
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 7 maja 2020 r. 

 

o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu  

oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

 

(druk nr 113) 

 

 

 

USTAWA z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2020 r. poz. 796) 

 

Art. 1. 

1. Ustawa reguluje: 

1)   warunki i tryb wprowadzania do obrotu nawozów, z wyłączeniem spraw związanych z 

wprowadzaniem do obrotu nawozów uregulowanych w przepisach rozporządzenia 

(WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. 

w sprawie nawozów (Dz. Urz. WE L 304 z 21.11.2003, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. 

UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, str. 467, z późn. zm.), zwanego dalej 

"rozporządzeniem nr 2003/2003"; 

2)   warunki i tryb wprowadzania do obrotu środków wspomagających uprawę roślin; 

[3)   zadania i właściwość organów oraz jednostek organizacyjnych w zakresie 

wprowadzania do obrotu nawozów na podstawie przepisów rozporządzenia nr 

2003/2003;] 

<3) zadania i właściwość organów oraz jednostek organizacyjnych w zakresie 

wprowadzania do obrotu: 

a) nawozów na podstawie przepisów rozporządzenia nr 2003/2003, 

b) nawozów i środków wspomagających uprawę roślin określonym 

w rozdziale IV rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiającego przepisy dotyczące 

udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniającego 

rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylającego 
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rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 (Dz. Urz. UE L 170 z 25.06.2019, str. 1), 

zwanego dalej „rozporządzeniem nr 2019/1009”;> 

4)   stosowanie nawozów i środków wspomagających uprawę roślin w rolnictwie; 

5)   zapobieganie zagrożeniom zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska, które mogą 

powstać w wyniku przewozu, przechowywania i stosowania nawozów oraz środków 

wspomagających uprawę roślin; 

6)   agrochemiczną obsługę rolnictwa. 

2. Przepisy ustawy nie naruszają przepisów prawa wodnego w zakresie ochrony wód przed 

zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. 

 

<Art. 16a. 

Organem notyfikującym, o którym mowa w art. 21 ust. 1 rozporządzenia nr 2019/1009, 

jest minister właściwy do spraw gospodarki. 

 

Art. 16b. 

Do wykonywania zadań określonych w rozdziale IV rozporządzenia nr 2019/1009 w 

zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu nr 2019/1009 stosuje się przepisy art. 24 

ust. 2a, art. 27 ust. 1–3 i 5 oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o 

systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), z tym że: 

1) właściwym ministrem, o którym mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy, jest minister 

właściwy do spraw gospodarki; 

2) wniosek, o którym mowa w art. 27 ust. 2 tej ustawy, oprócz wymagań 

określonych w art. 27 ust. 3 tej ustawy, spełnia ponadto wymagania dotyczące 

wniosku o notyfikację, o którym mowa w art. 27 rozporządzenia nr 2019/1009; 

3) ograniczenia zakresu, zawieszenia lub cofnięcia autoryzacji, o których mowa w 

art. 27 ust. 5 tej ustawy, dokonuje się w przypadku stwierdzenia naruszenia 

warunków określonych w art. 24 i art. 26 rozporządzenia nr 2019/1009 lub 

niewypełniania obowiązków określonych w art. 32 i art. 34 rozporządzenia nr 

2019/1009. 

Art. 16c. 

Minister właściwy do spraw gospodarki wykonuje zadania państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej określone w art. 23 i art. 31 ust. 2 rozporządzenia nr 2019/1009. 
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Art. 16d. 

Ocenę i monitorowanie jednostek notyfikowanych, o których mowa w art. 21 ust. 1 

rozporządzenia nr 2019/1009, prowadzi Polskie Centrum Akredytacji. 

 

Art. 16e. 

1. Od rozstrzygnięć jednostki notyfikowanej, o której mowa w art. 33 rozporządzenia nr 

2019/1009, wydanych na podstawie art. 32 ust. 3–5 rozporządzenia nr 2019/1009, 

przysługuje odwołanie do tej jednostki, z tym że to odwołanie rozpatrują osoby, 

które nie brały udziału w podejmowaniu rozstrzygnięcia, którego dotyczy to 

odwołanie. 

2. Jednostki notyfikowane, o których mowa w art. 33 rozporządzenia nr 2019/1009, 

określają i udostępniają zainteresowanym podmiotom procedurę postępowania z 

odwołaniami od rozstrzygnięć tych jednostek. 

