prawo je zawiesić lub cofnąć w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych 

w art. 30 rozporządzenia Rady WE nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie 

produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego 

rozporządzenie (EWG) nr 2092/91, a więc podejrzenia lub stwierdzenia nieprawidłowości, 

natomiast nie miała pozostałych uprawnień jednostek certyfikujących w tym zakresie, jak 

wydawanie nowych certyfikatów. W świetle obowiązujących przepisów Inspekcja Jakości 

Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w razie cofnięcia jednostce certyfikującej 

upoważnienia do przeprowadzania kontroli zastępuje ją do czasu przejścia kontrolowanych 

przez nią producentów do innej jednostki. Proponowane rozwiązanie nie będzie miało 

negatywnego wpływu na funkcjonowanie rynku rolnictwa ekologicznego, a wręcz 

przeciwnie, gdyż ograniczenie roli Inspekcji będzie czynnikiem przyspieszającym decyzje 

producentów o zmianie jednostki i podkreśli tymczasowość obowiązującego rozwiązania, 

tj. przejmowania przez Inspekcję roli jednostki certyfikującej. Z uwagi na możliwość 

przejęcia przez Inspekcję odpowiedzialności jednostki w zakresie kontroli wydanych 

certyfikatów konieczne jest wprowadzenie mechanizmu przekazywania dokumentacji 

dotyczącej kontroli przez jednostkę certyfikującą, której cofnięto upoważnienie, do Inspekcji. 

Wprowadzenie mechanizmu przekazywania informacji jest także wymagane zmianą art. 93 

pkt 5 rozporządzenia nr 889/2008 wprowadzoną rozporządzeniem wykonawczym Komisji 

(UE) nr 392/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 889/2008 

w odniesieniu do systemu kontroli produkcji ekologicznej. 
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3. Wprowadzenie mechanizmu przekazywania przez jednostki certyfikujące informacji  

o producencie ekologicznym przechodzącym pod kontrolę innej jednostki (art. 1 pkt 3 lit. 

b, pkt 4 i 6 projektu) 

Obecna praktyka w tym zakresie opiera się na dobrowolnej współpracy i wymianie informacji 

jednostek certyfikujących, co nie w każdym przypadku może gwarantować odpowiedni 

nadzór. Planowane rozwiązanie zakłada, że jednostka certyfikująca, do której zgłosi się 

producent ekologiczny, będzie mogła wystąpić do jednostki certyfikującej, która wcześniej 

kontrolowała tego producenta, o przekazanie dokumentów i informacji o działalności tego 

producenta w zakresie rolnictwa ekologicznego za określony okres. Wprowadzenie 

mechanizmu przekazywania informacji jest wymagane zmianą art. 93 pkt 5 rozporządzenia 

nr 889/2008 wprowadzoną rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 392/2013 z dnia 

29 kwietnia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 889/2008 w odniesieniu do 

systemu kontroli produkcji ekologicznej. Przekazanie dokumentów i informacji zapewni 

właściwe wykonywanie działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego oraz zmniejszy 

ryzyko nadużyć i spowoduje, że kontrola stanie się bardziej efektywna, bowiem jednostka 

certyfikująca, która przejęła producenta ekologicznego, będzie posiadała informacje 

o stwierdzonych w przeszłości nieprawidłowościach. 

Propozycja przekazania dokumentacji za okres 5 lat poprzedzających cofnięcie upoważnienia 

jednostce certyfikującej jest podyktowana okresem przechowywania dokumentacji dotyczącej 

kontroli, który został w ww. rozporządzeniu określony na 5 lat. W przypadku producentów 

ekologicznych objętych kontrolą przez okres krótszy niż 5 lat przekazanie dokumentacji 

będzie obejmowało okres od dnia zgłoszenia podjęcia działalności w rolnictwie ekologicznym 

przez danego producenta ekologicznego do dnia cofnięcia upoważnienia jednostce 

certyfikującej. 

4. Wprowadzenie dla Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno- 

-Spożywczych możliwości wstrzymania naboru nowych zgłoszeń działalności w rolnictwie 

ekologicznym (art. 1 pkt 5 projektu) 

Wprowadzenie możliwości wstrzymania naboru nowych zgłoszeń działalności w zakresie 

rolnictwa ekologicznego przez jednostkę certyfikującą ma na celu ochronę interesów 

producentów ekologicznych przed powierzeniem kontroli swojej działalności jednostce 

certyfikującej, u której, w toku kontroli przeprowadzanej przez Inspekcję Jakości Handlowej 

Artykułów Rolno-Spożywczych, wykryto nieprawidłowości wpływające na rzetelność 

i skuteczność prowadzonych działań. Zakaz ma być również działaniem motywującym 
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jednostkę certyfikującą do natychmiastowego podjęcia i wdrożenia działań naprawczych 

zaleconych przez Inspekcję. 

5. Wprowadzenie upoważnienia dla ministra właściwego do spraw rolnictwa do wydania 

rozporządzenia mającego na celu ustanowienie generalnego pozwolenia na zastosowanie 

niektórych odstępstw od warunków produkcji ekologicznej (art. 1 pkt 7 lit. c projektu) 

Aktualnie funkcjonujący system indywidualnego corocznego wydawania pozwoleń przez 

organy Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych na zastosowanie 

odstępstw od warunków produkcji ekologicznej, w sytuacji gdy z uwagi na położenie 

geograficzne czy trudności strukturalne nie mogą zajść zmiany pozwalające na odejście od 

stosowania odstępstw, powoduje zbędne obciążenie zarówno dla producentów, jak i organów 

administracji. Wprowadzenie w ustawie generalnego pozwolenia na zastosowanie odstępstw 

od niektórych warunków produkcji ekologicznej w zakresie przewidzianym przepisami Unii 

Europejskiej, w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw rolnictwa, usunie 

konieczność każdorazowego występowania o zgodę na zastosowanie danego odstępstwa. 

Obecnie przepisy dopuszczają możliwość udzielania odstępstw w 17 przypadkach 

określonych w rozporządzeniu nr 889/2008, m.in. utrzymywanie bydła na uwięzi w małych 

gospodarstwach. 

6. Dostęp do danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla Głównego 

Inspektora Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz 

upoważnionych jednostek certyfikujących (art. 1 pkt 9 projektu) 

Wprowadzenie możliwości dostępu do elektronicznej bazy danych o producentach 

ekologicznych, które znajdują się w posiadaniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa, Głównemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz 

jednostkom certyfikującym. Jednostki certyfikujące miałyby dostęp wyłącznie do informacji 

o producentach, którzy są objęci ich kontrolą. Dostęp do tych informacji jest szczególnie 

istotny w związku z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania systemu nadzoru i kontroli 

w rolnictwie ekologicznym (np. w przypadku gdy producent ekologiczny nie zgłosił 

wszystkich działek do jednostki certyfikującej) i umożliwiłby wyeliminowanie części 

występujących błędów (np. związanych z różnicami w pomiarze działek).  

7. Uproszczenie egzaminów na inspektora rolnictwa ekologicznego (art. 1 pkt 10 projektu) 

Proponuje się określenie w ustawie ogólnych warunków zwolnienia z obowiązku zdawania 

egzaminu na inspektora rolnictwa ekologicznego co 3 lata. Warunki te odnoszą się do 
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wyników egzaminu, przebytych szkoleń lub przeprowadzonych kontroli, co przedłuży do 

sześciu lat okres ważności wpisu do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego. Natomiast 

szczegółowe warunki ww. zwolnienia, terminy składania wniosków o wydanie zaświadczenia 

o wpisie do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego bez konieczności ponownego 

zdawania egzaminu, o którym mowa w art. 21 ust. 3 pkt 1 ustawy o rolnictwie ekologicznym, 

oraz dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku w celu potwierdzenia spełnienia 

warunków zwolnienia, zostaną określone w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw 

rolnictwa. 

