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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 nawozów i środków poprawiających właściwości gleby.

3. Przygotowanie wyszukiwarki do nowej funkcjonalności tj. rozszerzenia katalogu produktów  

nawozowych  ujętych w  bazie danych zgodnie z rozporządzeniem 2019/1009.

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.



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.

➢ Do wyszukiwarki nawozów dodano nową funkcjonalność – wyszukiwanie podłoży uprawowych, 

według zadanych kryteriów (210 podłoży uprawowych)

➢ Zweryfikowano zawartość bazy, m.in. uwzględniając zmiany dotyczące nawozów i środków 

poprawiających właściwości gleby, wycofanych z obrotu na podstawie decyzji Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi.

➢ Wprowadzono zmiany w kryterium wyszukiwania produktów nawozowych w odniesieniu do 

podstawy prawnej:

• dodano możliwość wyszukiwania środków wapnujących, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania 

informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz 

typów wapna nawozowego lub Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 463/2013 z dnia 17 maja 2013 r. 

zmieniającego Rozporządzenie (WE) 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nawozów w 

celu dostosowania jego załączników I, II i IV do postępu technicznego

➢ Uporządkowano wyszukiwarkę w zakresie produktów, wprowadzonych do obrotu na mocy art. 5 ustawy z 

dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu. 
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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.

➢ Na bieżąco ustalano z MRiRW jednolite stanowisko odnośnie zasad klasyfikacji i oceny 

produktów nawozowych, zgodnie z obowiązującym prawem krajowym, w szczególności w 

zakresie: 

• składu surowcowego nawozów i środków poprawiających właściwości gleby, zawierających 

produkty odpadowe,

• uszczegółowienia rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. 

w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu odnośnie 

parametrów jakościowych osadów ściekowych, wykorzystywanych do wytwarzania nawozów i 

środków poprawiających właściwości gleby,

• instrukcji stosowania i przechowywania stymulatorów wzrostu, w celu wykluczenia 

niezgodności z prawem o nawozach i nawożeniu oraz przepisów o ochronie roślin,

• klasyfikowania produktów nawozowych, zawierających substancje, wymienione w wykazie 

substancji czynnych stosowanych w ochronie roślin, których rejestracja wygasła, w 

szczególności wodorostów morskich,

• stosowania nawozów i środków poprawiających właściwości gleby do rekultywacji gleb 

zdegradowanych, innych, aniżeli grunty rolne. 

• klasyfikacji nawozów mineralnych zawierających dodatki pochodzenia organicznego, w tym 

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

w rolnictwie ekologicznym nawozów i środków poprawiających właściwości gleby.

Nawozy nieorganiczne: 112

Nawozy organiczne: 80

Nawozy organiczno-mineralne: 39

Środki poprawiające właściwości gleby: 54
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3. Przygotowanie wyszukiwarki do nowej funkcjonalności tj. rozszerzenia katalogu

produktów nawozowych ujętych w bazie danych zgodnie z rozporządzeniem 2019/1009.



MIERNIKI REALIZACJI ZADANIA

Ekspertyzy/opinie:

• Podleśna A., opinia dot. wpływu podłoża po uprawie boczniaka na środowisko, w tym glebę, Departament Klimatu i

Środowiska MRiRW, NŻN.70.5.2121.PA, 19.03.2021 r.

• Rutkowska A., opinia dot. klasyfikacji tufu zeolitowego do stosowania w rolnictwie zgodnie z obowiązującym prawem

krajowym, Departament Jakości Żywności i Bezpieczeństwa Produkcji Roślinnej, MRiRW, NŻN.70.6.2021.RA 24.03.2021 r.

• Rutkowska A., opinia dot. stosowania wełny owczej jako nawozu przeznaczonego dla rolnictwa ekologicznego, Departament

Jakości Żywności i Bezpieczeństwa Produkcji Roślinnej, MRiRW, NŻN.70.2021.RA, 28.04.2021 r.

• Rutkowska A., Podleśna A., opinia dot. dokumentu „Jak krajowe rolnictwo realizuje i będzie realizować założenia

Europejskiego Zielonego Ładu”, NŻN.70.20.2021.P.A. i R.A., 16.08.2021 r.

• Rutkowska A., opinia dot. możliwości redukcji poziomu zużycia nawozów mineralnych przez rolników, w związku z

podwyżkami cen tych nawozów, NŻN.70.26.2021. R.A. 07.10.2021 r.

Warsztaty naukowe:

• „Prognoza redukcji strat składników pokarmowych z rolnictwa w kontekście założeń Europejskiego Zielonego Ładu,

2 września 2021 r., Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Radomiu, 7 referatów, ilość uczestników 71

• „Wprowadzanie do obrotu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin - procedura, ocena zgodności, znakowanie”,

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Krakowa Stacja Chemiczno-Rolnicza, okręgowe stacje chemiczno-

rolnicze, on-line, 6 referatów, ilość uczestników 662

Zadanie 1.3 Planowane Wykonane

Minimalna liczba opinii, stanowisk 5 12

Organizacja warsztatów nawozowych 2 2



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


