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975
USTAWA

o rolnictwie ekologicznym1)

Art. 2. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:
1) certyfikat — Êwiadectwo, o którym mowa w art. 29
rozporzàdzenia nr 834/2007;

Art. 4. 1. Zg∏oszenie podj´cia dzia∏alnoÊci w zakresie rolnictwa ekologicznego, o którym mowa w art. 28
ust. 1 rozporzàdzenia nr 834/2007, przyjmujà podmioty upowa˝nione do dzia∏ania w rolnictwie ekologicznym jako jednostki certyfikujàce, zwane dalej „jednostkami certyfikujàcymi”.

2. G∏ówny Inspektor JakoÊci Handlowej Artyku∏ów
Rolno-Spo˝ywczych, zwany dalej „G∏ównym Inspektorem”, upowa˝nia, na wniosek zainteresowanego
podmiotu, w drodze decyzji, do importu produktów
rolnictwa ekologicznego zgodnie z art. 19 rozporzàdzenia Komisji (WE) nr 1235/2008 z dnia 8 grudnia
2008 r. ustanawiajàcego szczegó∏owe zasady wykonania rozporzàdzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleƒ dotyczàcych przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich (Dz. Urz. UE L 334
z 12.12.2008, str. 25), zwanego dalej „rozporzàdzeniem nr 1235/2008”.

l.g

2) producent ekologiczny — podmiot gospodarczy
w rozumieniu art. 2 lit. d rozporzàdzenia
nr 834/2007;

Art. 3. Do post´powania w sprawach indywidualnych, rozstrzyganych w drodze decyzji, stosuje si´
przepisy Kodeksu post´powania administracyjnego,
chyba ˝e przepisy ustawy stanowià inaczej.
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Art. 1. Ustawa okreÊla zadania oraz w∏aÊciwoÊç
organów administracji publicznej i jednostek organizacyjnych w rolnictwie ekologicznym w zakresie wykonania przepisów rozporzàdzenia Rady (WE)
nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylajàcego rozporzàdzenie (EWG)
nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007, str. 1,
z póên. zm.), zwanego dalej „rozporzàdzeniem
nr 834/2007”, oraz przepisów Unii Europejskiej wydanych w trybie przepisów tego rozporzàdzenia.

.p
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z dnia 25 czerwca 2009 r.

3) produkcja ekologiczna — produkcj´ ekologicznà
w rozumieniu art. 2 lit. a rozporzàdzenia
nr 834/2007;

3. Zg∏oszenie podj´cia dzia∏alnoÊci w zakresie rolnictwa ekologicznego, o którym mowa w art. 28 ust. 1
rozporzàdzenia nr 834/2007, lub wniosek o upowa˝nienie do importu produktów rolnictwa ekologicznego zgodnie z art. 19 rozporzàdzenia nr 1235/2008,
sk∏ada si´ na formularzu opracowanym przez G∏ównego Inspektora i udost´pnionym na stronie internetowej administrowanej przez Inspekcj´ JakoÊci Handlowej Artyku∏ów Rolno-Spo˝ywczych, zwanà dalej
„Inspekcjà”.

w.
rc

4) produkty — produkty wymienione w art. 1 ust. 2
rozporzàdzenia nr 834/2007;
5) przepisy dotyczàce rolnictwa ekologicznego —
przepisy rozporzàdzenia nr 834/2007 i przepisy
Unii Europejskiej wydane w trybie przepisów tego
rozporzàdzenia oraz przepisy ustawy i aktów wykonawczych do ustawy;

6) produkty rolnictwa ekologicznego — produkty
uznane za ekologiczne w rozumieniu art. 2 lit. c
rozporzàdzenia nr 834/2007;
7) Êrodki do produkcji ekologicznej — produkty
i substancje, o których mowa w art. 16 ust. 1 lub 4
rozporzàdzenia nr 834/2007;
8) wprowadzanie do obrotu:

ww

a) w odniesieniu do produktów — wprowadzanie
na rynek w rozumieniu art. 3 ust. 8 rozporzàdzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiajàcego ogólne zasady i wymagania prawa ˝ywnoÊciowego, powo∏ujàcego Europejski Urzàd ds.
Bezpieczeƒstwa ˚ywnoÊci oraz ustanawiajàcego procedury w zakresie bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊci (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1,
z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463, z póên. zm.),

b) w odniesieniu do Êrodków do produkcji ekologicznej — czynnoÊci w rozumieniu art. 3 ust. 8
rozporzàdzenia, o którym mowa w lit. a.

———————
1)

Niniejszà ustawà zmienia si´ ustaw´ z dnia 15 grudnia
2000 r. o Inspekcji Handlowej.

4. Jednostka certyfikujàca i G∏ówny Inspektor,
w zakresie swojej w∏aÊciwoÊci okreÊlonej w ust. 1 i 2,
mogà wystàpiç o uzupe∏nienie lub wyjaÊnienie, w wyznaczonym terminie, informacji zawartych w zg∏oszeniu podj´cia dzia∏alnoÊci w zakresie rolnictwa ekologicznego, o którym mowa w art. 28 ust. 1 rozporzàdzenia nr 834/2007, lub we wniosku o upowa˝nienie
do importu produktów rolnictwa ekologicznego zgodnie z art. 19 rozporzàdzenia nr 1235/2008, lub w dokumentach do nich do∏àczonych, je˝eli jest to niezb´dne
odpowiednio do stwierdzenia spe∏niania okreÊlonych
w przepisach dotyczàcych rolnictwa ekologicznego
warunków do prowadzenia tej dzia∏alnoÊci lub dokonania tego importu.
5. Podj´cie dzia∏alnoÊci w zakresie rolnictwa ekologicznego przez podmioty gospodarcze zajmujàce
si´ wy∏àcznie handlem detalicznym, o których mowa
w art. 28 ust. 2 rozporzàdzenia nr 834/2007, nie wymaga zg∏oszenia podj´cia dzia∏alnoÊci w zakresie rolnictwa ekologicznego, o którym mowa w art. 28 ust. 1
rozporzàdzenia nr 834/2007.
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lonych w art. 27 ust. 5 i 6 rozporzàdzenia
nr 834/2007 w zakresie obj´tym wnioskiem,
o którym mowa w ust. 3,

