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Na podstawie art. 10 i 11 ustawy z dnia 10 lipca
2007 r. o nawozach i nawo˝eniu (Dz. U. Nr 147,
poz. 1033) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania
niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawo˝e-
niu (Dz. U. Nr 119, poz. 765) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w § 2:

a) w ust. 1 w pkt 3 dodaje si´ lit. c w brzmieniu:

„c) korzystny wp∏yw Êrodka poprawiajàcego
w∏aÊciwoÊci gleby na popraw´ w∏aÊciwoÊci
lub parametrów chemicznych, fizycznych,
fizykochemicznych lub biologicznych gle-
by.”,

b) ust. 4 i 5 otrzymujà brzmienie:

„4. Badaniom rolniczym nie poddaje si´:

1) nawozu mineralnego, je˝eli w wyniku ba-
daƒ fizycznych, fizykochemicznych  lub
chemicznych potwierdzono, ˝e nawóz ten
b´dzie przydatny do nawo˝enia roÊlin lub
gleb lub rekultywacji gleb;

2) nawozu organicznego wytworzonego
wy∏àcznie z surowców roÊlinnych lub
produktów ubocznych pochodzenia zwie-
rz´cego, zwanych dalej „ubocznymi pro-
duktami zwierz´cymi”, spe∏niajàcych wy-
magania okreÊlone w rozporzàdzeniu
(WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 3 paêdziernika 2002 r.
ustanawiajàcym przepisy sanitarne doty-
czàce produktów ubocznych pochodzenia
zwierz´cego nieprzeznaczonych do spo-
˝ycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 273
z 10.10.2002, str. 1, z póên. zm.; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3,
t. 37, str. 92, z póên. zm.), zwanym dalej
„rozporzàdzeniem nr 1774/2002”, lub
mieszaniny tych surowców i produktów,
je˝eli w wyniku badaƒ fizycznych, fizyko-
chemicznych, chemicznych lub biologicz-
nych oraz na podstawie przed∏o˝onej
technologii jego produkcji lub informacji
o surowcach zastosowanych do jego wy-
twarzania potwierdzono, ˝e nawóz ten
b´dzie przydatny do nawo˝enia roÊlin lub
gleb lub rekultywacji gleb; 

3) nawozu organiczno-mineralnego wytwo-
rzonego wy∏àcznie z surowców roÊlin-
nych lub ubocznych produktów zwierz´-
cych lub mieszaniny tych surowców
i produktów oraz nawozów mineralnych,
je˝eli w wyniku badaƒ fizycznych, fizyko-
chemicznych, chemicznych lub biologicz-
nych oraz na podstawie przed∏o˝onej
technologii jego produkcji lub informacji
o surowcach zastosowanych do jego wy-
twarzania potwierdzono, ˝e nawóz ten
b´dzie przydatny do nawo˝enia roÊlin lub
gleb lub rekultywacji gleb; 

4) Êrodka poprawiajàcego w∏aÊciwoÊci gleby,
je˝eli w wyniku badaƒ fizycznych, fizyko-
chemicznych, chemicznych lub biologicz-
nych oraz na podstawie przed∏o˝onej
technologii jego produkcji lub informacji
o surowcach zastosowanych do jego wy-
twarzania potwierdzono, ˝e Êrodek ten
b´dzie przydatny do poprawy w∏aÊciwo-
Êci gleb lub parametrów chemicznych,
fizycznych, fizykochemicznych lub biolo-
gicznych gleb lub rekultywacji gleb.

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje si´ do nawozów
i Êrodków poprawiajàcych w∏aÊciwoÊci gle-
by wyprodukowanych z odpadów w rozu-
mieniu przepisów o odpadach, zwanych da-
lej „odpadami”, których dzia∏anie nie jest
sprawdzone.”; 

2) § 4 i 5 otrzymujà brzmienie:

„§ 4. Jednostkami organizacyjnymi upowa˝niony-
mi do prowadzenia badaƒ, o których mowa
w § 2, sà:

1) w zakresie badaƒ fizycznych, fizyko-
chemicznych i chemicznych nawozów:

a) Instytut Uprawy, Nawo˝enia i Glebo-
znawstwa — Paƒstwowy Instytut Ba-
dawczy z siedzibà w Pu∏awach, zwany
dalej „Instytutem Uprawy, Nawo˝enia
i Gleboznawstwa”,

b) Instytut Nawozów Sztucznych z siedzibà
w Pu∏awach, zwany dalej „Instytutem
Nawozów Sztucznych”,

c) jednostki akredytowane w tym zakresie
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
lub innego paƒstwa cz∏onkowskiego
Unii Europejskiej; 