8. Realizacja zaleceń z kontroli Biura ds. Żywności i Weterynarii Komisji Europejskiej (Food 

and Veterinary Office) 

Biuro ds. Żywności i Weterynarii Komisji Europejskiej po kontroli działania systemu 

rolnictwa ekologicznego w Polsce zaleciło wykonywanie analiz próbek pochodzących od 

kontrolowanych producentów w laboratoriach urzędowych, zgodnie z art. 12 rozporządzenia 

nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli 

urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym 

i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt 

(Dz. Urz. UE L 191 z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, 

t. 45, str. 200), oraz w laboratoriach referencyjnych, zgodnie z art. 33 rozporządzenia 

nr 882/2004. Zalecenie to zostanie zrealizowane przez wprowadzenie delegacji dla Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi do wyznaczenia, w drodze rozporządzenia, laboratoriów 

urzędowych i referencyjnych do przeprowadzania analiz próbek pochodzących od 

producentów ekologicznych. 

9. Zmiany o charakterze technicznym i porządkującym 

W projekcie ustawy dostosowano część terminów zastosowanych w ustawie o rolnictwie 

ekologicznym do zmian w zakresie terminologii wynikających z opublikowanego 

sprostowania do rozporządzenia Rady nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie 

produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego 

rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 – w szczególności w zakresie art. 2 pkt 1 ustawy 

o rolnictwie ekologicznym. 

W art. 11 w ust. 1 w pkt 1 ustawy o rolnictwie ekologicznym dokonano zmiany polegającej 

na dodaniu zastrzeżenia ust. 5, w związku z wprowadzeniem w tym artykule ust. 5, do 

którego zastrzeżenie to się odnosi. 
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W art. 11 w ust. 2 w pkt 1 ww. ustawy dokonano zmiany odniesienia z tiretu trzeciego lit. a 

pkt 1.1 załącznika VI do rozporządzenia nr 889/2008 na pkt 3 lit. a załącznika VI do tego 

rozporządzenia. Zmiana ta jest wynikiem ogłoszenia rozporządzenia wykonawczego Komisji 

(UE) nr 505/2012 z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniającego i poprawiającego rozporządzenie 

(WE) nr 889/2008 ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady 

(WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych 

w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. Urz. UE L 154 

z 15.06.2012, str. 12), które zmieniło układ ww. załącznika. 

W art. 21 w ust. 5 obowiązującej ustawy jest użyte pojęcie „zaświadczenie o wpisie do 

rejestru inspektorów”, natomiast w tym samym artykule w ust. 13 pkt 5 jest użyte pojęcie 

„zaświadczenie o zdaniu egzaminu”. Oba te pojęcia dotyczą tego samego dokumentu. 

W związku z tym w celu ujednolicenia pojęć ustawowych w projektowanej zmianie art. 21 

ust. 13 pojęcie „zaświadczenie o zdaniu egzaminu” zastąpiono pojęciem „zaświadczenie 

o wpisie do rejestru inspektorów”. 

10. W związku ze zmianą upoważnienia ustawowego zawartego w art. 21 ust. 13 ustawy 

o rolnictwie ekologicznym proponuje się zachowanie w mocy przepisów wykonawczych 

wydanych na podstawie tego przepisu do dnia wejścia w życie nowych przepisów 

wykonawczych, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie 

projektowanej ustawy. Proponuje się wprowadzenie 24-miesięcznego okresu z uwagi na 

potrzebę przygotowania nowych rozwiązań, które muszą uwzględniać zarówno wymogi 

związane z nadzorem, jak i możliwość zmniejszenia obciążeń dla inspektorów. Zagadnienia 

dotyczące tej kwestii są bardzo złożone, co może przełożyć się na długi czas konsultacji 

społecznych niezbędny do wypracowania właściwego stanowiska. Ponadto, biorąc pod uwagę 

przesłanki do wydawania zaświadczeń o wpisie do rejestru inspektorów rolnictwa 

ekologicznego bez konieczności ponownego zdawania egzaminu, o którym mowa w art. 21 

ust. 3 pkt 1 ustawy, np. odpowiednia liczba kontroli czy ukończenie odpowiedniego szkolenia 

w zakresie rolnictwa ekologicznego, konieczne może być zmodyfikowanie systemu 

sprawozdawczości oraz weryfikacja prowadzonych szkoleń dla inspektorów rolnictwa 

ekologicznego. 

Projektowana ustawa jest zgodna z prawem Unii Europejskiej. 

Projektowana ustawa nie zawiera przepisów technicznych, w związku z tym nie podlega 

notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 
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2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów 

prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.). 

Projekt ustawy nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym instytucjom lub 

organom Unii Europejskiej stosownie do § 12a uchwały nr 49 Rady Ministrów z dnia 

19 marca 2002 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. Nr 13, poz. 221, z późn. zm.). 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projekt ustawy został 

zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.  

Podmioty prowadzące działalność lobbingową nie zgłosiły zainteresowania pracami nad 

projektem w trybie przewidzianym ustawą o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 

prawa.  

Projekt ustawy znajduje się w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. 
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Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 
lub Podsekretarza Stanu  
Pani Zofia Szalczyk, Podsekretarz Stanu 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 
telefon: (22) 623 1052 

Data sporządzenia 
      
 
Źródło:  
inne 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 
Doświadczenia zebrane podczas funkcjonowania obecnego systemu nadzoru nad rolnictwem ekologicznym wskazują na 
potrzebę wprowadzenia zmian mających na celu zmniejszenie obciążeń dla rolników oraz administracji i ujednolicenia 
systemu raportowania przez jednostki certyfikujące. Ponadto projektowane zmiany wynikają z konieczności  
transponowania wymogów rozporządzenia wykonawczego Komisji UE nr 392/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. 
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 889/2008 w odniesieniu do systemu kontroli produkcji ekologicznej do polskiego 
porządku prawnego oraz usprawnienie systemu nadzoru nad produkcją ekologiczną, w tym zrealizowanie zalecenia 
poaudytowego Food and Veterinary Office Komisji Europejskiej dla Polski. 
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 
1. Wprowadzenie uproszczeń związanych z przekazywaniem przez jednostki certyfikujące Głównemu Inspektorowi 

Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych danych dotyczących kontrolowanych producentów oraz 
ujednolicenie systemu raportowania – zmniejszenie obciążeń administracyjnych oraz poprawa jakości systemu nadzoru 
nad produkcją ekologiczną. 

2. Doprecyzowanie obowiązków Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w zakresie sprawowania 
kontroli nad producentami ekologicznymi – zmniejszenie obciążeń administracyjnych. 

3. Wprowadzenie mechanizmu przekazywania przez jednostki certyfikujące informacji o producencie ekologicznym  
przechodzącym pod kontrolę innej jednostki – wdrożenie postanowień rozporządzenia wykonawczego Komisji 
Europejskiej nr 392/2013. 

4. Wprowadzenie dla Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych możliwości wstrzymania 
naboru nowych zgłoszeń działalności w rolnictwie ekologicznym – poprawa jakości sprawowanego przez Inspekcję 
nadzoru nad produkcją ekologiczną. 