1) dokonali zg∏oszenia podj´cia dzia∏alnoÊci w zakresie
rolnictwa ekologicznego, o którym mowa w art. 28
ust. 1 rozporzàdzenia nr 834/2007, i spe∏nili okreÊlone w przepisach dotyczàcych rolnictwa ekologicznego warunki do prowadzenia tej dzia∏alnoÊci,

b) przeprowadzenie dzia∏aƒ sprawdzajàcych w zakresie niezb´dnym do potwierdzenia spe∏niania
przez podmiot ubiegajàcy si´ o upowa˝nienie
do dzia∏ania jako jednostka certyfikujàca wymagaƒ okreÊlonych w art. 27 ust. 5 i 6 rozporzàdzenia nr 834/2007 w zakresie obj´tym wnioskiem,
o którym mowa w ust. 3; do dzia∏aƒ sprawdzajàcych stosuje si´ przepisy o jakoÊci handlowej
artyku∏ów rolno-spo˝ywczych dotyczàce post´powania kontrolnego;

3) dokonali zmian w zg∏oszeniu podj´cia dzia∏alnoÊci
w zakresie rolnictwa ekologicznego, o którym mowa w art. 28 ust. 1 rozporzàdzenia nr 834/2007,
w zakresie okreÊlonym w art. 63 ust. 3 rozporzàdzenia Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 wrzeÊnia 2008 r. ustanawiajàcego szczegó∏owe zasady
wdra˝ania rozporzàdzenia Rady (WE) nr 834/2007
w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania
produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. Urz.
UE L 250 z 18.09.2008, str. 1, z póên. zm.), zwanego dalej „rozporzàdzeniem nr 889/2008”

6. Po wydaniu decyzji, o której mowa w ust. 1,
minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa przekazuje
G∏ównemu Inspektorowi kopie dokumentów, które
by∏y podstawà wydania tej decyzji.
7. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa, w drodze
decyzji, odmawia podmiotowi ubiegajàcemu si´
o upowa˝nienie do dzia∏ania jako jednostka certyfikujàca udzielenia tego upowa˝nienia, je˝eli podmiot ten
nie spe∏nia w zakresie obj´tym wnioskiem, o którym
mowa w ust. 3, wymagaƒ okreÊlonych w art. 27 ust. 5
i 6 rozporzàdzenia nr 834/2007.

l.g

— wed∏ug stanu za poprzedni miesiàc.

2) podmiotu ubiegajàcego si´ o upowa˝nienie do
dzia∏ania jako jednostka certyfikujàca o uzupe∏nienie lub wyjaÊnienie, w wyznaczonym terminie, informacji zawartych we wniosku, o którym mowa
w ust. 3.

ov

2) zostali wy∏àczeni z kontroli, o której mowa w art. 7
ust. 1, prowadzonej przez t´ jednostk´,

.p
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6. Jednostka certyfikujàca przekazuje G∏ównemu
Inspektorowi, do 10 dnia ka˝dego miesiàca, wykaz
producentów ekologicznych, którzy:

7. Wykaz, o którym mowa w ust. 6:

1) zawiera informacje okreÊlone w art. 63 ust. 3 rozporzàdzenia nr 889/2008;

8. Do zmiany upowa˝nienia do dzia∏ania jako jednostka certyfikujàca przepisy ust. 1—7 stosuje si´ odpowiednio.

w.
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2) przekazuje si´ na formularzach opracowanych
i udost´pnionych jednostkom certyfikujàcym
przez G∏ównego Inspektora za poÊrednictwem
Êrodków komunikacji elektronicznej, a w przypadku udost´pnienia jednostkom certyfikujàcym
oprogramowania lub systemu teleinformatycznego do przekazania tego wykazu — z zastosowaniem tego oprogramowania lub systemu.
Art. 5. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
upowa˝nia, w drodze decyzji, podmiot ubiegajàcy si´
o upowa˝nienie do dzia∏ania jako jednostka certyfikujàca.

2. W decyzji, o której mowa w ust. 1, jest okreÊlany zakres upowa˝nienia i nadawany numer identyfikacyjny.
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3. Podmiot ubiegajàcy si´ o upowa˝nienie do dzia∏ania jako jednostka certyfikujàca sk∏ada wniosek do
ministra w∏aÊciwego do spraw rolnictwa, okreÊlajàc
zakres wnioskowanego upowa˝nienia.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, do∏àcza
si´ dokumenty i informacje niezb´dne do stwierdzenia spe∏niania, w zakresie obj´tym wnioskiem, wymagaƒ okreÊlonych w art. 27 ust. 5 i 6 rozporzàdzenia
nr 834/2007.
5. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 1, mo˝e wystàpiç do:
1) G∏ównego Inspektora o:
a) wydanie opinii dotyczàcej spe∏niania przez podmiot ubiegajàcy si´ o upowa˝nienie do dzia∏ania jako jednostka certyfikujàca wymagaƒ okreÊ-

Art. 6. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
jest organem w∏aÊciwym do cofni´cia upowa˝nienia
jednostce certyfikujàcej w przypadkach okreÊlonych
w art. 27 ust. 8 i ust. 9 lit. d rozporzàdzenia
nr 834/2007. Cofni´cie upowa˝nienia mo˝e nastàpiç
w ca∏oÊci lub w cz´Êci, w jakiej jednostka certyfikujàca nie spe∏nia wymagaƒ wynikajàcych z zakresu upowa˝nienia okreÊlonego w decyzji, o której mowa
w art. 5 ust. 1.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa mo˝e cofnàç w ca∏oÊci upowa˝nienie jednostce certyfikujàcej
w przypadku nieprzekazania wykazu producentów,
o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1, lub przekazania
go po terminie, lub przekazania go niezgodnie z okreÊlonà formà lub sposobem.
3. Cofni´cie upowa˝nienia jednostce certyfikujàcej
nast´puje w drodze decyzji, przy czym cofni´cie upowa˝nienia na podstawie ust. 1 nast´puje na wniosek
G∏ównego Inspektora.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa przekazuje G∏ównemu Inspektorowi informacj´ o cofni´ciu
upowa˝nienia jednostce certyfikujàcej na podstawie
ust. 1 lub 2.
5. G∏ówny Inspektor informuje producentów ekologicznych obj´tych przez danà jednostk´ certyfikujàcà kontrolà, o której mowa w art. 7 ust. 1, o cofni´ciu
upowa˝nienia tej jednostce na podstawie ust. 1 lub 2,
w zakresie cofni´tego upowa˝nienia.
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7. W okresie, o którym mowa w ust. 6, uprawnienia jednostki certyfikujàcej, w tym uprawnienia do
prowadzenia kontroli, o której mowa w art. 7 ust. 1,
producentów ekologicznych pozostajàcych poza kontrolà jednostki certyfikujàcej, wykonuje Inspekcja.
8. Kontrola, o której mowa w ust. 7, jest prowadzona w ramach systemu kontroli, o którym mowa
w art. 27 rozporzàdzenia nr 834/2007, na zasadach
i w sposób okreÊlony na podstawie tego artyku∏u
i w przepisach wydanych na podstawie tego artyku∏u
oraz w przepisach o jakoÊci handlowej artyku∏ów rolno-spo˝ywczych dotyczàcych post´powania kontrolnego.