2) w zakresie badaƒ fizycznych, fizyko-
chemicznych i chemicznych Êrodków
wspomagajàcych upraw´ roÊlin:

a) Instytut Uprawy, Nawo˝enia i Glebo-
znawstwa,

b) Instytut Nawozów Sztucznych,
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c) Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa
im. Szczepana Pienià˝ka w Skierniewi-
cach, zwany dalej „Instytutem Sadow-
nictwa i Kwiaciarstwa”, 

d) Instytut Warzywnictwa im. Emila Chro-
boczka w Skierniewicach, zwany dalej
„Instytutem Warzywnictwa”,

e) jednostki akredytowane w tym zakresie
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
lub innego paƒstwa cz∏onkowskiego
Unii Europejskiej; 

3) w zakresie badaƒ biologicznych nawozów
i Êrodków wspomagajàcych upraw´ roÊ-
lin:

a) Instytut Uprawy, Nawo˝enia i Glebo-
znawstwa,

b) Paƒstwowy Instytut Weterynaryjny —
Paƒstwowy Instytut Badawczy  w Pu∏a-
wach, zwany dalej „Paƒstwowym Insty-
tutem Weterynaryjnym”,

c) Instytut Ochrony Ârodowiska w Warsza-
wie, zwany dalej „Instytutem Ochrony
Ârodowiska”,

d) Instytut Medycyny Wsi im. Witolda
Chodêki w Lublinie, zwany dalej „Insty-
tutem Medycyny Wsi”,

e) jednostki akredytowane w tym zakresie
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
lub innego paƒstwa cz∏onkowskiego
Unii Europejskiej; 

4) w zakresie badaƒ rolniczych nawozów,
stymulatorów wzrostu oraz Êrodków po-
prawiajàcych w∏aÊciwoÊci gleby: 

a) Instytut Uprawy, Nawo˝enia i Glebo-
znawstwa — w przypadku nawozu oraz
stymulatora wzrostu przeznaczonych do
stosowania w uprawach polowych lub
nawozu przeznaczonego do rekultywacji
gleb, lub Êrodka poprawiajàcego w∏aÊci-
woÊci gleby przeznaczonego do popra-
wy w∏aÊciwoÊci gleby lub jej parame-
trów,

b) Instytut Warzywnictwa — w przypadku
nawozu oraz stymulatora wzrostu prze-
znaczonych do stosowania w uprawach
roÊlin warzywnych lub Êrodka popra-
wiajàcego w∏aÊciwoÊci gleby przezna-
czonego do poprawy w∏aÊciwoÊci gleby
lub jej parametrów, 

c) Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa —
w przypadku nawozu oraz stymulatora
wzrostu przeznaczonych do stosowania
w uprawach sadowniczych, uprawach
roÊlin ozdobnych i na trawnikach lub
Êrodka poprawiajàcego w∏aÊciwoÊci
gleby przeznaczonego do poprawy w∏a-
ÊciwoÊci gleby lub jej parametrów, 

d) Instytut Badawczy LeÊnictwa w S´koci-
nie Starym, zwany dalej „Instytutem
Badawczym LeÊnictwa” — w przypadku
nawozu oraz stymulatora wzrostu prze-
znaczonych do stosowania w uprawach

leÊnych lub nawozu przeznaczonego do
rekultywacji gleb, lub Êrodka poprawia-
jàcego w∏aÊciwoÊci gleby przeznaczo-
nego do poprawy w∏aÊciwoÊci gleby lub
jej parametrów, 

e) Instytut Melioracji i U˝ytków Zielonych
w Falentach, zwany dalej „Instytutem
Melioracji i U˝ytków Zielonych” —
w przypadku nawozu oraz stymulatora
wzrostu przeznaczonych do stosowania
na u˝ytkach zielonych lub Êrodka popra-
wiajàcego w∏aÊciwoÊci gleby przezna-
czonego do poprawy w∏aÊciwoÊci gleby
lub jej parametrów,

f) jednostki akredytowane w tym zakresie
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
lub innego paƒstwa cz∏onkowskiego
Unii Europejskiej.

