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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 11 maja 2020 r. 

Opinia do ustawy o  zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu oraz ustawy o Państwowej 

Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

(druk nr 113) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa ma na celu zapewnienie stosowania przepisów rozdziału 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 rozporządzenie 

(WE) nr 2003/2003 (rozporządzenia nr 2019/1009). Osiągnięcie wskazanego celu następuje 

przez zmianę ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu. 

Przepisy art. 20–36 rozporządzenia nr 2019/1009 nakładają na państwa członkowskie 

Unii Europejskiej obowiązek wyznaczenia organu notyfikującego, który będzie odpowiadał 

za opracowanie i stosowanie procedur koniecznych do oceny i notyfikowania jednostek 

oceniających zgodność produktów nawozowych Unii Europejskiej oraz do monitorowania 

jednostek notyfikowanych. 

Proponowane zmiany ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu polegają 

na: 

1) uzupełnieniu zakresu przedmiotowego określonego w art. 1 ust. 1 pkt 3, jako 

konsekwencji dodania do ustawy przepisów zapewniających stosowanie rozporządzenia 

nr 2019/1009; 

2) dodaniu art. 16a określającego organ notyfikujący, o którym mowa w art. 21 

rozporządzenia nr 2019/1009 – będzie nim minister właściwy do spraw gospodarki; 
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3) dodaniu art. 16b rozstrzygającego, że do wykonywania zadań określonych w rozdziale 

IV rozporządzenia nr 2019/1009, w zakresie nieuregulowanym w tym rozporządzeniu, 

będą stosowane przepisy dotyczące akredytacji, autoryzacji i notyfikacji zawarte 

w ustawie z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku 

(art. 24 ust. 2a, art. 27 ust. 1–3 i 5 oraz art. 29 ust. 5 tej ustawy), z zastrzeżeniem, że: 

– wniosek o autoryzację, o którym mowa w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 

2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, spełnia wymagania 

dotyczące wniosku o notyfikację, o którym mowa w art. 27 rozporządzenia 

nr 2019/1009, 

– 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 niewykonywania obowiązków określonych w art. 32 i art. 34 tego 

rozporządzenia; 

4) dodaniu art. 16c określającego, że minister właściwy do spraw gospodarki wykonuje 

zadania państwa członkowskiego Unii Europejskiej określone w art. 23 i art. 31 ust. 2 

rozporządzenia nr 2019/1009; 

5) dodaniu art. 16d określającego, że ocenę i monitorowanie jednostek notyfikowanych, 

o których mowa w art. 21 ust. 1 rozporządzenia nr 2019/1009, prowadzi Polskie 

Centrum Akredytacji; 

6) dodaniu art. 16e określającego procedurę odwoławczą od rozstrzygnięć jednostki 

notyfikowanej, o której mowa w art. 33 rozporządzenia nr 2019/1009, wydanych na 

podstawie art. 32 ust. 3–5 tego rozporządzenia; 

7) dodaniu art. 20b zakazującego stosowania mocznika w formie granulowanej, 

z wyłączeniem stosowania mocznika w formie granulowanej zawierającego inhibitor 

ureazy albo powłokę biodegradowalną; 

8) zmianie art. 30 ust. 1 oraz art. 31 ust. 1, uwzględniającej przeniesienie kompetencji 

w zakresie nadzoru nad wprowadzaniem do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych 

znakiem „NAWÓZ WE” i środków wspomagających uprawę roślin z Inspekcji Jakości 

Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) na Państwową Inspekcję 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN); 
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9) dodaniu w art. 41 przepisu pkt 13 przewidującego sankcję za stosowanie mocznika 

w formie granulowanej niezawierającego inhibitora ureazy albo powłoki 

biodegradowalnej. 

W art. 2 ustawy dodano w art. 2 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa nowy przepis pkt 5a rozszerzający zakresu zadań 

wykonywanych przez PIORiN. Zmiana ta jest konsekwencją przejęcia przez PIORiN 

kompetencji w zakresie nadzoru nad wprowadzaniem do obrotu nawozów, nawozów 

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

W art. 3–5 ustawy zaproponowano przepisy przejściowe dotyczące postępowań 

związanych z nadzorem i kontrolą oraz postępowania z dokumentacją zgromadzoną przez 

IJHARS w czasie realizacji zadań związanych z nadzorem nad wprowadzaniem do obrotu 

nawozów, nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE” oraz środków wspomagających 

uprawę roślin. Do postępowań prowadzonych na podstawie art. 30 i art. 31 ustawy z dnia 10 

lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu, rozpoczętych i niezakończonych przez IJHARS przed 

dniem wejścia w życie ustawy, będą stosowane dotychczasowe przepisy. Akta spraw 

wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy decyzją ostateczną 

zostaną przekazane przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów  

Rolno-Spożywczych i wojewódzkich inspektorów jakości handlowej artykułów  

rolno-spożywczych odpowiednio do Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

oraz wojewódzkich inspektorów ochrony roślin i nasiennictwa niezwłocznie po tym jak 

decyzja stanie się ostateczna. Natomiast akta spraw już zakończonych zostaną przekazane 

przez GIJHARS i WIJHARS odpowiednio do GIORiN i WIORiN, w terminie do dnia 15 

lipca 2020 r . 

Art. 6 ustawy przewiduje zachowanie w mocy dotychczasowych przepisów 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. 

o nawozach i nawożeniu. Przepisy te będą mogły być zmieniane i uchylane na podstawie 

art. 38 ust. 2 tej ustawy. 

W art. 7 ustawy zaproponowano, z wyjątkami określonymi w tym artykule, aby ustawa 

wchodziła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. W uzasadnieniu do projektu 

opiniowanej ustawy wskazano, że tak ustalony termin wejścia w życie ustawy wynika 

z konieczności jak najszybszego wdrożenia do polskiego porządku prawnego przepisów 

art. 20–36 rozporządzenia nr 2019/1009. 
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy wpłynął do Sejmu jako przedłożenie rządowe w dniu 7 kwietnia 2020 r. 

(druk sejmowy nr 335). W dniu 15 kwietnia 2020 r. projekt ustawy został skierowany do 

pierwszego czytania w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Komisja Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi, po rozpatrzeniu projektu na posiedzeniu w dniu 5 maja 2020 r., przyjęła projekt 

z poprawkami i wniosła o jego uchwalenie w brzmieniu zaproponowanym w sprawozdaniu 

(druk sejmowy nr 353). 

Drugie czytanie projektu ustawy odbyło się na 11. posiedzeniu Sejmu w dniu 6 maja 

2020 r. 

Sejm uchwalił ustawę w brzmieniu zaproponowanym przez Komisję Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi na 11. posiedzeniu w dniu 7 maja 2020 r. Za przyjęciem ustawy głosowało 

447 posłów, przy żadnym głosie wstrzymującym się i 12 głosach przeciw. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1. W proponowanym w art. 1 w pkt 6 ustawy przepisie karnym art. 41 pkt 13 ustawy z dnia 

10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu wyraz „niezwierający” należy zastąpić 

wyrazem „niezawierający” – poprawka redakcyjna. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 6, w pkt 13 wyraz „niezwierający” zastępuje się wyrazem „niezawierający”. 

 

2.  Zgodnie z art. 6 ustawy dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie 

art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu zachowują moc 

oraz mogą być zmieniane i uchylane na podstawie art. 38 ust. 2 tej ustawy. Należy więc 

zaznaczyć, że zachowanie w mocy obecnego rozporządzenia wydanego na podstawie 

art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu wyklucza § 33 

ust. 1 Zasad techniki prawodawczej. Przepis ten dopuszcza bowiem, w drodze wyjątku, 

możliwość czasowego zachowania w mocy aktu wykonawczego pod warunkiem, że nie 

jest on niezgodny z ustawą, na podstawie której został wydany. Dotychczasowe 

rozporządzenie wydane na podstawie ww. art. 38 ust. 2 będzie niezgodne z ustawą 

z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu, ponieważ przewiduje, że objęte jego 

regulacją opłaty są uiszczane na rachunek właściwego urzędu skarbowego w kwocie 

i terminie określonych w wezwaniu do ich zapłaty wystawionym przez właściwego 
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miejscowo wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. 

Ponadto określa ono sposób ustalania właściwości miejscowej tego organu. Z dniem 

wejścia w życie opiniowanej ustawy będzie to wojewódzki inspektor ochrony roślin 

i nasiennictwa. Niezależnie od powyższego wydaje się, że w rozpatrywanej sprawie nie 

zachodzą też przypadki decydujące o utracie mocy obowiązującej omawianego 

rozporządzenia, określone w § 32 Zasad techniki prawodawczej (zmiana treści przepisu 

upoważniającego do wydania rozporządzenia w ten sposób, że zmienia się rodzaj aktu 

wykonawczego, zakres spraw przekazanych do uregulowania w rozporządzeniu 

lub wytyczne dotyczące treści rozporządzenia). Mając więc na uwadze zapewnienie 

zgodności art. 6 ustawy z nakazem przestrzegania reguł przyzwoitej legislacji, 

wywodzonym z zasady demokratycznego państwa prawnego, proponuje się skreślenie 

art. 6 oraz zmianę art. 7 polegającą na usunięciu z jego treści odwołania do art. 6 

(zmiana wynikowa). Jeżeli natomiast chodzi o dotychczasowe rozporządzenie wydane 

na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu, to 

powinno ono zostać wydane i wejść w życie z dniem 1 lipca 2020 r. (z dniem wejścia 

w życie przepisów art. 30 ust. 1 i art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. 

o nawozach i nawożeniu). Na marginesie dodać należy, że art. 6 nie spełnia również 

i innych wymogów określonych w § 33 i § 34 Zasad techniki prawodawczej, 

przewidzianych dla przepisów zachowujących w mocy dotychczasowe rozporządzenia. 

Nie określa, na jaki okres zostaje zachowane czasowo w mocy rozporządzenie 

oraz przewiduje możliwość uchylenia rozporządzenia. W tym drugim przypadku § 126 

ust. 2 Zasad techniki prawodawczej rozstrzyga, że cyt.: „2. Nie uchyla się 

rozporządzenia, które zostało pozostawione czasowo w mocy przez obowiązującą 

ustawę. W takiej sytuacji w nowym rozporządzeniu zamieszcza się odnośnik do 

przepisu o wejściu w życie informujący o rozporządzeniu, które przestało obowiązywać 

na podstawie samego prawa.”. 

Propozycja poprawek: 

1) skreśla się art. 6; 

2) w art. 7 wyrazy „art. 2–6” zastępuje się wyrazami „art. 2–5”. 

 

 

Sławomir Szczepański 

Główny legislator
 