2. Jednostka certyfikujàca powiadamia G∏ównego
Inspektora i pozosta∏e jednostki certyfikujàce o:

3. G∏ówny Inspektor w ramach nadzoru nad produkcjà ekologicznà, oprócz kontroli prowadzonej
przez Inspekcj´ na podstawie przepisów o jakoÊci
handlowej artyku∏ów rolno-spo˝ywczych, mo˝e
sprawdziç u producentów ekologicznych, w zakresie
produktów wymienionych w art. 1 ust. 2 lit. a lub b
rozporzàdzenia nr 834/2007, czy produkcja ekologiczna jest zgodna z przepisami dotyczàcymi rolnictwa
ekologicznego.
4. Przepisu ust. 3 nie stosuje si´ do producentów
ekologicznych wprowadzajàcych wy∏àcznie do obrotu
detalicznego produkty wymienione w art. 1 ust. 2
lit. a lub b rozporzàdzenia nr 834/2007.
5. Nadzór nad:

1) jednostkami certyfikujàcymi jest sprawowany na
zasadach i w sposób okreÊlony na podstawie
art. 27 rozporzàdzenia nr 834/2007 i przepisów wydanych na podstawie tego artyku∏u oraz przepisów o jakoÊci handlowej artyku∏ów rolno-spo˝ywczych dotyczàcych post´powania kontrolnego;

2) produkcjà ekologicznà jest sprawowany na podstawie przepisów o jakoÊci handlowej artyku∏ów
rolno-spo˝ywczych dotyczàcych post´powania
kontrolnego.

w.
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1) odmowie wydania certyfikatu,

6) mo˝e sprawdziç u producentów ekologicznych
prawid∏owoÊç kontroli, o której mowa w art. 7
ust. 1, prowadzonej przez jednostki certyfikujàce.

l.g

Art. 7. 1. Jednostki certyfikujàce dzia∏ajà w zakresie udzielonego im upowa˝nienia, w tym prowadzà
kontrol´ w ramach systemu kontroli, o którym mowa
w art. 27 rozporzàdzenia nr 834/2007, na zasadach
i w sposób okreÊlony na podstawie tego artyku∏u
i w przepisach wydanych na podstawie tego artyku∏u.

5) mo˝e ˝àdaç od jednostek certyfikujàcych wszelkich dodatkowych danych i informacji zwiàzanych
ze sprawowanym nadzorem;

.p
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6. W przypadku cofni´cia upowa˝nienia jednostce
certyfikujàcej na podstawie ust. 1 lub 2 producent
ekologiczny mo˝e pozostawaç poza kontrolà, o której
mowa w art. 7 ust. 1, prowadzonà przez jednostk´ certyfikujàcà przez okres nie d∏u˝szy ni˝ 60 dni od dnia,
w którym decyzja o cofni´ciu upowa˝nienia jednostce
certyfikujàcej sta∏a si´ ostateczna.

Poz. 975
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2) zaistnieniu sytuacji, o której mowa w art. 27 ust. 5
lit. d zdanie drugie lub art. 30 ust. 2 rozporzàdzenia nr 834/2007

— w terminie 14 dni od dnia odmowy wydania certyfikatu — w przypadku, o którym mowa w pkt 1, lub
zaistnienia sytuacji, o których mowa w pkt 2.
Art. 8. 1. Inspekcja sprawuje nadzór nad jednostkami certyfikujàcymi oraz nadzór nad produkcjà ekologicznà.

ww

2. W ramach nadzoru nad jednostkami certyfikujàcymi G∏ówny Inspektor sprawdza prawid∏owoÊç dzia∏ania jednostek certyfikujàcych w zakresie przepisów
dotyczàcych rolnictwa ekologicznego, w tym:

1) prowadzi analizy danych i informacji dostarczanych przez jednostki certyfikujàce;
2) prowadzi audyty i dokonuje inspekcji jednostek
certyfikujàcych w zakresie stosowania przez nie
procedur kontrolnych, posiadanych Êrodków technicznych i kwalifikacji posiadanych przez osoby
prowadzàce kontrol´, o której mowa w art. 7
ust. 1, oraz dokonuje sprawdzenia dokumentów
dotyczàcych kontroli;
3) przekazuje jednostkom certyfikujàcym wnioski pokontrolne;
4) nakazuje wykonanie odpowiednich dzia∏aƒ naprawczych zwiàzanych z funkcjonowaniem jednostek certyfikujàcych;