3. Odwołanie, o którym mowa w ust. 1, składa się w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

rozstrzygnięcia. Jednostka notyfikowana, o której mowa w art. 33 rozporządzenia nr 

2019/1009, może określić dłuższy termin na złożenie odwołania.> 

 

<Art. 20b. 

Zabrania się stosowania mocznika w formie granulowanej, z wyłączeniem stosowania 

mocznika w formie granulowanej zawierającego inhibitor ureazy albo powłokę 

biodegradowalną.> 

Art. 30. 

[1. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, zwana dalej "Inspekcją", 

sprawuje nadzór nad wprowadzaniem do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych 

znakiem "NAWÓZ WE" i środków wspomagających uprawę roślin w sposób określony w 

przepisach o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.] 

<1. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, zwana dalej „Inspekcją”, 

sprawuje nadzór nad wprowadzaniem do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych 

znakiem „NAWÓZ WE” i środków wspomagających uprawę roślin, w sposób 

określony w przepisach o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.> 

2. W ramach sprawowanego nadzoru, o którym mowa w ust. 1, organy Inspekcji oraz 

upoważnieni pracownicy Inspekcji są uprawnieni do: 

1)   wstępu na grunty; 
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2)   dokonywania inwentaryzacji nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ 

WE" i środków wspomagających uprawę roślin; 

3)   przeprowadzania kontroli w zakresie: 

a)  zgodności nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE" z typami tych 

nawozów określonymi w rozporządzeniu nr 2003/2003, 

b)  spełniania przez nawozy, nawozy oznaczone znakiem "NAWÓZ WE" i środki 

wspomagające uprawę roślin wymagań jakościowych oraz określonych, na 

podstawie art. 10 pkt 5 lub art. 11 pkt 5, wymagań, jakie powinny one spełniać w 

zakresie dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń - dokonywanej na podstawie 

badań ich parametrów chemicznych, fizycznych, fizykochemicznych i 

biologicznych, wykonywanych w laboratoriach wskazanych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 15 pkt 1 - dla nawozów oznaczonych znakiem 

"NAWÓZ WE" lub w okręgowych stacjach chemiczno-rolniczych - dla 

pozostałych nawozów i środków wspomagających uprawę roślin, 

c)  przestrzegania przepisów dotyczących obrotu nawozami, nawozami oznaczonymi 

znakiem "NAWÓZ WE" oraz środkami wspomagającymi uprawę roślin, 

d)  zgodności wapna nawozowego, do którego zalicza się wapno nawozowe 

zawierające magnez, z ich typami i szczegółowymi wymaganiami jakościowymi 

dla tych typów określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 12 pkt 5; 

4)   wstępu do obiektów, w których są przechowywane nawozy, nawozy oznaczone 

znakiem "NAWÓZ WE" lub środki wspomagające uprawę roślin; 

5)   nieodpłatnego pobierania do badań próbek nawozów, nawozów oznaczonych znakiem 

"NAWÓZ WE" oraz środków wspomagających uprawę roślin. 

 

Art. 31. 

1. [Wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych]  <Wojewódzki 

inspektor ochrony roślin i nasiennictwa>, zwany dalej "inspektorem", jeżeli w wyniku 

przeprowadzonej kontroli, o której mowa w art. 30 ust. 2 pkt 3, zostanie stwierdzone, że 

nie są spełnione wymagania jakościowe lub zostały przekroczone, określone na podstawie 

art. 10 pkt 5 lub art. 11 pkt 5, dopuszczalne wartości zanieczyszczeń, lub nie są spełnione 

warunki dotyczące wprowadzania do obrotu, określone w art. 3 ust. 1-4 lub art. 5, może, 

w drodze decyzji: 
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1)   zakazać wprowadzenia do obrotu nawozu, nawozu oznaczonego znakiem "NAWÓZ 

WE" albo środka wspomagającego uprawę roślin; 

2)   nakazać wycofanie z obrotu nawozu, nawozu oznaczonego znakiem "NAWÓZ WE" 

albo środka wspomagającego uprawę roślin. 

2. Decyzje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, podlegają natychmiastowemu wykonaniu. 

 

Art. 41. 