5. Wprowadzenie upoważnienia dla ministra właściwego do spraw rolnictwa do wydania rozporządzenia mającego na 
celu ustanowienie generalnego pozwolenia na zastosowanie niektórych odstępstw od warunków produkcji ekologicznej 
– zmniejszenie obciążeń administracyjnych. 

6. Wprowadzenie dostępu do danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla Głównego Inspektora 
Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz upoważnionych jednostek certyfikujących  
– poprawa jakości danych przekazywanych przez jednostki certyfikujące właściwym organom, usprawnienie nadzoru 
nad producentami ekologicznymi. 

7. Uproszczenie egzaminów na inspektora rolnictwa ekologicznego – zmniejszenie obciążeń administracyjnych. 
8. Realizacja zaleceń z kontroli Biura ds. Żywności i Weterynarii Komisji Europejskiej – wprowadzenie systemu 

laboratoriów urzędowych i referencyjnych dla rolnictwa i produkcji ekologicznej. 
9. Zmiany o charakterze technicznym i porządkującym – wprowadzenie do ustawy nazewnictwa zgodnego ze 

sprostowaniem do rozporządzenia Rady WE nr 834/2007. 
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  
W zakresie stosowania odstępstw od zasad produkcji ekologicznej, część państw członkowskich Unii Europejskiej 
(Hiszpania, Francja) wydaje pozwolenia na ich zastosowanie horyzontalnie szerokiej grupie producentów gospodarujących 
w danym regionie. 
W odniesieniu do pozostałych propozycji zmian, rozwiązania przyjęte w ich zakresie są zależne od systemów nadzoru 
w rolnictwie ekologicznym, przyjętych w poszczególnych państwach Unii Europejskiej.  
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 
(dodaj/usuń) rolnicy  ok. 26 tys. Dane Inspekcji Jakości 

Handlowej Artykułów Rolno- 
-Spożywczych 

Usunięty zostanie wymóg 
corocznego występowania 
o pozwolenia na zastosowanie 
odstępstw od zasad produkcji 
ekologicznej. 
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(dodaj/usuń) przetwórcy ok. 300 Dane Inspekcji Jakości 
Handlowej Artykułów Rolno- 
-Spożywczych 

 

(dodaj/usuń) jednostki 
certyfikujące w rolnictwie 
ekologicznym 

9 Dane Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi 

Zmniejszy się liczba danych 
przekazywanych do urzędu 
nadzoru. 
Jednostki otrzymają źródło 
danych pomagających 
w kontroli producentów. 

Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa 

  Poprawi się jakość danych 
otrzymywanych od jednostek 
certyfikujących. 

Inspekcja Jakości 
Handlowej Artykułów 
Rolno-Spożywczych 

  Dane niemające wpływu na 
jakość nadzoru nie będą już 
przekazywane do Inspekcji. 
 
Zmniejszy się liczba wniosków 
o pozwolenia na zastosowanie 
odstępstw od zasad produkcji. 
 
Inspekcja otrzyma 
bezpośrednie źródło do 
weryfikacji danych 
o producentach ekologicznych. 

Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi 

  Ministerstwo przestanie 
otrzymywać dane zbędne do 
wykonywania swoich zadań 
w zakresie nadzoru nad 
produkcją ekologiczną. 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 
Projekt założeń, na podstawie których opracowano przedmiotowy projekt ustawy, został zamieszczony w Biuletynie 
Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rządowego Centrum Legislacji. Założenia były 
konsultowane na forum Rady Rolnictwa Ekologicznego, organu opiniodawczo-doradczego Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, w skład którego wchodzą przedstawiciele m.in. jednostek certyfikujących oraz producentów i przetwórców 
ekologicznych. Rada Rolnictwa Ekologicznego pozytywnie odniosła się do projektowanych zmian, w szczególności 
w zakresie egzaminu na inspektora rolnictwa ekologicznego oraz systemu udzielania pozwoleń na stosowanie odstępstw od 
wymogów produkcji ekologicznej.  
W toku prac nad projektem założeń uwagi zgłosiła Lubuska Izba Rolnicza oraz jednostki certyfikujące AgroBioTest, 
Biocert Małopolska, Bioekspert, Centrum Jakości AgroEko, COBICO, SGS Polska oraz TUV Rheinland.  
Pierwsza ze złożonych uwag dotyczyła dostępu do danych o producentach rolnych, zgromadzonych w bazie danych 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Uwaga została uwzględniona.  
Druga uwaga dotyczyła uproszczenia zgłoszenia działalności w rolnictwie ekologicznym. W związku z tym, że zgłoszenie 
opracowane jest przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych na podstawie wymagań 
prawa Unii Europejskiej dotyczących  rolnictwa ekologicznego, nie dotyczy ona zakresu projektowanej ustawy.  
Trzecia uwaga dotyczyła przełożenia terminu składania wykazów producentów którzy spełnili wymagania w rolnictwie 
ekologicznym na potrzeby udzielania wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, z października na 
grudzień. Uwaga ta została uwzględniona, lecz z uwagi na terminy wypłat wsparcia dla producentów ekologicznych, termin 
z października uległ przesunięciu na listopad. Do grudnia jednostki certyfikujące będą mogły uzupełniać przekazane dane. 
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             
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pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  
 
 
 

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

Wdrożenie projektowanych zmian w systemie nadzoru nad produkcją ekologiczną ma zmniejszyć 
zależność między liczbą producentów a wymaganymi do ich kontroli nakładami finansowymi. 
Zakładany 20% roczny wzrost liczby producentów, przy zmniejszeniu obciążeń w zakresie 
egzaminu na inspektora rolnictwa ekologicznego oraz stosowania derogacji od zasad produkcji 
ekologicznej, nie będzie miał wpływu na finanse jednostek publicznych, w tym budżet państwa, 
oraz pozostawi jakość nadzoru nad systemem na obecnym poziomie.  

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  

Projektowana regulacja zmniejszy obciążenia administracyjne związane  
z prowadzeniem produkcji ekologicznej oraz przyspieszy i usprawni działanie systemu nadzoru 
w tym zakresie. 
 
 

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 
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Komentarz: 
 
 
 
 
9. Wpływ na rynek pracy  
Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na rynek pracy. 
10. Wpływ na pozostałe obszary 
 

 środowisko naturalne 
 sytuacja i rozwój regionalny 
 inne:       

 
 demografia 
 mienie państwowe 

 
 informatyzacja 
 zdrowie 

Omówienie wpływu 

 
 
 
 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 
Maksymalnie dwa lata od dnia wejścia projektowanych rozwiązań w życie. 
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 
Ewaluacja efektów projektu nastąpi 5 lat po wdrożeniu. Miernikiem będzie liczba podmiotów, które zwrócą się 
z wnioskami o udzielenie pozwoleń na zastosowanie odstępstw od zasad produkcji ekologicznej. 
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  
Raport FVO z audytu nr 6569 z 2012 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Projekt 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) 

z dnia 

 

w sprawie ogólnych odstępstw od warunków produkcji ekologicznej 

 

Na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym 

(Dz. U. Nr 116, poz. 975 oraz z 2014 r. poz. ...) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa ogólne odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej. 

§ 2. Dozwolone jest utrzymywanie bydła na uwięzi w gospodarstwach, w których: 

1) spełnione są wymagania, o których mowa w art. 22 ust. 2 lit. a rozporządzenia 

Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji 

ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego 

rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007, str. 1, 

z późn. zm.); 

2) spełnione są wymagania, o których mowa w art. 39 rozporządzenia Komisji WE 

nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady 

wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji 

ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji 

ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. Urz. UE L 250 z 18.09.2008, str. 1, 

z późn. zm.); 

3) utrzymuje się do ... sztuk dorosłego bydła. 