6. G∏ówny Inspektor mo˝e powierzyç prowadzenie
czynnoÊci, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 6 oraz
ust. 3, wojewódzkiemu inspektorowi jakoÊci handlowej artyku∏ów rolno-spo˝ywczych, zwanemu dalej
„wojewódzkim inspektorem”, w∏aÊciwemu ze wzgl´du na miejsce, w którym majà byç prowadzone te
czynnoÊci.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 6
oraz ust. 3, producenci ekologiczni zapewniajà pracownikom Inspekcji dost´p do jednostek produkcyjnych w rozumieniu art. 2 lit. f rozporzàdzenia
nr 889/2008 oraz udost´pniajà dokumenty i informacje, a tak˝e udzielajà pomocy w zakresie niezb´dnym
do sprawdzenia skutecznoÊci kontroli, o którym mowa w art. 27 ust. 9 lit. b rozporzàdzenia nr 834/2007.
Art. 9. 1. Inspekcja gromadzi i przechowuje dane
i informacje o producentach ekologicznych.
2. G∏ówny Inspektor udost´pnia, na wniosek zainteresowanego podmiotu, dane i informacje dotyczàce
produkcji ekologicznej i producentów ekologicznych.
3. Jednostka certyfikujàca:
1) og∏asza na administrowanej przez t´ jednostk´
stronie internetowej wykaz producentów ekologicznych,
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— obj´tych kontrolà, o której mowa w art. 7 ust. 1,
prowadzonà przez t´ jednostk´.
4. Wykaz, o którym mowa w ust. 3, zawiera,
oprócz informacji, o których mowa w art. 28 ust. 5 rozporzàdzenia nr 834/2007, dane i informacje dotyczàce
produktów rolnictwa ekologicznego wytworzonych
przez ka˝dego z producentów ekologicznych. Dane
i informacje obejmujà przynajmniej wielkoÊç produkcji ekologicznej poszczególnych produktów rolnictwa
ekologicznego wytworzonych przez ka˝dego z tych
producentów.
5. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa mo˝e
okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, wzór wykazu,
o którym mowa w ust. 3, majàc na wzgl´dzie zapewnienie porównywalnoÊci danych i informacji og∏aszanych lub udost´pnianych przez jednostki certyfikujàce, obj´tych tym wykazem.

Art. 12. 1. G∏ówny Inspektor Ochrony RoÊlin i Nasiennictwa:
1) jest organem w∏aÊciwym do utworzenia komputerowej bazy danych, o której mowa w art. 48 rozporzàdzenia nr 889/2008, obejmujàcej informacje
o produktach wymienionych w art. 1 ust. 2 lit. d
rozporzàdzenia nr 834/2007, a nast´pnie administruje tà bazà danych na zasadach okreÊlonych
w rozdziale 7 w tytule II rozporzàdzenia
nr 889/2008;

2) w drodze decyzji, rejestruje w bazie danych, o której mowa w pkt 1, informacje o produktach wymienionych w art. 1 ust. 2 lit. d rozporzàdzenia
nr 834/2007, oraz odmawia rejestracji, zmienia lub
cofa rejestracj´ w tej bazie danych, w przypadku
gdy dostawca nie spe∏nia warunków okreÊlonych
w art. 50 ust. 1 rozporzàdzenia nr 889/2008 lub je˝eli nie sà spe∏nione wymagania okreÊlone
w art. 45 tego rozporzàdzenia;

l.g

Art. 10. 1. Inspekcja wykonuje zadania i posiada
kompetencje okreÊlone dla odpowiedniego organu
paƒstwa cz∏onkowskiego w rozumieniu art. 2 pkt 6
rozporzàdzenia nr 1235/2008.

4. Do wniosków, o których mowa w ust. 1 i 2, do∏àcza si´ opini´ jednostki certyfikujàcej dotyczàcà
spe∏niania przes∏anek do zastosowania wnioskowanego odst´pstwa.

.p
l

2) udost´pnia, za poÊrednictwem Êrodków komunikacji elektronicznej, na wniosek zainteresowanego
podmiotu, wykaz producentów ekologicznych

Poz. 975
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2. Zadania i kompetencje, o których mowa
w ust. 1, sà wykonywane na zasadach i w sposób
okreÊlony w art. 32 i 33 rozporzàdzenia nr 834/2007
i w przepisach wydanych na podstawie tych artyku∏ów oraz w przepisach o jakoÊci handlowej artyku∏ów
rolno-spo˝ywczych dotyczàcych post´powania kontrolnego.

3) opracowuje i przekazuje ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw rolnictwa roczne, zbiorcze sprawozdanie
dotyczàce stosowania, na podstawie ust. 4, w rolnictwie ekologicznym produktów wymienionych
w art. 1 ust. 2 lit. d rozporzàdzenia nr 834/2007,
niespe∏niajàcych wymagaƒ okreÊlonych w przepisach dotyczàcych rolnictwa ekologicznego, zawierajàce informacje wymienione w art. 54 rozporzàdzenia nr 889/2008.

Art. 11. 1. Wojewódzki inspektor w∏aÊciwy ze
wzgl´du na miejsce prowadzenia dzia∏alnoÊci przez
producenta ekologicznego, w drodze decyzji:

1) wydaje pozwolenie na zastosowanie odst´pstw
od warunków produkcji ekologicznej w przypadkach okreÊlonych w rozporzàdzeniu nr 889/2008,
na wniosek o ich zastosowanie, z zastrze˝eniem
ust. 2;

ww

2) odmawia wydania, zmienia lub cofa pozwolenie,
je˝eli w wyniku prowadzonych czynnoÊci stwierdzi, ˝e nie zosta∏y spe∏nione przes∏anki do zastosowania odst´pstw wymienionych w pkt 1.
2. G∏ówny Inspektor, w drodze decyzji:

1) wydaje pozwolenie na zastosowanie odst´pstw,
o których mowa w art. 29 ust. 1, w wierszu pierwszym pkt 6 za∏àcznika nr II oraz w tiret trzecie lit. a
pkt 1.1 za∏àcznika nr VI rozporzàdzenia nr 889/2008,
na wniosek o ich zastosowanie;

2. Wniosek o rejestracj´ lub zmian´ rejestracji
w bazie danych, o której mowa w ust. 1, sk∏ada si´ na
formularzu opracowanym przez G∏ównego Inspektora
Inspekcji Ochrony RoÊlin i Nasiennictwa i udost´pnionym na stronie internetowej administrowanej przez
Inspekcj´ Ochrony RoÊlin i Nasiennictwa.
3. Producent ekologiczny ubiegajàcy si´ o pozwolenie na zastosowanie w rolnictwie ekologicznym produktów wymienionych w art. 1 ust. 2 lit. d rozporzàdzenia nr 834/2007, niespe∏niajàcych wymagaƒ okreÊlonych w przepisach dotyczàcych rolnictwa ekologicznego, sk∏ada wniosek do wojewódzkiego inspektora
ochrony roÊlin i nasiennictwa w∏aÊciwego ze wzgl´du
na miejsce prowadzenia dzia∏alnoÊci przez tego producenta.

2) odmawia wydania, zmienia lub cofa pozwolenie
na zastosowanie odst´pstw wymienionych
w pkt 1, na zasadach okreÊlonych w rozporzàdzeniu nr 889/2008.