Kto: 

1)   wprowadza do obrotu nawozy nieoznaczone znakiem "NAWÓZ WE" lub środki 

wspomagające uprawę roślin: 

a)  niespełniające wymagań jakościowych lub 

b)  w których zanieczyszczenia przekraczają dopuszczalne wartości zanieczyszczeń, 

określone na podstawie art. 10 pkt 5 lub art. 11 pkt 5, lub 

2)   stosuje nawozy niezgodnie z zasadami i warunkami określonymi w art. 17-20 oraz w 

przepisach wydanych na podstawie art. 22, powodując zagrożenie zdrowia ludzi lub 

zwierząt lub środowiska, lub 

3)   stosuje nawozy i środki wspomagające uprawę roślin niedopuszczone do obrotu, lub 

4)   stosuje środki poprawiające właściwości gleby albo stymulatory wzrostu niezgodnie z ich 

instrukcją stosowania i przechowywania, lub 

5)   wykonuje czynności polegające na świadczeniu usług w zakresie stosowania nawozów, 

nie posiadając uprawnień w tym zakresie, określonych w art. 21 ust. 1, lub 

6)   przewozi lub przechowuje nawozy lub środki wspomagające uprawę roślin w sposób 

niezgodny z art. 23 lub 24, powodując zagrożenie zdrowia ludzi lub zwierząt lub 

środowiska, lub 

7)   wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 7 ust. 3 lub 4, art. 31 ust. 1 pkt 2 lub art. 37 

ust. 1, nie wycofał nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin, wprowadzonych 

do obrotu, lub 

8)   (uchylony); 

9)    (uchylony) 

10)   (uchylony) 

11)   (uchylony) 

12)   wbrew zakazowi określonemu w art. 20a stosuje nawozy amonowo-węglanowe <, lub> 
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<13) wbrew zakazowi określonemu w art. 20b stosuje mocznik w formie granulowanej 

niezwierający inhibitora ureazy albo powłoki biodegradowalnej> 

- podlega karze grzywny. 

USTAWA z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

(Dz. U. poz. 425 i 695) 

Art. 2. 

Inspekcja wykonuje zadania: 

1)   związane z ochroną roślin przed agrofagami, o których mowa w ustawie z dnia 13 lutego 

2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami (Dz. U. poz. 424), zwanymi dalej 

"agrofagami", w zakresie określonym w tej ustawie, w tym służące wykonaniu: 

a)  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 

października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, 

zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, 

(UE) nr 652/2014 i (UE) nr 1143/2014 oraz uchylającego dyrektywy Rady 

69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE i 

2007/33/WE (Dz. Urz. UE L 317 z 23.11.2016, str. 4, z późn. zm.), zwanego dalej 

"rozporządzeniem 2016/2031", oraz przepisów Unii Europejskiej wydanych na 

podstawie rozporządzenia 2016/2031, 

b)  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 

r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych 

w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad 

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

zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, 

(WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) 

nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i 

(WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 

2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylającego rozporządzenia Parlamentu 

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

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

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

urzędowych), zwanego dalej "rozporządzeniem 2017/625", oraz przepisów Unii 

Europejskiej wydanych na podstawie rozporządzenia 2017/625; 
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2)   związane z zapobieganiem zagrożeniom związanym z produkcją środków ochrony roślin, 

obrotem tymi środkami i stosowaniem tych środków w zakresie określonym w ustawie z 

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

poz. 284 i 425), w tym służące wykonaniu: 

a)  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 

października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i 

uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309 z 

24.11.2009, str. 1, z późn. zm.) oraz przepisów Unii Europejskiej wydanych na 

podstawie tego rozporządzenia, 

b)  rozporządzenia 2017/625 oraz przepisów Unii Europejskiej wydanych na podstawie 

rozporządzenia 2017/625; 

3)   związane z nadzorem nad wytwarzaniem i oceną materiału siewnego oraz obrotem tym 

materiałem w zakresie określonym w ustawie z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 568 oraz z 2020 r. poz. 425) oraz nadzorem nad przestrzeganiem 

przepisów tej ustawy dotyczących stosowania materiału siewnego; 

4)   związane z kontrolą upraw w zakresie organizmów genetycznie zmodyfikowanych w 

zakresie określonym w ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i 

organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 706 oraz z 2020 r. poz. 

322); 

5)   związane z monitorowaniem zużycia środków ochrony roślin; 

<5a) związane z nadzorem nad wprowadzaniem do obrotu nawozów, nawozów 

oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE” i środków wspomagających uprawę roślin w 

zakresie określonym w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U 

z 2020 r. poz. 796 i …);> 

6)   określone w przepisach innych ustaw. 

 


