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ZAKRES MERYTORYCZNY ZADANIA

1. Bieżąca aktualizacja bazy danych w oparciu o informacje zawarte w decyzjach zezwalających na 

wprowadzenie nawozów i środków wspomagających uprawę roślin przekazywanych przez 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz indywidulane zgłoszenia przez producentów.

2. Bieżąca aktualizacja w zakresie nowo zakwalifikowanych przez IUNG-PIB do stosowania w 

rolnictwie ekologicznym produktów nawozowych.

3. Weryfikacja bazy danych w zakresie spełniania wymogów rozporządzenia wykonawczego Komisji 

(UE) 2021/1165 przez nawozy i środki poprawiające właściwości gleby zakwalifikowane do 

stosowania w rolnictwie ekologicznym do dnia 31 grudnia 2021 r. 

4. Bieżąca współpraca z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie opiniowania, tworzenia 

dokumentów, stanowisk resortu oraz opiniowania i tworzenia nowych rozwiązań prawnych dla 

wprowadzania do obrotu „produktów nawozowych” jak nawozy, środki poprawiające właściwości 

gleby, stymulatory wzrostu, środki wapnujące, inhibitory itp., w tym ocena takich produktów.

5. Udział przedstawicieli Instytutu w pracach krajowych i międzynarodowych gremiów w obszarze 

wprowadzania do obrotu „produktów nawozowych” jak nawozy, środki poprawiające właściwości 

gleby, środki wapnujące, stymulatory wzrostu, inhibitory itp. w tym wytworzonych na bazie 

odpadów, osadów ściekowych, pofermentów z biogazowni, mikroorganizmów, specyficznych 

substancji aktywnych.



Prawodawstwo krajowe i unijne

Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i

Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. 

1. Nawozy 1. Nawozy

2. Środki wspomagające uprawę roślin 2. Środki wapnujące

✓ środki poprawiające właściwości gleby           3. Polepszacze gleby

✓ stymulatory wzrostu 4. Podłoża do upraw

✓ podłoża do upraw 5. Inhibitory

✓ nawozowe produkty mikrobiologiczne 6. Biostymulatory

7. Produkty nawozowe mieszane
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Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2018/848  z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji 

ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające 

rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Dz. U. L 150 z 

14.06.2018 r.)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1165 z dnia 

15 lipca 2021 r. zezwalające na stosowanie niektórych 

produktów i substancji w produkcji ekologicznej oraz 

ustanawiające ich wykazy

Cel 3



Rozporządzenie  Rady Ministrów z dnia 17 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. 2022 poz. 642)

Dopłaty na dofinansowanie zakupu w okresie od dnia 1 września 2021 r. do dnia 15 maja 2022 r. 

nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez od 

podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu lub sprzedaży nawozów.

1. Dokonano weryfikacji bazy danych blisko 4,5 tys. nawozów zgodnie z rejestrem GUS z  

przyporządkowaniem do poszczególnych kategorii nawozów mineralnych.

2. Prowadzono konsultacje w zakresie m.in.: analityki związanej z oznaczaniem składników 

pokarmowych, w tym azotu w nawozach płynnych zgodnie z krajowymi wymogami prawnymi; 

składu surowcowego produktów nawozowych, w szczególności zawierających produkty odpadowe; 

prawidłowości nazw produktów nawozowych z przedrostkiem: „eko” lub „bio”.

3.  We współpracy z MRiRW, Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytutem Nowych Syntez Chemicznych, 

Instytutem Ogrodnictwa – PIB oraz  Krajową Stacją Chemiczno-Rolniczą omawiano na bieżąco 

zagadnienia związane z metodami badawczymi nawozów i środków wspomagających uprawę roślin 

oraz procedurą opiniowania w zakresie właściwej klasyfikacji nawozów i środków wspomagających 

uprawę roślin, deklarowanych parametrów jakościowych, zakresu zastosowania. 
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MIERNIKI REALIZACJI ZADANIA

Ekspertyzy/opinie:

• Jadczyszyn T., opinia dot. utraty statusu odpadu dla odpadów powstających w procesie energetycznego spalania 

paliw, Departament Hodowli i Ochrony Roślin, MRiRW 

• Ochal P., opinia dot. możliwości wapnowania międzyplonów, Departament Klimatu i Środowiska

• Ochal P., opinia dot. wprowadzania do obrotu granulowanego wapna nawozowego na podst. przepisów 

rozporządzenia Ministra Gospodarki, Departament Hodowli i Ochrony Roślin, MRiRW 

• Rutkowska A., opinia dot. prawidłowości nazwy organiczno-mineralnego środka poprawiającego właściwości gleby 

HydroEkoGleba, Departament Hodowli i Ochrony Roślin, MRiRW 

• Rutkowska A., opinie dot. prawidłowości nazwy mineralnego środka poprawiającego właściwości gleby „Bio Aqua

Control”, Departament Hodowli i Ochrony Roślin, MRiRW

Warsztaty naukowe:

• „Rynek nawozów mineralnych – klasyfikacja, technologie produkcji, innowacje” ”, 17 czerwca, 

uczestnicy: PIORiN, WIORiN, KSCHR, OSCHR, SBŁ-INSCh, IUNG-PIB, liczba osób: 336    

• „Produkty nawozowe w Polsce – aktualne wyzwania technologiczne, środowiskowe i prawne” 18 czerwca, 

uczestnicy: PIORiN, WIORiN, KSCHR, OSCHR, SBŁ-INSCh, IUNG-PIB, liczba osób: 341;

Zadanie 1.32 Planowane Wykonane

Minimalna liczba opinii, stanowisk 5 5

Organizacja warsztatów nawozowych 2 2



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