§ 3. 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 2011 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486). 
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UZASADNIENIE 

 

 Projekt rozporządzenia w sprawie ogólnych odstępstw od warunków produkcji 

ekologicznej jest wykonaniem upoważnienia zawartego 11 ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 

2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 116, poz. 975, z późn. zm.).  

Rozporządzenie określa warunki stosowania niektórych odstępstw od zasad produkcji 

ekologicznej, przywołanych w art. 11 ust. 5 ustawy o rolnictwie ekologicznym. 

 Ze względu na strukturę gospodarstw ekologicznych w Polsce oraz sytuację finansową 

wielu gospodarstw ekologicznych w których utrzymywane jest bydło, dotychczas znacząca 

część producentów nie dostosowała swoich gospodarstw do systemu innego niż uwięziowy. 

Zgodnie z danymi dotyczącymi ilości zezwoleń na zastosowanie odstępstwa przewidzianego 

art. 39 rozporządzenia nr 889/2008, jest ono stosowane w około połowie gospodarstw 

ekologicznych w których utrzymywane jest bydło. 

 Z uwagi na brak możliwości odejścia od stosowania ww. odstępstwa oraz spełnienie 

przesłanek przywołanych w art. 22 ust. 1 rozporządzenia nr 834/2007, celowym jest 

zmniejszenie obciążeń producentów ekologicznych, związanych z corocznym 

występowaniem do Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 

o ponowne wydanie zgody na jego zastosowanie. 

 Ze względu na powyższe oraz możliwość określenia przez Ministra właściwego do 

spraw rolnictwa warunków stosowania niektórych odstępstw od zasad produkcji ekologicznej, 

celowym jest wprowadzenie projektowanej regulacji. 

 Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności 

lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), zostanie 

udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w Planie prac legislacyjnych Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi na okres lipiec–grudzień 2014 r.  

Rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych i w związku z powyższym jego 

projekt nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów 

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

norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). 
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Nazwa projektu 
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 
ogólnych odstępstw od warunków produkcji ekologicznej 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 
Stanu lub Podsekretarza Stanu  
Pani Zofia Szalczyk, Podsekretarz Stanu 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 
telefon: (22) 623 1052 

Data sporządzenia 
      
 
Źródło:  
upoważnienie ustawowe 

 
Nr w wykazie prac  
      
 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 
Ze względu na strukturę gospodarstw ekologicznych w Polsce oraz sytuację finansową wielu gospodarstw 
ekologicznych w których utrzymywane jest bydło, znacząca część producentów nie dostosowała swoich 
gospodarstw do wymaganego prawem w zakresie rolnictwa ekologicznego bezuwięziowego systemu 
utrzymania. Zgodnie z danymi dotyczącymi ilości zezwoleń na zastosowanie odstępstwa na podstawie art. 39 
rozporządzenia nr 889/2008 od ww. wymogu, system uwięziowy jest stosowany w około połowie gospodarstw 
ekologicznych w których utrzymywane jest bydło. 
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 
Wprowadzenie horyzontalnie odstępstwa od zakazu utrzymywania bydła na uwięzi w odniesieniu do małych 
gospodarstw. Spowoduje to znaczne zmniejszenie obciążeń administracyjnych systemu rolnictwa ekologicznego 
dla producentów, a także odciąży Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, będącej 
właściwym organem do wydawania indywidualnych pozwoleń na zastosowanie odstępstwa przewidzianego 
w art. 39 rozporządzenia Komisji WE nr 889/2008. 
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  
W zakresie stosowania odstępstw od zasad produkcji ekologicznej, część państw członkowskich Unii 
Europejskiej (Hiszpania, Francja) wydaje pozwolenia na ich zastosowanie horyzontalnie, szerokiej grupie 
producentów gospodarujących w danym regionie. 
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 
rolnicy  ok. 1600 dane Inspekcji Jakości 

Handlowej Artykułów 
Rolno-Spożywczych 

Usunięty zostanie 
wymóg corocznego 
występowania 
o pozwolenia na 
zastosowanie 
odstępstw od zasad 
produkcji 
ekologicznej. 

jednostki certyfikujące 
w rolnictwie ekologicznym 

9 Dane Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Zmniejszy się ilość 
danych 
przekazywanych do 
urzędu nadzoru. 

Inspekcja Jakości Handlowej 
Artykułów Rolno- 
-Spożywczych 

  Zmniejszy się ilość 
wniosków 
o pozwolenia na 
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zastosowanie 
odstępstw od zasad 
produkcji. 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 
Założenia do projektu były konsultowane na forum Rady Rolnictwa Ekologicznego, organu opiniodawczo- 
-doradczego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w skład którego wchodzą przedstawiciele m. in. jednostek 
certyfikujących oraz producentów i przetwórców ekologicznych. Rada Rolnictwa Ekologicznego pozytywnie 
odniosła się do projektu. 
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  
 
 
 

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

 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 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 
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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  

Projektowana regulacja zmniejszy obciążenia administracyjne związane  
z prowadzeniem produkcji ekologicznej oraz odciąży system nadzoru w zakresie 
wydawania pozwoleń na zastosowanie odstępstw od zasad produkcji 
ekologicznej. 
 
 

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 

 
Komentarz: 
 
 
 
 
9. Wpływ na rynek pracy  
Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na rynek pracy. 
10. Wpływ na pozostałe obszary 
 

 środowisko naturalne 
 sytuacja i rozwój regionalny 
 inne:       

 
 demografia 
 mienie państwowe 

 
 informatyzacja 
 zdrowie 
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Omówienie wpływu 

 
 
 
 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 
Pół roku po publikacji procedowanej ustawy o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym. 
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 
Ewaluacja efektów projektu nastąpi 5 lat po wdrożeniu. Miernikiem będzie liczba podmiotów, które zwrócą się 
z wnioskami o udzielenie pozwoleń na zastosowanie odstępstw od zasad produkcji ekologicznej. 
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  
Dane o wydanych przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych decyzjach w zakresie 
stosowania odstępstw od zasad produkcji ekologicznej. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
54/05/KC 



Projekt 

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) 

 

z dnia  

 

w sprawie krajowych laboratoriów urzędowych i referencyjnych   

 

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym 

(Dz. U. Nr 116, poz. 975 oraz z 2014 r. poz. …) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Rozporządzenie określa krajowe laboratoria będące: 

1) krajowymi laboratoriami urzędowymi, o których mowa w art. 12 rozporządzenia 

nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. 

w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia 

zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi 

zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 165 z 30.04.2004, str. 1, 

z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200), 

zwanego dalej „rozporządzeniem nr 882/2004”; 

2) krajowymi laboratoriami referencyjnymi, o których mowa w art. 33 

rozporządzenia nr 882/2004. 

§ 2. Krajowe laboratoria urzędowe, o których mowa w § 1, właściwe dla wykonania analiz, 

o których mowa w art. 65 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 

2008 r., ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 

w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do 

produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. Urz. UE L 250 z 18.09.2008, str. 1, z późn. 

zm.), są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia. 

§ 3. Krajowe laboratoria referencyjne, o których mowa w § 1, właściwe dla wykonania 

analiz, o których mowa w art. 65 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 

5 września 2008 r., ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) 

                                                 
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 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486). 
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nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych 

w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. Urz. UE L 250 z 18.09.2008, 

str. 1, z późn. zm.), są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia. 