4. Wojewódzki inspektor ochrony roÊlin i nasiennictwa, w drodze decyzji, na zasadach okreÊlonych
w art. 45 rozporzàdzenia nr 889/2008, wydaje, odmawia wydania, zmienia lub cofa pozwolenie na zastosowanie w rolnictwie ekologicznym produktów wymienionych w art. 1 ust. 2 lit. d rozporzàdzenia
nr 834/2007, niespe∏niajàcych wymagaƒ okreÊlonych
w przepisach dotyczàcych rolnictwa ekologicznego.

3. Wnioski, o których mowa w ust. 1, sk∏ada si´ na
formularzu opracowanym przez G∏ównego Inspektora, udost´pnionym na stronie internetowej administrowanej przez Inspekcj´.

Art. 13. W sprawach dotyczàcych pozwoleƒ, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 12 ust. 4, a tak˝e rejestracji w bazie danych, o której mowa w art. 12
ust. 1, nie pobiera si´ op∏at.
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2. G∏ówny Inspektor przekazuje Prezesowi Urz´du
Ochrony Konkurencji i Konsumentów posiadane informacje o producentach ekologicznych, którzy prowadzà dzia∏alnoÊç w zakresie wprowadzania do obrotu detalicznego produktów wymienionych w art. 1
ust. 2 lit. a lub b rozporzàdzenia nr 834/2007, w zakresie okreÊlonym w art. 63 ust. 3 rozporzàdzenia
nr 889/2008.

Art. 16. 1. Paƒstwowa Inspekcja Ochrony RoÊlin
i Nasiennictwa wspó∏pracuje z Inspekcjà przy sprawowaniu nadzoru, o którym mowa w art. 8, w zakresie
produktów wymienionych w art. 1 ust. 2 lit. d rozporzàdzenia nr 834/2007.

2. G∏ówny Inspektor przekazuje G∏ównemu Inspektorowi Ochrony RoÊlin i Nasiennictwa posiadane informacje o producentach ekologicznych, którzy prowadzà dzia∏alnoÊç w zakresie produktów wymienionych w art. 1 ust. 2 lit. d rozporzàdzenia nr 834/2007,
w zakresie okreÊlonym w art. 63 ust. 3 rozporzàdzenia
nr 889/2008.
3. Wojewódzki inspektor ochrony roÊlin i nasiennictwa w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce prowadzonej
— na zasadach okreÊlonych w odr´bnych przepisach
— kontroli produktów wymienionych w art. 1 ust. 2
lit. d rozporzàdzenia nr 834/2007 przekazuje G∏ównemu Inspektorowi dane i informacje o wykrytych
w trakcie kontroli naruszeniach i podejrzeniach naruszenia przepisów dotyczàcych rolnictwa ekologicznego w zakresie tych produktów.

l.g

3. Wojewódzki inspektor inspekcji handlowej w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce prowadzonej — na zasadach okreÊlonych w odr´bnych przepisach — kontroli podmiotu prowadzàcego dzia∏alnoÊç w zakresie
wprowadzania do obrotu detalicznego produktów wymienionych w art. 1 ust. 2 lit. a lub b rozporzàdzenia
nr 834/2007, przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi
w∏aÊciwemu ze wzgl´du na miejsce prowadzenia tej
dzia∏alnoÊci dane i informacje o wykrytych w trakcie
kontroli naruszeniach i podejrzeniach naruszenia
przepisów dotyczàcych rolnictwa ekologicznego w zakresie tych produktów.

5. Szczegó∏owe warunki i sposób wspó∏pracy przy
sprawowaniu nadzoru, o którym mowa w art. 8, w zakresie produktów wymienionych w art. 1 ust. 2 lit. c
rozporzàdzenia nr 834/2007, okreÊla porozumienie zawarte mi´dzy G∏ównym Lekarzem Weterynarii
a G∏ównym Inspektorem.

.p
l

Art. 14. 1. Inspekcja Handlowa wspó∏pracuje
z Inspekcjà przy sprawowaniu nadzoru, o którym mowa w art. 8, w zakresie wprowadzania do obrotu detalicznego produktów wymienionych w art. 1 ust. 2 lit. a
lub b rozporzàdzenia nr 834/2007.
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4. Wojewódzki inspektor ochrony roÊlin i nasiennictwa w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce prowadzonej
kontroli, na wniosek G∏ównego Inspektora, prowadzi
kontrol´ w zakresie produktów wymienionych w art. 1
ust. 2 lit. d rozporzàdzenia nr 834/2007.

w.
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4. Szczegó∏owe warunki i sposób wspó∏pracy przy
sprawowaniu nadzoru, o którym mowa w art. 8, w zakresie wprowadzania do obrotu detalicznego produktów wymienionych w art. 1 ust. 2 lit. a lub b rozporzàdzenia nr 834/2007, okreÊla porozumienie zawarte
mi´dzy Prezesem Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsumentów a G∏ównym Inspektorem.
Art. 15. 1. Inspekcja Weterynaryjna wspó∏pracuje
z Inspekcjà przy sprawowaniu nadzoru, o którym mowa w art. 8, w zakresie produktów wymienionych
w art. 1 ust. 2 lit. c rozporzàdzenia nr 834/2007.

2. G∏ówny Inspektor przekazuje G∏ównemu Lekarzowi Weterynarii posiadane informacje o producentach ekologicznych, którzy prowadzà dzia∏alnoÊç w zakresie produktów wymienionych w art. 1 ust. 2 lit. c
rozporzàdzenia nr 834/2007, w zakresie okreÊlonym
w art. 63 ust. 3 rozporzàdzenia nr 889/2008.

ww

3. Powiatowy lekarz weterynarii w∏aÊciwy ze
wzgl´du na miejsce prowadzonej — na zasadach
okreÊlonych w odr´bnych przepisach — kontroli produktów wymienionych w art. 1 ust. 2 lit. c rozporzàdzenia nr 834/2007 przekazuje G∏ównemu Inspektorowi dane i informacje o wykrytych w trakcie kontroli
naruszeniach i podejrzeniach naruszenia przepisów
dotyczàcych rolnictwa ekologicznego w zakresie tych
produktów.