§ 5. Jednostkami organizacyjnymi upowa˝niony-
mi do wydawania opinii o nawozach i Êrod-
kach wspomagajàcych upraw´ roÊlin sà:

1) Instytut Uprawy, Nawo˝enia i Gleboznaw-
stwa w zakresie:

a) spe∏niania przez nawóz organiczny
i organiczno-mineralny lub organiczny
i organiczno-mineralny Êrodek wspo-
magajàcy upraw´ roÊlin oraz wapno na-
wozowe i wapno nawozowe zawierajà-
ce magnez wymagaƒ jakoÊciowych oraz
wymagaƒ dotyczàcych dopuszczalnych
wartoÊci zanieczyszczeƒ w tym nawozie
lub Êrodku wspomagajàcym upraw´
roÊlin, 

b) przydatnoÊci nawozu lub Êrodka wspo-
magajàcego upraw´ roÊlin do rekulty-
wacji gleb lub do stosowania w upra-
wach polowych, a tak˝e ich oddzia∏ywa-
nia na zdrowie ludzi lub zwierzàt lub na
Êrodowisko, z wy∏àczeniem nawozów
oraz Êrodków wspomagajàcych upraw´
roÊlin, o których mowa w § 6; 

2) Instytut Warzywnictwa w zakresie:

a) spe∏niania przez nawóz organiczny
i organiczno-mineralny lub organiczny
i organiczno-mineralny Êrodek wspo-
magajàcy upraw´ roÊlin wymagaƒ jako-
Êciowych oraz wymagaƒ dotyczàcych
dopuszczalnych wartoÊci zanieczysz-
czeƒ w tym nawozie lub Êrodku wspo-
magajàcym upraw´ roÊlin, 

b) przydatnoÊci nawozu lub Êrodka wspo-
magajàcego upraw´ roÊlin do stosowa-
nia w uprawach roÊlin warzywnych,
a tak˝e ich oddzia∏ywania na zdrowie lu-
dzi lub zwierzàt lub na Êrodowisko,
z wy∏àczeniem nawozów oraz Êrodków
wspomagajàcych upraw´ roÊlin, o któ-
rych mowa w § 6;

3) Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w za-
kresie:

a) spe∏niania przez nawóz organiczny 
i organiczno-mineralny lub organiczny
i organiczno-mineralny Êrodek wspo-
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magajàcy upraw´ roÊlin wymagaƒ jako-
Êciowych oraz wymagaƒ dotyczàcych
dopuszczalnych wartoÊci zanieczysz-
czeƒ w tym nawozie lub Êrodku wspo-
magajàcym upraw´ roÊlin, 

b) przydatnoÊci nawozu lub Êrodka wspo-
magajàcego upraw´ roÊlin do stosowa-
nia w uprawach sadowniczych, upra-
wach roÊlin ozdobnych i na trawnikach,
a tak˝e ich oddzia∏ywania na zdrowie lu-
dzi lub zwierzàt lub na Êrodowisko,
z wy∏àczeniem nawozów oraz Êrodków
wspomagajàcych upraw´ roÊlin, o któ-
rych mowa w § 6;

4) Instytut Badawczy LeÊnictwa w zakresie:

a) spe∏niania przez nawóz organiczny 
i organiczno-mineralny lub organiczny
i organiczno-mineralny Êrodek wspo-
magajàcy upraw´ roÊlin wymagaƒ jako-
Êciowych oraz wymagaƒ dotyczàcych
dopuszczalnych wartoÊci zanieczysz-
czeƒ w tym nawozie lub w tym Êrodku
wspomagajàcym upraw´ roÊlin,

b) przydatnoÊci nawozu lub Êrodka wspo-
magajàcego upraw´ roÊlin do rekulty-
wacji gleb lub do stosowania w upra-
wach leÊnych, a tak˝e ich oddzia∏ywania
na zdrowie ludzi lub zwierzàt lub na Êro-
dowisko, z wy∏àczeniem nawozów oraz
Êrodków wspomagajàcych upraw´ roÊ-
lin, o których mowa w § 6;

5) Instytut Melioracji i U˝ytków Zielonych
w zakresie:

a) spe∏niania przez nawóz organiczny 
i organiczno-mineralny lub organiczny
i organiczno-mineralny Êrodek wspo-
magajàcy upraw´ roÊlin wymagaƒ jako-
Êciowych oraz wymagaƒ dotyczàcych
dopuszczalnych wartoÊci zanieczysz-
czeƒ w tym nawozie lub w tym Êrodku
wspomagajàcym upraw´ roÊlin, 

b) przydatnoÊci nawozu lub Êrodka wspo-
magajàcego upraw´ roÊlin do rekulty-
wacji gleb lub do stosowania na u˝yt-
kach zielonych, a tak˝e ich oddzia∏ywa-
nia na zdrowie ludzi lub zwierzàt lub na
Êrodowisko, z wy∏àczeniem nawozów
oraz Êrodków wspomagajàcych upraw´
roÊlin, o których mowa w § 6;

6) Instytut Nawozów Sztucznych w zakresie
spe∏niania przez nawóz mineralny lub mi-
neralny Êrodek wspomagajàcy upraw´ 
roÊlin wymagaƒ jakoÊciowych oraz wyma-
gaƒ dotyczàcych dopuszczalnych wartoÊci
zanieczyszczeƒ;