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

 

 

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 

 

 

 

 

 

 



 3 

Załączniki  
do rozporządzenia  
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
z dnia ... (poz. ...) 

Załącznik nr 1 
Wykaz krajowych laboratoriów urzędowych  
 

Laboratorium urzędowe  Adres Przedmiot badań Rodzaje badań 
1 2 3 4 

1. Laboratorium w Zakładzie 
Badania Bezpieczeństwa 
Żywności Instytutu 
Ogrodnictwa 
 

ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 
96-100 Skierniewice 

Żywność pochodzenia roślinnego  
– owoce i  warzywa świeże, mrożone 

oraz przetworzone 

– badania pozostałości środków ochrony 
roślin 

2. Laboratorium w Zakładzie 
Badania Pozostałości 
Środków Ochrony Roślin 
Instytutu Ochrony Roślin  
– Państwowego Instytutu 
Badawczego 
 

ul. Władysława Węgorka 20 
60-318 Poznań 

 

Materiał roślinny, produkty roślinne, 
materiał siewny 

– badania pozostałości środków ochrony 
roślin 
– obecność modyfikacji genetycznych 

3. Laboratorium w Zakładzie 
Higieny Pasz Państwowego 
Instytutu Weterynaryjnego  
– Państwowego Instytutu 
Badawczego 

Aleja Partyzantów 57 
24-100 Puławy 

 
Pasze  

– obecność środków niedozwolonych 
w produkcji ekologicznej 
 

4. Laboratorium w Zakładzie 
Higieny Żywności 
Pochodzenia Zwierzęcego 
Państwowego Instytutu 
Weterynaryjnego  
– Państwowego Instytutu 
Badawczego 

Aleja Partyzantów 57 
24-100 Puławy 

 
Żywność pochodzenia zwierzęcego – obecność środków niedozwolonych 

w produkcji ekologicznej 
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Załącznik nr 2 

Wykaz krajowych laboratoriów referencyjnych 
 

Laboratorium referencyjne Adres Przedmiot badań Rodzaje badań 
1 2 3 4 

1. Laboratorium w Zakładzie 
Badania Pozostałości 
Środków Ochrony Roślin 
Instytutu Ochrony Roślin  
– Państwowego Instytutu 
Badawczego 
 

ul. Władysława Węgorka 20 
60-318 Poznań 

 

Materiał roślinny, produkty roślinne, 
materiał siewny 

– badania pozostałości środków ochrony 
roślin 
– obecność modyfikacji genetycznych 

2. Laboratorium w Zakładzie 
Higieny Pasz Państwowego 
Instytutu Weterynaryjnego  
– Państwowego Instytutu 
Badawczego 

Aleja Partyzantów 57 
24-100 Puławy 

 
Pasze  

– obecność środków niedozwolonych 
w produkcji ekologicznej 
 

3. Laboratorium w Zakładzie 
Higieny Żywności 
Pochodzenia Zwierzęcego 
Państwowego Instytutu 
Weterynaryjnego  
– Państwowego Instytutu 
Badawczego 

Aleja Partyzantów 57 
24-100 Puławy 

 
Żywność pochodzenia zwierzęcego – obecność środków niedozwolonych 

w produkcji ekologicznej 
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UZASADNIENIE 

 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 19a ust. 3 

ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2009 r. Nr 116, poz. 975 

oraz z 2014 r. poz. …). 

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy minister właściwy do spraw rolnictwa wyznaczy, 

w drodze rozporządzenia, laboratoria urzędowe i referencyjne, o których mowa w ust. 1, oraz 

określi zakres wykonywanych przez poszczególne laboratoria analiz, mając na względzie przepisy 

art. 12 rozporządzenia nr 882/2004 oraz zapewnienie realizacji zadań określonych w art. 33 tego 

rozporządzenia. 

Projekt rozporządzenia wdraża zalecenie z kontroli Biura ds. Żywności i Weterynarii 

Komisji Europejskiej (Food and Veterinary Office). Biuro ds. Żywności i Weterynarii Komisji 

Europejskiej, po kontroli działania systemu rolnictwa ekologicznego w Polsce, zaleciło 

wykonywanie analiz próbek pochodzących od kontrolowanych producentów w laboratoriach 

urzędowych, zgodnie z art. 12 rozporządzenia nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady 

z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia 

zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt 

i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 191 z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 

specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200) oraz laboratoriach referencyjnych, zgodnie z art. 33 

rozporządzenia nr 882/2004.  

Stosownie do postanowień ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej 

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. 169, poz. 1414, z późn. zm.) projekt rozporządzenia 

zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach internetowych 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rządowego Centrum Legislacji. 

Projekt rozporządzenia został ujęty w planie prac legislacyjnych Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi na okres wrzesień – grudzień 2013 r. 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu rozporządzenia 

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

notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.), ponieważ 

projektowane rozporządzenie wdraża przepisy Unii Europejskiej. 
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Nazwa projektu 
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
w sprawie krajowych laboratoriów urzędowych i referencyjnych   

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 
lub Podsekretarza Stanu  
Pani Zofia Szalczyk, Podsekretarz Stanu 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 
telefon: (22) 623 1052 

Data sporządzenia 
      
 
Źródło:  
upoważnienie ustawowe 

 
Nr w wykazie prac  
      
 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 
Aktualnie w Polsce badaniem próbek zebranych w ramach kontroli i certyfikacji w rolnictwie 
ekologicznym zajmuje się szereg laboratoriów, których metody i techniki pomiaru pozostałości środków 
niedozwolonych w produkcji ekologicznej znacząco się od siebie różnią. 
Skutkuje to brakiem możliwości porównania i tym samym oceny wiarygodności otrzymanych wyników. 
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 
Wskazanie laboratoriów urzędowych i referencyjnych prowadzących badania próbek na rzecz rolnictwa 
ekologicznego poprawi jakość wykonywanego nadzoru nad producentami i produkcją ekologiczną oraz 
rozwiąże problem braku porównywalności wyników badań. 
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich 
OECD/UE?  
Część państw członkowskich ma systemy laboratoriów działających na rzecz rolnictwa ekologicznego.  
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 
producenci ekologiczni ok. 26 tys. dane Inspekcji Jakości 

Handlowej Artykułów 
Rolno-Spożywczych 

Poprawa jakości 
przeprowadzanej 
kontroli. 

inspektorzy rolnictwa 
ekologicznego 

ok. 400 dane Inspekcji Jakości 
Handlowej Artykułów 
Rolno-Spożywczych 

Poprawa jakości 
przeprowadzanej 
kontroli oraz lepsze 
monitorowanie 
certyfikowanej 
produkcji. 

jednostki certyfikujące w 
rolnictwie ekologicznym 

9 Dane Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Poprawa jakości 
przeprowadzanej 
kontroli oraz lepsze 
monitorowanie 
certyfikowanej 
produkcji. 

Inspekcja Jakości 
Handlowej Artykułów 
Rolno-Spożywczych 

  Poprawi się jakość 
danych 
i przeprowadzanej 
kontroli.  

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 
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Założenia do projektu były konsultowane na forum Rady Rolnictwa Ekologicznego, organu opiniodawczo-
-doradczego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w skład którego wchodzą przedstawiciele m. in. jednostek 
certyfikujących oraz producentów i przetwórców ekologicznych. Rada Rolnictwa Ekologicznego 
pozytywnie odniosła się do projektu. 
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  
 
 
 

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

 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 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 
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rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe  

 

(dodaj/usuń)  
Niemierzalne (dodaj/usuń)  

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

Projektowana regulacja usprawni działanie systemu nadzoru i certyfikacji w rolnictwie 
ekologicznym. 
 