4. Powiatowy lekarz weterynarii w∏aÊciwy ze
wzgl´du na siedzib´ zak∏adu w rozumieniu art. 3 lit. d
rozporzàdzenia (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiajàcego wymagania dotyczàce higieny pasz (Dz. Urz.
UE L 35 z 08.02.2005, str. 1), na wniosek G∏ównego Inspektora, prowadzi kontrol´ w tym zak∏adzie w zakresie produktów wymienionych w art. 1 ust. 2 lit. c rozporzàdzenia nr 834/2007.

5. Szczegó∏owe warunki i sposób wspó∏pracy przy
sprawowaniu nadzoru, o którym mowa w art. 8, w zakresie produktów wymienionych w art. 1 ust. 2 lit. d
rozporzàdzenia nr 834/2007, okreÊla porozumienie zawarte mi´dzy G∏ównym Inspektorem Ochrony RoÊlin
i Nasiennictwa a G∏ównym Inspektorem.
Art. 17. 1. Jednostka certyfikujàca przekazuje:

1) ministrowi w∏aÊciwemu do spraw rolnictwa oraz
Prezesowi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, w formie papierowej oraz za poÊrednictwem Êrodków komunikacji elektronicznej, do
dnia 31 paêdziernika ka˝dego roku, wykaz producentów w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie p∏atnoÊci, którzy spe∏nili okreÊlone wymagania dotyczàce produkcji ekologicznej zgodnie
z przepisami dotyczàcymi rolnictwa ekologicznego, wed∏ug stanu za ten rok;
2) G∏ównemu Inspektorowi do dnia 31 stycznia ka˝dego roku — wykaz, a do dnia 31 marca ka˝dego
roku — sprawozdanie, o których mowa w art. 27
ust. 14 rozporzàdzenia nr 834/2007, które zawierajà dane i informacje zebrane przez t´ jednostk´,
wynikajàce z posiadanego przez nià zakresu upowa˝nienia do dzia∏ania w rolnictwie ekologicznym.
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1) wykazie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dokonuje
si´ do ostatniego dnia lutego roku nast´pujàcego
po roku przekazania tego wykazu;
2) wykazie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dokonuje
si´ do ostatniego dnia lutego roku, w którym ten
wykaz zosta∏ przekazany;
3) sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dokonuje si´ do 30 kwietnia roku, w którym to sprawozdanie zosta∏o przekazane.

— bioràc pod uwag´ doÊwiadczenie tych jednostek
w prowadzeniu takich badaƒ oraz kwalifikacje i doÊwiadczenie zawodowe osób oceniajàcych i potwierdzajàcych zgodnoÊç Êrodków do produkcji ekologicznej w tych jednostkach.
Art. 19. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warunki produkcji
ekologicznej, w zakresie pozostawionym do okreÊlenia przez paƒstwo cz∏onkowskie lub w∏aÊciwy organ
paƒstwa cz∏onkowskiego w przepisach rozporzàdzenia nr 834/2007 lub w przepisach Unii Europejskiej
wydanych w trybie przepisów tego rozporzàdzenia,
majàc na wzgl´dzie zakres dopuszczalnych odst´pstw, obowiàzywanie okresów przejÊciowych oraz
zachowanie celów i zasad przewidzianych w tych
przepisach.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa mo˝e
okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia:

l.g

3. Wykaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dla celów
post´powania dowodowego w post´powaniu prowadzonym w sprawach zwiàzanych z udzielaniem pomocy finansowej producentom ekologicznym, na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów
wiejskich ze Êrodków pochodzàcych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów
wiejskich z udzia∏em Êrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
stanowi dokument urz´dowy w rozumieniu przepisów Kodeksu post´powania administracyjnego.

2) w art. 16 ust. 4 rozporzàdzenia nr 834/2007, z wymaganiami okreÊlonymi w przepisach dotyczàcych rolnictwa ekologicznego, w tym zakres potwierdzania tej zgodnoÊci, oraz prowadzàce wykazy tych Êrodków

.p
l

2. Zg∏oszenia b∏´dów lub pomy∏ek w informacjach
zawartych w:
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1) warunki produkcji ekologicznej w zakresie nieokreÊlonym
w
przepisach
rozporzàdzenia
nr 834/2007 lub w przepisach Unii Europejskiej
wydanych w trybie przepisów tego rozporzàdzenia, majàc na wzgl´dzie zachowanie celów i zasad
przewidzianych w tych przepisach;

2) warunki stosowania w rolnictwie ekologicznym
Êrodków do produkcji ekologicznej do celów innych ni˝ wymienione w art. 16 ust. 1 rozporzàdzenia nr 834/2007, majàc na uwadze warunki okreÊlone w art. 16 ust. 4 tego rozporzàdzenia;

w.
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4. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzór formularza wykazu,
o którym mowa w ust. 1 pkt 1, oraz sposób jego przekazywania, majàc na wzgl´dzie uzyskanie informacji
zwiàzanych z udzielaniem pomocy finansowej producentom ekologicznym na podstawie przepisów
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze Êrodków
pochodzàcych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz przepisów
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udzia∏em
Êrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich.
5. Wykaz i sprawozdanie, o których mowa w ust. 1
pkt 2, sporzàdza si´ na formularzach opracowanych
i udost´pnionych przez G∏ównego Inspektora jednostkom certyfikujàcym i przekazuje za poÊrednictwem
Êrodków komunikacji elektronicznej, a w przypadku
udost´pnienia jednostkom certyfikujàcym oprogramowania lub systemu teleinformatycznego do przekazania tego wykazu lub sprawozdania — z zastosowaniem tego oprogramowania lub systemu.

ww

Art. 18. 1. Ârodki do produkcji ekologicznej oraz
produkty i substancje, o których mowa w art. 16 ust. 5
rozporzàdzenia nr 834/2007, których stosowanie nie
prowadzi do naruszenia celów lub zasad okreÊlonych
w tytule II tego rozporzàdzenia lub ogólnych kryteriów tego artyku∏u mogà byç oznakowane okreÊleniem „ekologiczny” lub pochodnà tego okreÊlenia lub
okreÊleniem „eko” lub „bio”.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa mo˝e
okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, jednostki organizacyjne oceniajàce i potwierdzajàce zgodnoÊç Êrodków
do produkcji ekologicznej, o których mowa:
1) w art. 16 ust. 1 rozporzàdzenia nr 834/2007, z wymaganiami okreÊlonymi w przepisach dotyczàcych rolnictwa ekologicznego, w tym zakres potwierdzania tej zgodnoÊci, oraz prowadzàce wykazy tych Êrodków,

3) warunki lub sposób znakowania w rozumieniu
art. 2 lit. k rozporzàdzenia nr 834/2007 lub kontroli produktów rolnictwa ekologicznego w zakresie
˝ywienia zbiorowego w rozumieniu art. 2 lit. aa
rozporzàdzenia nr 834/2007, majàc na wzgl´dzie
zapewnienie wiarygodnoÊci i przejrzystoÊci kontroli w rolnictwie ekologicznym;
4) rodzaje nieprawid∏owoÊci lub naruszeƒ przepisów
dotyczàcych rolnictwa ekologicznego i minimalne
Êrodki, jakie jednostki certyfikujàce sà obowiàzane
stosowaç, majàc na wzgl´dzie zapewnienie wiarygodnoÊci i przejrzystoÊci kontroli w rolnictwie ekologicznym.

Art. 20. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa,
w drodze decyzji, uznaje prywatne normy, o których
mowa w art. 42 rozporzàdzenia nr 834/2007.
Art. 21. 1. Kontrola, o której mowa w art. 7 ust. 1,
jest prowadzona przez osoby, które zosta∏y wpisane
do rejestru, w zakresie rodzajów specjalizacji do prowadzenia tej kontroli okreÊlonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 13, zwane dalej „inspektorami
rolnictwa ekologicznego”.
2. Rejestr inspektorów rolnictwa ekologicznego,
o którym mowa w ust. 1, prowadzi G∏ówny Inspektor.
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1) która posiada wiedz´ teoretycznà i praktycznà niezb´dnà do prowadzenia kontroli, o której mowa
w art. 7 ust. 1, potwierdzonà egzaminem zdanym
przed komisjà kwalifikacyjnà powo∏anà przez
G∏ównego Inspektora albo
2) wobec której decyzja o uznaniu kwalifikacji, wydana na podstawie przepisów o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w paƒstwach
cz∏onkowskich Unii Europejskiej, sta∏a si´ ostateczna.
4. Osoba wpisana na podstawie egzaminu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego, o którym mowa w ust. 1, jest
obowiàzana do zdawania tego egzaminu co 3 lata
przed komisjà kwalifikacyjnà powo∏anà przez G∏ównego Inspektora.

6. SkreÊlenie z rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego, o którym mowa w ust. 1, nast´puje w przypadku:
1) Êmierci;

11. Rejestr inspektorów rolnictwa ekologicznego,
o którym mowa w ust. 1, zawiera imiona i nazwiska
osób wpisanych do tego rejestru oraz informacj´ o zakresie rodzajów specjalizacji do prowadzenia kontroli,
o której mowa w art. 7 ust. 1.

12. Za przeprowadzenie egzaminu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, pobiera si´ op∏at´, która stanowi dochód bud˝etu paƒstwa.
13. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:

1) rodzaje specjalizacji do prowadzenia kontroli,
o której mowa w art. 7 ust. 1,
2) szczegó∏owy zakres zagadnieƒ, których znajomoÊç
jest wymagana do uzyskania poszczególnych rodzajów specjalizacji do prowadzenia kontroli,
o której mowa w art. 7 ust. 1,
3) warunki i sposób przeprowadzenia egzaminu,
o którym mowa w ust. 3 pkt 1, w tym jego dokumentowanie,

l.g

5. Osobie wpisanej do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego, o którym mowa w ust. 1, G∏ówny
Inspektor wydaje zaÊwiadczenie o wpisie do tego rejestru zawierajàce informacje o rodzajach specjalizacji
do prowadzenia kontroli, o której mowa w art. 7 ust. 1,
oraz imiennà piecz´ç.

10. Rejestr inspektorów rolnictwa ekologicznego,
o którym mowa w ust. 1, jest prowadzony na stronie
internetowej administrowanej przez Inspekcj´.

.p
l

3. Do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego, o którym mowa w ust. 1, mo˝e byç wpisana osoba:
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5) wzór zaÊwiadczenia o zdaniu egzaminu, o którym
mowa w ust. 3 pkt 1, i wzór imiennej piecz´ci,
o której mowa w ust. 5,

w.
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2) wykazania, w ramach sprawowanego nadzoru,
o którym mowa w art. 8, nierzetelnego lub stronniczego prowadzenia kontroli, o której mowa
w art. 7 ust. 1.

4) sposób powo∏ywania i sk∏ad komisji kwalifikacyjnej,

7. SkreÊlenie z rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego, o którym mowa w ust. 1, w zakresie rodzajów specjalizacji do prowadzenia kontroli, o której
mowa w art. 7 ust. 1, nast´puje w przypadku:

1) rezygnacji z∏o˝onej przez inspektora rolnictwa ekologicznego w zakresie tych rodzajów specjalizacji;

ww

2) wykazania, w ramach sprawowanego nadzoru,
o którym mowa w art. 8, oczywistej nieudolnoÊci
lub niedba∏oÊci przy prowadzeniu kontroli, o której mowa w art. 7 ust. 1, w zakresie tych rodzajów
specjalizacji;
3) up∏ywu 3 lat od dnia zdania egzaminu, o którym
mowa w ust. 3 pkt 1, chyba ˝e przed up∏ywem tego okresu inspektor rolnictwa ekologicznego ponownie zda egzamin w zakresie tych rodzajów
specjalizacji.

8. Wpisu albo skreÊlenia z rejestru inspektorów
rolnictwa ekologicznego, o którym mowa w ust. 1,
w przypadkach okreÊlonych w ust. 6 pkt 2 i ust. 7 pkt 2
dokonuje si´ na podstawie decyzji wydanej przez
G∏ównego Inspektora.
9. SkreÊlenie z rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego, o którym mowa w ust. 1, w przypadkach
okreÊlonych w ust. 6 pkt 1 i ust. 7 pkt 1 i 3 nast´puje
z mocy prawa, bez wydawania decyzji.

