
 

 

 

 

Druk nr 2190-A 

 

 
IX  kadencja 

 

 

D O D A T K O W E   S P R A W O Z D A N I E  

KOMISJI  ROLNICTWA  I  ROZWOJU  WSI 
 

o rządowym projekcie ustawy o rolnictwie 

ekologicznym i produkcji ekologicznej (druk 

nr 2180) 
 

 

Sejm na 54. posiedzeniu w dniu 11 maja 2022 r, zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu Sejmu, 

skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 2190 do Komisji Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu.  

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu  

12 maja 2022 r.  

wnosi: 

 

 

 

W y s o k i   S e j m  raczy następujące poprawki: 

 

 

 

1) w art. 4: 

a) ust. 2 nadać brzmienie: 

„2. Główny Inspektor sprawuje nadzór nad jednostkami certyfikującymi w zakresie 

realizacji przekazanych zadań, poprzez: 

1) prowadzenie kontroli urzędowych; 

2) prowadzenie audytów lub inspekcji, o których mowa w art. 33 lit. a 

rozporządzenia 2017/625; 
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3) prowadzenie analizy danych i informacji dostarczanych przez jednostki 

certyfikujące; 

4) przekazywanie jednostkom certyfikującym wniosków pokontrolnych lub 

zaleceń poaudytowych; 

5) nakazanie wykonania działań naprawczych związanych z realizacją zadań 

powierzonych jednostkom certyfikującym; 

6) żądania od jednostek certyfikujących dodatkowych danych i informacji 

związanych z realizacją zadań przekazanych jednostkom certyfikującym w 

zakresie kontroli urzędowej; 

7) sprawdzania u producentów ekologicznych prawidłowości 

przeprowadzania przez jednostki certyfikujące kontroli urzędowej i innych 

czynności urzędowych.”, 

b) skreślić ust. 3; 

– KP KO 

 

– odrzucić  

Uwaga: poprawki nr 1 i 3 należy głosować łącznie 

 

2) w art. 4: 

a) ust. 4 nadać brzmienie: 

„4. W ramach nadzoru nad produkcją ekologiczną Główny Inspektor przeprowadza 

kontrolę urzędową u producenta ekologicznego.”, 

b) w ust. 5 i 6 skreślić wyrazy „i ust. 4”; 

– KP KO 

 

– odrzucić  

 

3) po art. 4 dodać art. 4a w brzmieniu: 

„Art. 4a. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, 

wspólny katalog środków, o którym mowa w art. 41 ust. 4 rozporządzenia 

2018/848.”; 

– KP KO 

 

– odrzucić  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

4) w art. 6 ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. Jednostka certyfikująca przekazuje Głównemu Inspektorowi oraz Prezesowi Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, za pośrednictwem środków komunikacji 

elektronicznej w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, wykaz 

producentów, o których 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 2022 r. poz. 203 i 219), którzy spełnili 

określone wymagania dotyczące produkcji ekologicznej zgodnie z przepisami 

dotyczącymi rolnictwa ekologicznego do dnia: 

1) 30 listopada każdego roku – w przypadku producentów, względem których 

jednostka certyfikująca stwierdziła spełnienie tych wymagań do dnia 15 listopada 

danego roku; 

2) 14 stycznia roku następnego po roku przekazania tego wykazu – w przypadku 

producentów innych niż wskazani w pkt 1, względem których jednostka 

certyfikująca stwierdziła spełnienie tych wymagań do dnia 31 grudnia danego 

roku.”; 

– KP KO 

 

– odrzucić  

 

5) w art. 7: 

a) ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. Wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, w 

drodze decyzji, wydaje zezwolenia w sprawach: 

1) odstępstw, o których mowa w pkt 1.3.4.3 w części II załącznika II do 

rozporządzenia 2018/848; 

2) odstępstw, o których mowa w pkt 1.3.4.4 w części II załącznika II do 

rozporządzenia 2018/848; 

3) odstępstw, o których mowa w pkt 3.1.2.1 akapit drugi w części III 

załącznika II do rozporządzenia 2018/848; 

4) uznawania wcześniejszego okresu za część okresu konwersji zgodnie z art. 

10 ust. 3 rozporządzenia 2018/848; 

5) uznawania, że okoliczności będące warunkiem użycia dodatku zostały 

wykazane w sposób wymagany przez właściwy organ - w przypadku gdy, 

zgodnie z sekcją Al w części A załącznika V do rozporządzenia 

wykonawczego Komisji (UE) 2021/1165 z dnia 15 lipca 2021 r. 

zezwalającego na stosowanie niektórych produktów i substancji w 

produkcji ekologicznej oraz ustanawiającego ich wykazy (Dz. Urz. UE L 



 

 

 

253 z 16.07.2021, str. 13), dodatek może być użyty wyłącznie po wykazaniu 

tych okoliczności w sposób wymagany przez właściwy organ;  

6) zastosowania zabiegów, o których mowa w pkt 1.7.8 w części II załącznika 

II do rozporządzenia 2018/848; 

7) zastosowania odstępstw, o których mowa w art. 3 ust. 2-9 rozporządzenia 

delegowanego Komisji (UE) 2020/2146 z dnia 24 września 2020 r. 

uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2018/848 w odniesieniu do wyjątkowych zasad produkcji w przypadku 

produkcji ekologicznej (Dz. Urz. UE L 428 z 18.12.2020, str. 5), zwanego 

dalej „rozporządzeniem 2020/2146”.”, 

b) ust. 2 nadać brzmienie: 

„2. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1, wydawane są na wniosek.”; 

– KP KO 

 

– odrzucić  

Uwaga: poprawki nr 5 i 7 należy głosować łącznie 

 

6) w art. 14: 

a) ust. 3 nadać brzmienie: 

„3. Do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego wpisuje się osobę: 

1) która posiada uprawnienia, nadane przez jednostkę certyfikującą, zgodnie z 

właściwą zharmonizowaną normą PN-EN 17065 „Ocena zgodności. 

Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi;”; 

2) wobec której decyzja o uznaniu kwalifikacji, wydana na podstawie 

przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej, stała się ostateczna.”, 

b) w ust. 4 pkt 1 nadać brzmienie: 

„1) pkt 1 jest wpisywana do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego z urzędu, 

niezwłocznie po nadaniu jej uprawnień, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 1;”, 

c) skreślić ust. 17 – 20; 

– KP KO 

 

– odrzucić  

 

7) w art. 19 ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. W sprawach dotyczących zezwoleń wymienionych w art. 7 ust. 1 oraz zezwoleń 

wymienionych w art. 9 ust. 1 nie pobiera się opłat.”; 

– KP KO 

 

– odrzucić  

 



 

 

 

 

 

 

8) w art. 24 w ust. 1: 

a) pkt 4 nadać brzmienie: 

„4) wprowadza do obrotu produkty lub substancje, o których mowa w art. 31 

rozporządzenia 2018/848, niedopuszczone do stosowania w produkcji 

ekologicznej na podstawie art. 9 lub art. 24 rozporządzenia 2018/848, które 

zostały oznakowane w sposób sugerujący, że dane produkty lub substancje są 

dopuszczone zgodnie z przepisami rozporządzenia 2018/848 do stosowania w 

produkcji ekologicznej, w tym przez oznakowanie określeniem „ekologiczny" lub 

pochodną tego określenia, lub określeniem „eko” lub „bio” podlega karze 

pieniężnej w wysokości do 400% korzyści majątkowej, którą uzyskała lub którą 

mogłaby uzyskać za wprowadzony do obrotu środek, produkt lub substancję za 

rok poprzedzający rok wszczęcia postępowania w sprawie nałożenia kary, nie 

niższej jednak niż 10 000 zł;”, 

b) pkt 6 nadać brzmienie: 

„6) wprowadza do obrotu produkt, który nie jest objęty certyfikatem, o którym mowa 

w art. 35 ust. 1 rozporządzenia 2018/848, ale jest oznakowany jako produkt 

rolnictwa ekologicznego lub jako produkt w okresie konwersji, podlega karze 

pieniężnej w wysokości do 400% korzyści majątkowej, którą uzyskała lub którą 

mogłaby uzyskać za wprowadzone do obrotu produkty, nie niższej jednak niż 

10 000 zł;”,  

c) pkt 8 nadać brzmienie: 

„8) stosuje w reklamie lub opisie handlowym produktu, który nie jest objęty 

certyfikatem, o którym mowa w art. 35 ust. 1 rozporządzenia 2018/848, określenia 

odnoszące się do produkcji ekologicznej, w tym przez użycie określenia 

„ekologiczny” lub pochodne tego określenia, lub określenia „eko” lub „bio”, 

podlega karze pieniężnej w wysokości do 400% korzyści majątkowej, którą 

uzyskała lub którą mogłaby uzyskać za wprowadzone do obrotu produkty, nie 

niższej jednak niż 10 000 zł;”, 

d) pkt 10 nadać brzmienie: 

„10) wykorzystuje logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej, o którym mowa 

w art. 33 ust. 1 rozporządzenia 2018/848, wbrew zakazowi określonemu w art. 2 

ust. 3 rozporządzenia 2018/848, podlega karze pieniężnej w wysokości do 400% 

korzyści majątkowej, którą uzyskała lub którą mogłaby uzyskać za wprowadzone 

do obrotu produkty, nie niższej jednak niż 10 000 zł;”, 

e) pkt 11 nadać brzmienie: 

„11) wprowadza do obrotu produkt jako ekologiczny lub produkt w okresie 

konwersji lub stosuje go w produkcji ekologicznej wbrew zakazowi, o którym 

mowa w art. 41 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2018/848, podlega karze pieniężnej w 

wysokości do 400% korzyści majątkowej, którą uzyskała lub którą mogłaby 

uzyskać za wprowadzone do obrotu produkty, nie niższej jednak niż 10 000 zł;”, 

f) pkt 12 nadać brzmienie: 



 

 

 

„12) wprowadza do obrotu produkt jako ekologiczny lub produkt w okresie 

konwersji wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 42 ust. 2 rozporządzenia 

2018/848, podlega karze pieniężnej w wysokości do 600% korzyści majątkowej, 

którą uzyskała lub którą mogłaby uzyskać za wprowadzone do obrotu produkty, 

nie niższej jednak niż 15 000 zł.”. 

– KP KO 

 

– odrzucić  

 

 

Warszawa, dnia 12 maja 2022 r. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Zastępca Przewodniczącego  

 Komisji i Sprawozdawca 

 

(-) Jerzy Małecki 
 

 

Tłoczono z polecenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 