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 

 
Komentarz: 
 
 
9. Wpływ na rynek pracy  
Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na rynek pracy. 
10. Wpływ na pozostałe obszary 
 

 środowisko naturalne 
 sytuacja i rozwój regionalny 
 inne:       

 
 demografia 
 mienie państwowe 

 
 informatyzacja 
 zdrowie 

Omówienie wpływu 

 
 
 
 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 
Pół roku po publikacji procedowanej ustawy o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym. 
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 
Ewaluacja efektów projektu nastąpi 5 lat po wdrożeniu. Miernikiem będzie liczba przeanalizowanych 
próbek pochodzących z produkcji ekologicznej oraz uzyskane wyniki analiz. 
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  
 

10-05-dg 
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Projekt 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) 

 

z dnia 

 

w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego 

 
 

Na podstawie art. 21 ust. 13 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie 

ekologicznym (Dz. U. Nr 116, poz. 975 oraz z 2014 r. poz. ...) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) rodzaje specjalizacji do prowadzenia kontroli, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy 

z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym, zwanej dalej „ustawą”; 

2) szczegółowy zakres zagadnień, których znajomość jest wymagana do uzyskania 

poszczególnych rodzajów specjalizacji do prowadzenia kontroli, o której mowa 

w art. 7 ust. 1 ustawy, zwanych dalej „rodzajami specjalizacji”; 

3) warunki i sposób przeprowadzenia egzaminu, o którym mowa w art. 21 ust. 3 pkt 1 

ustawy, zwanego dalej „egzaminem”, w tym jego dokumentowanie; 

4) sposób powoływania i skład komisji kwalifikacyjnej; 

5) wzór zaświadczenia o zdaniu egzaminu i wzór imiennej pieczęci, o której mowa 

w art. 21 ust. 5 ustawy; 

6) wysokość i sposób wnoszenia opłat za przeprowadzenie egzaminu oraz wysokość 

wynagrodzenia członków komisji kwalifikacyjnej; 

7) szczegółowe warunki odnośnie wydawania zaświadczenia o wpisie do rejestru 

inspektorów rolnictwa ekologicznego, bez konieczności ponownego zdawania 

egzaminu, o którym mowa w art. 21 ust.13 pkt 7 ustawy. 

 

§ 2. 1. Określa się następujące rodzaje specjalizacji: 

1) ekologiczna uprawa roślin i utrzymanie zwierząt; 

2) zbiór ze stanu naturalnego; 

3) pszczelarstwo; 

4) produkty akwakultury i wodorosty morskie; 
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5) przetwórstwo produktów ekologicznych oraz produkcja pasz lub drożdży; 

6) wprowadzanie na rynek produktów ekologicznych, w tym importowanych z państw 

trzecich. 

2. Szczegółowy zakres zagadnień objętych egzaminem, których znajomość jest 

wymagana do uzyskania poszczególnych rodzajów specjalizacji, jest określony w załączniku 

nr 1 do rozporządzenia. 

 

§ 3. 1. Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, zwany 

dalej „Głównym Inspektorem”, podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej 

administrowanej przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, 

informacje o: 

1) rodzajach specjalizacji, w zakresie których będzie przeprowadzony egzamin; 

2) terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu. 

2. Osoby zamierzające przystąpić do egzaminu zgłaszają ten zamiar, na piśmie, 

Głównemu Inspektorowi co najmniej na 14 dni przed terminem przeprowadzenia egzaminu. 

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2, zawiera imię, nazwisko, imiona rodziców, datę 

i miejsce urodzenia osoby zamierzającej przystąpić do egzaminu, jej adres do korespondencji 

oraz rodzaje specjalizacji, w zakresie których osoba ta zamierza przystąpić do egzaminu. 

4. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, dołącza się kopię: 

1) dowodu opłaty za przeprowadzenie egzaminu; 

2) dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby 

zamierzającej przystąpić do egzaminu. 

 

§ 4. 1. Egzamin przeprowadza komisja kwalifikacyjna powołana przez Głównego 

Inspektora, w skład której wchodzi czterech członków. 

2. W skład komisji kwalifikacyjnej są powoływane osoby, które posiadają: 

1) wykształcenie wyższe; 

2) wiedzę teoretyczną oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe z zakresu 

zagadnień objętych egzaminem. 

3. Główny Inspektor spośród członków komisji kwalifikacyjnej wyznacza 

przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej. 

 

§ 5. 1. Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnego testu, mającego na celu 

sprawdzenie znajomości zagadnień, o których mowa w § 2 ust. 2. 
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2. Główny Inspektor opracowuje zbiór pytań testowych oraz ustala czas trwania 

egzaminu. 

3. O wyniku egzaminu decyduje liczba punktów uzyskanych przez osobę 

przystępującą do egzaminu z pisemnego testu, przy czym za każdą prawidłową odpowiedź 

jest przyznawany 1 punkt, a za każdą odpowiedź nieprawidłową lub brak odpowiedzi  

– 0 punktów. 

4. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie przez osobę przystępującą do egzaminu 

z pisemnego testu co najmniej 70% liczby możliwych do uzyskania punktów. 

 

§ 6. 1. Z egzaminu komisja kwalifikacyjna sporządza protokół, który zawiera 

w szczególności: 

1) datę i miejsce przeprowadzenia egzaminu; 

2) skład komisji kwalifikacyjnej; 

3) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres oraz rodzaj, numer i serię dokumentu 

tożsamości osoby przystępującej do egzaminu; 

4) liczbę punktów, jaką uzyskała osoba przystępująca do egzaminu z pisemnego testu. 

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, przewodniczący komisji kwalifikacyjnej 

przekazuje niezwłocznie Głównemu Inspektorowi. 

3. O wynikach egzaminu Główny Inspektor informuje na piśmie osoby przystępujące 

do egzaminu, podając liczbę punktów, jaką te osoby uzyskały z pisemnego testu. 

 

§ 7. Określa się wzór: 

1) zaświadczenia o zdaniu egzaminu, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia; 

2) imiennej pieczęci, o której mowa w art. 21 ust. 5 ustawy, stanowiący załącznik nr 3 

do rozporządzenia. 

 

§ 8. 1. Za przeprowadzenie egzaminu: 

1) przewodniczący komisji kwalifikacyjnej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 

28,00 zł, 

2) członkowie komisji kwalifikacyjnej otrzymują wynagrodzenie w wysokości 23,00 zł 

– za każdą osobę przystępującą do egzaminu. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wypłaca Główny Inspektor. 
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§ 9. 1. Za przystąpienie do egzaminu ustala się opłatę w wysokości 150,00 zł za 

pierwszą specjalizację i 50,00 zł za każdy kolejny z rodzajów specjalizacji, o której uzyskanie 

ubiega się osoba przystępująca do egzaminu. 

2. Opłatę, o której mowa w ust. 1, uiszcza się przelewem na rachunek bankowy 

Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. 

 

§ 10. 1. Zaświadczenie wymienione w § 1 ust. 7 wydaje się osobie, która jest wpisana 

do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy oraz: 

1) w terminie do 60 dni przed upływem trzech lat od dnia zdania egzaminu złoży 

wniosek do Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno- 

-Spożywczych o wydanie zaświadczenia; 

2) otrzymała z egzaminu przeprowadzanego zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy w zakresie 

wnioskowanej specjalizacji co najmniej 85% punktów; 

3) w ciągu ostatnich 3 lat wykonywania pracy inspektora rolnictwa ekologicznego 

przeprowadziła do najmniej 20 kontroli producentów rolnictwa ekologicznego we 

wnioskowanym zakresie; 

4) ukończyła szkolenie z wnioskowanego zakresu produkcji ekologicznej. 