7) Paƒstwowy Instytut Weterynaryjny w za-
kresie spe∏niania przez nawóz organiczny
i organiczno-mineralny lub organiczny
i organiczno-mineralny Êrodek wspoma-
gajàcy upraw´ roÊlin:

a) wytworzony z surowców b´dàcych
ubocznymi produktami zwierz´cymi lub

b) wytworzony z produktów uzyskanych
z ubocznych produktów zwierz´cych,
lub

c) zawierajàcy w swoim sk∏adzie uboczne
produkty zwierz´ce

— wymagaƒ weterynaryjnych okreÊlonych
w rozporzàdzeniu nr 1774/2002.”;

3) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) informacje o ograniczeniach w stosowaniu na-
wozu lub Êrodka wspomagajàcego upraw´ roÊ-
lin wynikajàcych z przepisów Unii Europejskiej
— w przypadku nawozu lub Êrodka wspoma-
gajàcego upraw´ roÊlin wytworzonych z su-
rowców b´dàcych odpadami lub ubocznymi
produktami zwierz´cymi lub z produktów uzy-
skanych z odpadów lub ubocznych produktów
zwierz´cych albo zawierajàcego w swoim sk∏a-
dzie odpady lub uboczne produkty zwierz´ce,
lub produkty uzyskane z odpadów lub ubocz-
nych produktów zwierz´cych;”; 

4) w § 9 pkt 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2) Instytut Uprawy, Nawo˝enia i Gleboznawstwa,
zawiera dodatkowo:

a) wymagania jakoÊciowe i wartoÊci zanie-
czyszczeƒ nawozu organicznego, organiczno-
-mineralnego i wapna nawozowego oraz
wapna nawozowego zawierajàcego ma-
gnez, a tak˝e organicznego i organiczno-
-mineralnego Êrodka wspomagajàcego
upraw´ roÊlin,

b) potwierdzenie spe∏niania wymagaƒ jako-
Êciowych i wymagaƒ dotyczàcych dopusz-
czalnych wartoÊci zanieczyszczeƒ przez na-
wóz organiczny i organiczno-mineralny,
wapno nawozowe oraz wapno nawozowe
zawierajàce magnez, a tak˝e przez organicz-
ny i organiczno-mineralny Êrodek wspoma-
gajàcy upraw´ roÊlin, przewidzianych do re-
kultywacji gleb lub do stosowania w upra-
wach polowych;

3) Instytut Warzywnictwa lub Instytut Sadownic-
twa i Kwiaciarstwa, lub Instytut Badawczy
LeÊnictwa, lub Instytut Melioracji i U˝ytków
Zielonych, zawiera dodatkowo:

a) wymagania jakoÊciowe i wartoÊci zanieczysz-
czeƒ nawozu organicznego i organiczno-
-mineralnego lub organicznego i organiczno-
-mineralnego Êrodka wspomagajàcego upra-
w´ roÊlin, 

b) potwierdzenie spe∏niania wymagaƒ jako-
Êciowych i wymagaƒ dotyczàcych dopusz-
czalnych wartoÊci zanieczyszczeƒ przez na-
wóz organiczny i organiczno-mineralny lub
przez organiczny i organiczno-mineralny
Êrodek wspomagajàcy upraw´ roÊlin, prze-
widzianych do stosowania w uprawach roÊ-
lin warzywnych, uprawach sadowniczych,
uprawach roÊlin ozdobnych, na trawnikach,
w uprawach leÊnych lub na u˝ytkach zielo-
nych;”;
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5) w § 10 dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:

„5) informacj´ o braku koniecznoÊci poddania na-
wozu lub Êrodka poprawiajàcego w∏aÊciwoÊci
gleby badaniom rolniczym — w przypadkach
okreÊlonych w § 2 ust. 4.”;

6) w § 12 w ust. 1 dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:

„5) deklaracj´ producenta o w∏aÊciwoÊciach lub
parametrach gleby, na które oddzia∏uje Êrodek
poprawiajàcy w∏aÊciwoÊci gleby.”;

7) w § 13 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) informacja o ograniczeniach w stosowaniu
nawozu lub Êrodka wspomagajàcego upraw´

roÊlin wynikajàcych z przepisów Unii Europej-
skiej — w przypadku nawozu lub Êrodka wspo-
magajàcego upraw´ roÊlin wytworzonych
z surowców b´dàcych odpadami lub uboczny-
mi produktami zwierz´cymi lub z produktów
uzyskanych z odpadów lub ubocznych produk-
tów zwierz´cych albo zawierajàcych w swoim
sk∏adzie odpady lub uboczne produkty zwie-
rz´ce, lub produkty uzyskane z odpadów lub
ubocznych produktów zwierz´cych;”. 

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki




