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Dotyczy: oświadczenia złożonego na 33. posiedzeniu Senatu.

Szanowny Panie Marszałku,

w związku z „oświadczeniem złożonym przez senator Annę Chybicką na 33. posiedzeniu 

Senatu w dniu 26 listopada 2021 r.”, zgodnie z kompetencjami Ministerstwa Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi, przedstawiam poniższe wyjaśnienia.

Kwestie dopuszczania do obrotu środków ochrony roślin reguluje rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1107/2009(1). Zgodnie z tymi przepisami do 

obrotu mogą być dopuszczone tylko te preparaty, które zawierają substancje czynne 

zatwierdzone do stosowania w środkach ochrony roślin przez Komisję Europejską, a także 

przy prawidłowym stosowaniu, zgodnie z ich przeznaczeniem, nie stanowią zagrożenia dla 

zdrowia człowieka, zwierząt oraz dla środowiska. Zarówno zatwierdzone substancje 

czynne, jak i dopuszczane do obrotu środki ochrony roślin, podlegają w procedurze 

rejestracji ocenie naukowo-technicznej obejmującej szereg badań i analiz z zakresu 

oddziaływania na zdrowie człowieka. Badania i analizy te obejmują między innymi ocenę 

narażania na potencjalne negatywne działanie środka ochrony roślin i substancji czynnej 

dla osób stosujących środek ochrony roślin (operator sprzętu ochrony roślin), pracowników 

rolnych, osób postronnych, czy też mieszkańców wsi. Ocenie podlega również narażenie 

zdrowia człowieka poprzez dietę (produkty spożywcze, pasze, woda pitna). Minister 
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Rolnictwa i Rozwoju Wsi określa w zezwoleniu na dopuszczenie środka ochrony roślin do 

obrotu treść etykiety tego środka, wskazującą szczegółowe warunki bezpiecznego 

stosowania danego preparatu (uprawy, terminy, liczbę zabiegów, dawki, metodę 

stosowania, okresy karencji itd.).

Ocena bezpieczeństwa stosowania środków ochrony roślin prowadzona jest zgodnie 

z obecnie obowiązującymi przepisami (2) dwuetapowo, gdzie:

1) Komisja Europejska odpowiedzialna jest za zatwierdzanie substancji czynnych. 

Ocena substancji czynnych prowadzona jest we współpracy z Europejskim 

Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) oraz państwami członkowskimi. 

W ramach oceny substancji czynnej, w tym glifosatu, EFSA przeprowadza m.in. 

ocenę ostrego i chronicznego ryzyka dla konsumentów wynikającego z obecności 

pozostałości danej substancji czynnej w produktach przeznaczonych do spożycia. 

Urząd określa również najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP/MRL) 

substancji czynnej, które mogą znajdować się w produktach spożywczych 

pochodzenia roślinnego i zwierzęcego nie stwarzając zbędnego ryzyka dla 

konsumentów, w tym grup szczególnie wrażliwych, takich jak dzieci. Najwyższe 

dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) w drodze rozporządzenia wprowadzane 

są następnie do unijnego porządku prawnego. Dodatkowo, w celu zapewnienia 

wysokiego poziomu ochrony konsumentów EFSA cyklicznie dokonuje przeglądu 

obowiązujących wartości NDP wyznaczonych dla substancji czynnych, 

z uwzględnieniem zakresu ich stosowania, tak by w przypadkach stwierdzenia 

potencjalnego ryzyka dokonać ich weryfikacji, ewentualnego obniżenia lub 

zmodyfikować zatwierdzony zakres stosowania.

2) państwa członkowskie dopuszczają do obrotu środki ochrony roślin na swoim 

terytorium. Ocena ta dokonywana jest obligatoryjnie we współpracy z innymi 

państwami członkowskimi. W Polsce ocena ta jest prowadzona przy współpracy 

z podmiotami upoważnionymi przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do 

opracowywania ocen i raportów dotyczących środków ochrony roślin (rejestr 

upoważnionych podmiotów dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/podmioty-upowaznione-do-sporzadzenia-ocen-

lub-uwag).

W procesie dopuszczania do obrotu środków ochrony roślin dokonywana jest ocena 

narażenia i ryzyka dla konsumentów wynikającego z pozostałości substancji 

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/podmioty-upowaznione-do-sporzadzenia-ocen-lub-uwag
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czynnej, w odniesieniu do wnioskowanego zakresu stosowania dla danego środka. 

Ocena uwzględnia obecność pozostałości w produktach przetworzonych, 

produktach zwierzęcych oraz w roślinach następczych. Jednocześnie, 

każdorazowo potwierdzany jest również brak przekroczeń obowiązujących wartości 

NDP dla substancji czynnej. 

W zakresie oceny środowiskowej każdy środek musi przejść pozytywnie ocenę 

narażenia gleb, powietrza, wód podziemnych i powierzchniowych oraz ocenę 

wpływu na najwrażliwsze grupy niebędących przedmiotem działania danego środka 

organizmów (ptaków, ssaków, organizmów wodnych, stawonogów ze szczególnym 

uwzględnieniem pszczół, a także organizmów glebowych i roślin lądowych). Każdą 

ocenę wykonuje się indywidualnie uwzględniając właściwości fizykochemiczne 

składników badanego środka ochrony roślin, w tym przede wszystkim substancji 

czynnych, oraz proponowanego zakresu stosowania danego środka (rodzaju 

uprawy, fazy jej wzrostu, wielkości dawek, ilość i częstotliwość zabiegów). Ocena 

uwzględnia nie tylko ryzyko toksyczności ostrej i przewlekłej organizmów 

niebędących celem działania danego środka, ale także tendencję substancji 

wchodzących w skład takiego środka do akumulacji w środowisku nieożywionym 

czy gromadzenia się w tkankach organizmów żywych, w tym takich, które stanowią 

pożywienie dla innych organizmów. Wynikiem zaś oceny jest ustanowienie 

warunków oraz nakazów i zaleceń niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa 

podczas prawidłowego wykonywania zabiegów.

Substancja czynna glifosat, jest substancją zatwierdzoną przez Komisję Europejską do 

stosowania w środkach ochrony roślin, której termin zatwierdzenia został przedłużony do 

dnia 15 grudnia 2022 r., zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 

nr 2017/2324(3). Opinia Komitetu ds. Oceny Ryzyka Europejskiej Agencji Chemicznej 

wykluczyła podnoszone zastrzeżenia co do działania rakotwórczego tej substancji czynnej. 

W związku powyższym możliwe jest utrzymanie i wydawanie w państwach członkowskich 

nowych zezwoleń dla środków ochrony roślin zawierających glifosat. 

Należy zauważyć, że substancja glifosat podlega ponownej ocenie. Chcąc zapewnić 

jeszcze większą niezależność i obiektywizm tej oceny, Komisja Europejska zaproponowała 

nowatorskie podejście tj. oceny tej dokona grupa krajów członkowskich. Aby to umożliwić, 

Komisja Europejska dokonała zmian przepisów proceduralnych. Dokonując wyboru nowych 

oceniających, Komisja kierowała się tym, aby grupa ta była reprezentatywna dla całej 



Europy – zarówno z różnych stref, ustanowionych rozporządzeniem nr 1107/2009, wielkości 

(kraje „małe” jak i „duże”), ale również, aby grupa ta stanowiła przekrój politycznych 

stanowisk krajów członkowskich (zarówno zwolennicy jak i oponenci substancji). W  efekcie, 

zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/724(4) ocena zostanie 

dokonana przez Francję, Węgry, Holandię oraz Szwecję. 

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i Europejska Agencja Chemikaliów 

(ECHA) prowadzą równoległe konsultacje dotyczące wstępnych ocen naukowych glifosatu 

i zachęcają do wzięcia w nich udziału. 

Jednocześnie zwracam uwagę, że jeżeli ww. ocena wykaże zagrożenia dla zdrowia ludzi, 

zwierząt lub środowiska, zostaną podjęte działania mające na celu ograniczenie stosowania 

lub wycofanie tej substancji z palety środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu 

i stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Dodatkowo informuję, że budzący największe wątpliwości naukowe składnik środków 

ochrony roślin zawierających glifosat, tj. polietoksylowana amina łojowa (POE), została 

wycofana z preparatów dostępnych na rynku europejskim. Ponadto, do etykiet herbicydów 

z tą substancją czynną wprowadzono, tam gdzie ma to zastosowanie, zakaz stosowania na 

terenach publicznie dostępnych tj. w parkach i ogrodach publicznych, na terenach 

sportowych, rekreacyjnych, szkół, przedszkoli, żłobków oraz placówek opieki zdrowotnej, 

a także zmodyfikowano zapisy odnośnie zastosowań przedzbiorczych. 

Obecnie zezwolenia na wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin zawierających jako 

substancję czynną glifosat podlegają procesowi przeglądu pod kątem spełniania warunków 

zatwierdzenia tej substancji określonych w ww. rozporządzeniu nr 2017/2324.

Odnosząc się do ujętych w oświadczeniu informacji, zwracam uwagę, że zgodnie 

z danymi dostępnymi na stronach:

https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-
substances/?event=search.as
https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_protection_products/registered_products

środki na bazie substancji glifosat nie są dopuszczone do obrotu wyłącznie w Luksemburgu. 

Informuję również, że zgodnie z przepisami art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. 

o środkach ochrony roślin, zabrania się stosowania przy użyciu sprzętu agrolotniczego 

https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=search.as
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=search.as
https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_protection_products/registered_products


środków chwastobójczych, desykantów oraz środków ochrony roślin zaklasyfikowanych do 

co najmniej jednej z poniższych klas i kategorii zagrożenia: toksyczność ostra kategoria 1, 

2 i 3, działanie rakotwórcze kategoria 1A i 1B, działanie mutagenne kategoria 1A i 1B, 

działanie szkodliwe na rozrodczość kategoria 1A i 1B, działanie toksyczne na narządy 

docelowe po narażeniu jednorazowym (STOT SE) kategoria 1, działanie toksyczne na 

narządy docelowe po narażeniu powtarzanym (STOT RE) kategoria 1. Tym samym 

niemożliwe jest stosowanie środków ochrony na bazie glifosatu w lasach przy użyciu sprzętu 

agrolotniczego.

Ponadto, stosownie do przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/1313 

z dnia 1 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 

w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej glifosat, etykiety środków 

ochrony roślin zawierających tę substancję czynną, wprowadzane do obrotu w Polsce 

zawierają frazę: Nie stosować środka ochrony roślin w parkach i ogrodach publicznych, na 

terenach sportowych, rekreacyjnych, szkół, przedszkoli, żłobków oraz placówek opieki 

zdrowotnej. 

Przedstawiając powyższe, informuję także, że kontrola przestrzegania przepisów 

dotyczących stosowania środków ochrony roślin należy do zadań Państwowej Inspekcji 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa, w wyniku której może ona nakładać sankcje karne w drodze 

mandatu karnego. Inspekcja posiada również szerokie uprawnienia, niezbędne dla 

określenia stanu faktycznego w przypadku podejrzenia niewłaściwego zastosowania 

środków ochrony roślin, w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi lub dla 

środowiska.

Pragnę zapewnić, że z troski o bezpieczeństwo konsumenta, stosującego środki ochrony 

roślin, jak również bezpieczeństwo środowiska, oceny przed wydaniem decyzji 

o dopuszczeniu środka ochrony roślin do obrotu prowadzone są ze szczególną 

starannością. 

Z poważaniem

z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ryszard Bartosik
Sekretarz Stanu
/podpisano elektronicznie/



Podstawa prawna:

(1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1107/2009 z dnia 

21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin 

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

z 24.11.2009, str. 1 z późn. zm.),

(2) ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2020 r. poz. 2097), 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1107/2009 (WE),

(3) rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 2017/2324 w sprawie odnowienia 

zatwierdzenia substancji czynnej glifosat, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu 

środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia 

wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz. Urz. UE L 333 z 15.12.2017 str. 10).

(4) rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/724 z dnia 10 maja 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 686/2012 w odniesieniu do 

wyznaczenia państw członkowskich pełniących rolę sprawozdawców i państw 

członkowskich pełniących rolę współsprawozdawców w związku z substancjami 

czynnymi glifosat, lambda-cyhalotryna, imazamoks i pendimetalin oraz zmieniające 

rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 844/2012 w odniesieniu do możliwości, by 

grupa państw członkowskich wspólnie pełniła funkcję państwa członkowskiego 

pełniącego rolę sprawozdawcy (Dz. Urz. UE L 124 z 13.5.2019, str. 32).
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