2. Do wniosku dołącza się kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość osoby wymienionej w ust 1. 

 

§ 11. Główny Inspektor zapewnia warunki techniczno-organizacyjne niezbędne do 

prawidłowego przeprowadzenia egzaminu. 

 

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

 

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 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486). 

2) Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2010 r. 
w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego (Dz. U. Nr 94, poz. 607). 
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Załączniki  
do rozporządzenia  
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
z dnia ... (poz. ...) 

 
Załącznik nr 1 

 
SZCZEGOŁOWY ZAKRES ZAGADNIEŃ OBJĘTYCH EGZAMINEM, KTORYCH 
ZNAJOMOŚĆ JEST WYMAGANA DO UZYSKANIA POSZCZEGOLNYCH 
RODZAJOW SPECJALIZACJI 
 
1. Zakres zagadnień, których znajomość jest wymagana do uzyskania specjalizacji  
– ekologiczna uprawa roślin i utrzymanie zwierząt: 
1) przepisy dotyczące rolnictwa ekologicznego w zakresie: 
a) wegetatywnego materiału rozmnożeniowego, nasion i wytwarzania produktów roślinnych, 
z wyłączeniem zbioru ze stanu naturalnego, 
b) utrzymania zwierząt oraz wytwarzania produktów zwierzęcych, z wyłączeniem 
pszczelarstwa; 
2) zasady wytwarzania wegetatywnego materiału rozmnożeniowego, nasion i wytwarzania 
produktów roślinnych, z wyłączeniem zbioru ze stanu naturalnego; 
3) przepisy o ochronie roślin w zakresie ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi; 
4) przepisy o nasiennictwie w zakresie wytwarzania i obrotu materiałem siewnym; 
5) przepisy o nawozach i nawożeniu w zakresie obrotu nawozami i środkami 
wspomagającymi uprawę roślin oraz przewozu i przechowywania nawozów, a także środków 
wspomagających uprawę roślin; 
6) zasady chowu i hodowli zwierząt; 
7) przepisy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 
w zakresie wymagań weterynaryjnych dla handlu zwierzętami i w zakresie zwalczania chorób 
zakaźnych zwierząt w odniesieniu do chorób podlegających rejestracji; 
8) przepisy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt w zakresie danych zamieszczanych 
w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych; 
9) przepisy o produktach pochodzenia zwierzęcego w zakresie wprowadzania na rynek oraz 
w zakresie wpisu do rejestru zakładów i zatwierdzania zakładu; 
10) przepisy dotyczące udzielenia pomocy finansowej producentom ekologicznym na 
podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących 
z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz przepisów 
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; 
11) przepisy w sprawie szczegółowych warunków pobierania próbek artykułów rolno- 
-spożywczych; 
12) przepisy w sprawie pobierania próbek żywności w celu oznaczania poziomów 
pozostałości pestycydów; 
13) podstawy rachunkowości. 
 
2. Zakres zagadnień, których znajomość jest wymagana do uzyskania specjalizacji  
– zbiór ze stanu naturalnego: 
1) przepisy dotyczące rolnictwa ekologicznego w zakresie zbioru ze stanu naturalnego; 
2) przepisy o lasach w zakresie zasad udostępniania lasów; 
3) przepisy w sprawie szczegółowych zasad ochrony i zbioru płodów runa leśnego oraz zasad 
lokalizowania pasiek na obszarach leśnych; 
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4) przepisy w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną; 
5) przepisy o ochronie przyrody w zakresie: 
a) formy ochrony przyrody w odniesieniu do zbioru dziko występujących roślin i grzybów 
oraz ich części, użytków ekologicznych, zakazów w stosunku do roślin, zezwoleń na zbiór 
roślin i ochrony gatunkowej, 
b) gospodarowania zasobami i składnikami przyrody; 
6) zasady pozyskiwania produktów ekologicznych w ramach zbioru ze stanu naturalnego; 
7) przepisy w sprawie szczegółowych warunków pobierania próbek artykułów rolno- 
-spożywczych; 
8) przepisy w sprawie pobierania próbek żywności w celu oznaczania poziomów pozostałości 
pestycydów; 
9) podstawy rachunkowości. 
 
3. Zakres zagadnień, których znajomość jest wymagana do uzyskania specjalizacji  
– pszczelarstwo: 
1) przepisy dotyczące rolnictwa ekologicznego w zakresie pszczelarstwa; 
2) zasady utrzymywania pszczół; 
3) przepisy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 
w zakresie wymagań weterynaryjnych dla handlu zwierzętami oraz w zakresie zwalczania 
chorób zakaźnych pszczół w odniesieniu do chorób podlegających rejestracji; 
4) przepisy w sprawie szczegółowych warunków pobierania próbek artykułów rolno 
-spożywczych; 
5) przepisy w sprawie pobierania próbek żywności w celu oznaczania poziomów pozostałości 
pestycydów; 
6) podstawy rachunkowości. 
 
4. Zakres zagadnień, których znajomość jest wymagana do uzyskania specjalizacji  
– produkty akwakultury i wodorosty morskie: 
1) przepisy dotyczące rolnictwa ekologicznego w zakresie produktów akwakultury 
i wodorostów morskich; 
2) zasady pozyskiwania produktów akwakultury i wodorostów morskich; 
3) przepisy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 
w zakresie wymagań weterynaryjnych dla handlu zwierzętami akwakultury; 
4) przepisy Prawa wodnego w zakresie pozwoleń wodnoprawnych; 
5) przepisy w sprawie szczegółowych warunków pobierania próbek artykułów rolno- 
-spożywczych; 
6) przepisy w sprawie pobierania próbek żywności w celu oznaczania poziomów pozostałości 
pestycydów; 
7) podstawy rachunkowości. 
 
5. Zakres zagadnień, których znajomość jest wymagana do uzyskania specjalizacji  
– przetwórstwo produktów ekologicznych oraz produkcja pasz lub drożdży: 
1) przepisy dotyczące rolnictwa ekologicznego w zakresie przetwórstwa produktów 
ekologicznych oraz produkcji pasz i drożdży; 
2) przepisy o bezpieczeństwie żywności i żywienia w zakresie aromatów, rozpuszczalników, 
zanieczyszczenia żywności, znakowania żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do 
kontaktu z żywnością, rejestracji i zatwierdzania zakładów oraz dotyczące wymagań 
szczególnych w zakresie higieny; 
3) przepisy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w zakresie jakości handlowej; 
4) przepisy o paszach w zakresie wytwarzania pasz i zasady wprowadzania pasz do obrotu; 
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5) przepisy w sprawie szczegółowych warunków i sposobu pobierania próbek do badań oraz 
postępowania z próbkami pobranymi w ramach urzędowej kontroli pasz; 
6) przepisy w sprawie szczegółowych warunków pobierania próbek artykułów rolno- 
-spożywczych; 
7) przepisy w sprawie pobierania próbek żywności w celu oznaczania poziomów pozostałości 
pestycydów; 
8) podstawy rachunkowości. 
 
6. Zakres zagadnień, których znajomość jest wymagana do uzyskania specjalizacji  
– wprowadzanie na rynek produktów ekologicznych, w tym importowanych z państw 
trzecich: 
1) przepisy dotyczące rolnictwa ekologicznego w zakresie wprowadzania na rynek, w tym 
wprowadzania na rynek produktów importowanych; 
2) przepisy o bezpieczeństwie żywności i żywienia w zakresie rejestracji i zatwierdzania 
zakładów, znakowania żywności oraz dotyczące wymagań szczególnych w zakresie higieny; 
3) przepisy o paszach w zakresie wytwarzania pasz i zasady wprowadzania pasz do obrotu; 
4) przepisy o produktach pochodzenia zwierzęcego w zakresie wprowadzania na rynek oraz 
w zakresie wpisu do rejestru zakładów i zatwierdzania zakładu; 
5) przepisy w sprawie szczegółowych warunków pobierania próbek artykułów rolno- 
-spożywczych; 
6) przepisy w sprawie pobierania próbek żywności w celu oznaczania poziomów pozostałości 
pestycydów; 
7) podstawy rachunkowości. 
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Załącznik nr 2 
 

ZAŚWIADCZENIE O ZDANIU EGZAMINU 
WZÓR 

 
awers          rewers 

 

 
 

Wymiar 105 mm x 70 mm    Wymiar 105 mm x 70 mm 
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Załącznik nr 3 
 
 
 
 
 

PIECZĘĆ IMIENNA INSPEKTORA ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO 
 

WZÓR 
 

 
  Wymiary pieczęci: 20 x 45 mm 
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UZASADNIENIE 

 
 Projekt rozporządzenia w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa 

ekologicznego jest wykonaniem upoważnienia zawartego w 21 ust. 13 ustawy z dnia 

25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 116, poz. 975, z późn. zm.).  

Rozporządzenie określi: 

1) rodzaje specjalizacji do prowadzenia kontroli, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 

25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym, zwanej dalej „ustawą”; 

2) szczegółowy zakres zagadnień, których znajomość jest wymagana do uzyskania 

poszczególnych rodzajów specjalizacji do prowadzenia kontroli, o której mowa w art. 7 

ust. 1 ustawy, zwanych dalej „rodzajami specjalizacji”; 

3) warunki i sposób przeprowadzenia egzaminu, o którym mowa w art. 21 ust. 3 pkt 1 

ustawy, zwanego dalej „egzaminem”, w tym jego dokumentowanie; 

4) sposób powoływania i skład komisji kwalifikacyjnej; 

5) wzór zaświadczenia o zdaniu egzaminu i wzór imiennej pieczęci, o której mowa w art. 21 

ust. 5 ustawy; 

6) wysokość i sposób wnoszenia opłat za przeprowadzenie egzaminu oraz wysokość 

wynagrodzenia członków komisji kwalifikacyjnej. 

7) szczegółowe warunki, po spełnieniu których osobie wpisanej do rejestru inspektorów 

rolnictwa ekologicznego wydaje się zaświadczenie o wpisie do rejestru inspektorów 

rolnictwa ekologicznego bez konieczności ponownego zdawania egzaminu, o którym 

mowa w art. 21 ust. 4 ustawy, termin złożenia wniosku o wydanie tego zaświadczenia 

oraz dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku. 

 Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności 

lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), zostanie 

udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w Planie prac legislacyjnych Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi na okres lipiec – grudzień 2014 r.  

Rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych i w związku z powyższym jego 

projekt nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów 

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

norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). 
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Nazwa projektu 

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 
nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 
Stanu lub Podsekretarza Stanu  
Pani Zofia Szalczyk, Podsekretarz Stanu 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 
telefon: (22) 623 1052 

Data sporządzenia 
      
 
Źródło:  
upoważnienie ustawowe 

 

Nr w wykazie prac  
      
 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 
Aktualnie obowiązujący system egzaminowania inspektorów rolnictwa ekologicznego, ustanowiony art. 21 ustawy 
o rolnictwie ekologicznym, wymaga odnawiania uprawnień inspektora co 3 lata w drodze ponownego egzaminu. 
Doświadczenia zebrane podczas funkcjonowania tego systemu wskazują, że możliwość przedłużenia okresu ważności 
nabytych uprawnień o 3 lata może wpłynąć motywująco na inspektorów, co przełoży się na lepsze wykonywanie 
obowiązków oraz zmniejszy obciążenia Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, związane 
z obsługą systemu egzaminów. 
Projekt rozporządzenia wprowadza zmiany wyłącznie w ww. zakresie, pozostałe kwestie są przeniesione 
z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora 
rolnictwa ekologicznego (Dz. U. Nr 94, Poz.607). 
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 
Wprowadzenie możliwości przedłużenia ważności wpisu do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego o 3 lata, przy 
spełnieniu przez inspektora dodatkowych wymogów w zakresie ilości przeprowadzonych kontroli oraz uczestnictwa 
w szkoleniach, odciąży system przeprowadzania egzaminów przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno- 
-Spożywczych. 
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  
System prowadzenia egzaminów na inspektora rolnictwa ekologicznego spotkał się z uznaniem części państw 
członkowskich Unii Europejskiej oraz Biura ds. Żywności i Weterynarii (FVO) Komisji Europejskiej. 
Z otrzymanych informacji wynika, że podobne rozwiązania są rozważone do wdrożenia przez kilka państw członkowskich. 
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 
inspektorzy rolnictwa 
ekologicznego 

ok. 440 dane Inspekcji Jakości 
Handlowej Artykułów Rolno- 
-Spożywczych 

Zostanie wprowadzona 
możliwość przedłużenia 
ważności wpisu do rejestru 
inspektorów rolnictwa 
ekologicznego o 3 lata 
(maksymalnie do 6 lat od 
zdania egzaminu). 

jednostki certyfikujące w 
rolnictwie ekologicznym 

9 Dane Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi 

Poprawi się jakość 
wykonywanej przez 
inspektorów pracy.  

Inspekcja Jakości 
Handlowej Artykułów 
Rolno-Spożywczych 

  Zmniejszy się liczba 
egzaminowanych inspektorów.  
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5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 
Założenia do projektu były konsultowane na forum Rady Rolnictwa Ekologicznego, organu opiniodawczo-doradczego 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w skład którego wchodzą przedstawiciele m. in. jednostek certyfikujących oraz 
producentów i przetwórców ekologicznych. Rada Rolnictwa Ekologicznego pozytywnie odniosła się do projektu. 
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  
 
 
 

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

 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 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 
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rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe  

 

(dodaj/usuń)  
Niemierzalne (dodaj/usuń)  

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

Projektowana regulacja zmniejszy obciążenia administracyjne związane  
z prowadzeniem egzaminów na inspektora rolnictwa ekologicznego. 
 

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 

 
Komentarz: 
 
 
 
 
9. Wpływ na rynek pracy  
Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na rynek pracy. 
10. Wpływ na pozostałe obszary 
 

 środowisko naturalne 
 sytuacja i rozwój regionalny 
 inne:       

 
 demografia 
 mienie państwowe 

 
 informatyzacja 
 zdrowie 

Omówienie wpływu 

 
 
 
 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 
Pół roku po publikacji procedowanej ustawy o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym. 
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 
Ewaluacja efektów projektu nastąpi 5 lat po wdrożeniu. Miernikiem będzie liczba inspektorów, którzy spełnią wymagania 
i zwrócą się o przedłużenie ważności wpisu do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego. 
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  
Dane Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych o ilości inspektorów rolnictwa ekologicznego. 

11/05-kt 
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