6) wysokoÊç i sposób wnoszenia op∏at za przeprowadzenie egzaminu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1,
oraz wysokoÊç wynagrodzenia cz∏onków komisji
kwalifikacyjnej
— majàc na wzgl´dzie rzetelnoÊç i przejrzystoÊç
przeprowadzenia egzaminu, o którym mowa
w ust. 3 pkt 1, zapewnienie spe∏niania przez jednostki certyfikujàce warunków okreÊlonych w art. 27
ust. 5 lit. b ppkt (ii) rozporzàdzenia nr 834/2007 oraz
rzeczywiste koszty przeprowadzenia egzaminu
i funkcjonowania komisji kwalifikacyjnej.

Art. 22. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa jest
organem w∏aÊciwym w sprawie przekazywania informacji oraz wyst´powania do Komisji Europejskiej
i paƒstw cz∏onkowskich w zakresie okreÊlonym
w przepisach dotyczàcych rolnictwa ekologicznego.
Art. 23. Na zasadach okreÊlonych w przepisach
o finansach publicznych, z uwzgl´dnieniem przepisów o post´powaniu w sprawach dotyczàcych pomocy publicznej, z bud˝etu paƒstwa mo˝na:
1) udzielaç dotacji na:
a) prowadzenie badaƒ dotyczàcych rolnictwa ekologicznego,
b) dofinansowanie badaƒ zwiàzanych z uznaniem
Êrodka do produkcji ekologicznej za spe∏niajàcy
wymagania okreÊlone w przepisach dotyczàcych rolnictwa ekologicznego,
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2) dofinansowaç realizacj´ umów lub porozumieƒ
zawieranych w ramach mi´dzynarodowej wspó∏pracy dotyczàcej koordynacji badaƒ dotyczàcych
rolnictwa ekologicznego.
Art. 24. 1. Jednostka certyfikujàca, która:

3) prowadzi kontrol´, o której mowa w art. 7 ust. 1,
niezgodnie z zasadami lub sposobem okreÊlonym
na podstawie art. 27 rozporzàdzenia nr 834/2007
lub z zasadami lub sposobem okreÊlonym na podstawie tego artyku∏u lub w przepisach wydanych
na podstawie tego artyku∏u,

4) nie wykonuje dzia∏aƒ naprawczych, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 4,

5) dzia∏a niezgodnie z zakresem udzielonego upowa˝nienia,
6) nie przekazuje wykazu, o którym mowa w art. 17
ust. 1 pkt 1, lub przekazuje go po terminie, lub
przekazuje go niezgodnie z okreÊlonà formà lub
sposobem, lub przekazuje ten wykaz zawierajàcy
nieprawdziwe lub niekompletne dane lub informacje, które mogà istotnie wp∏ywaç na udzielanà
producentom ekologicznym pomoc finansowà,

l.g

1) nie przekazuje wykazu, o którym mowa w art. 4
ust. 6, lub przekazuje go po terminie, lub przekazuje go niezgodnie z okreÊlonà formà lub sposobem,
lub przekazuje ten wykaz zawierajàcy nieprawdziwe lub niekompletne informacje, które mogà
istotnie wp∏ywaç na mo˝liwoÊç sprawowanego
nadzoru, o którym mowa w art. 8,

2) uznaje okres, w którym by∏a prowadzona produkcja ekologiczna, lub okres konwersji w rozumieniu
art. 2 lit. h rozporzàdzenia nr 834/2007 niezgodnie
z przepisami dotyczàcymi rolnictwa ekologicznego lub dla produktów nieznajdujàcych si´ w zakresie upowa˝nienia okreÊlonym w decyzji, o której
mowa w art. 5 ust. 1,

.p
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c) dofinansowanie kosztów kontroli producentów
ekologicznych,
d) dofinansowanie dzia∏aƒ promocyjnych i informacyjnych w rolnictwie ekologicznym,
e) dofinansowanie zadaƒ zwiàzanych z wykonywaniem analiz na zawartoÊç substancji niedozwolonych do stosowana w rolnictwie ekologicznym,
f) dofinansowanie wykonywania analiz oraz badaƒ zwiàzanych z wykonywaniem analiz na zawartoÊç organizmów genetycznie zmodyfikowanych w uprawach i produktach rolnictwa
ekologicznego;

Poz. 975
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2) nie wykonuje obowiàzku powiadomienia okreÊlonego w art. 7 ust. 2 lub wykonuje ten obowiàzek
po terminie,
3) nie przekazuje danych lub informacji, o których
mowa w art. 8 ust. 2 pkt 5, lub przekazuje nieprawdziwe lub niekompletne dane lub informacje,

w.
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4) nie og∏asza lub nie udost´pnia wykazu, o którym
mowa w art. 9 ust. 3, lub og∏asza lub udost´pnia
go niezgodnie z okreÊlonà formà lub sposobem,
lub og∏asza lub udost´pnia ten wykaz zawierajàcy
nieprawdziwe lub niekompletne dane lub informacje, które mogà utrudniç porównywalnoÊç danych lub informacji obj´tych tym wykazem,

7) prowadzi kontrol´, o której mowa w art. 7 ust. 1,
za poÊrednictwem osób niewpisanych do rejestru
inspektorów rolnictwa ekologicznego, o którym
mowa w art. 21 ust. 1, lub w zakresie niezgodnym
z zakresem rodzajów specjalizacji do prowadzenia
tej kontroli,

5) nie przekazuje wykazu lub sprawozdania, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2, lub przekazuje je
po terminie, lub przekazuje je niezgodnie z okreÊlonà formà lub sposobem, lub przekazuje ten wykaz lub to sprawozdanie zawierajàce nieprawdziwe lub niekompletne dane lub informacje, które
mogà istotnie wp∏ywaç na mo˝liwoÊç sprawowania nadzoru, o którym mowa w art. 8

ww

— podlega karze pieni´˝nej w wysokoÊci stanowiàcej równowartoÊç do dziesi´ciokrotnego przeci´tnego wynagrodzenia miesi´cznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzajàcy rok wymierzenia tej
kary, og∏aszanego przez Prezesa G∏ównego Urz´du
Statystycznego w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, zwanego dalej „przeci´tnym wynagrodzeniem”.
2. Jednostka certyfikujàca, która:

1) wydaje certyfikat dla produktów niespe∏niajàcych
wymagaƒ okreÊlonych w przepisach dotyczàcych
rolnictwa ekologicznego lub dla produktów nieznajdujàcych si´ w zakresie upowa˝nienia okreÊlonym w decyzji, o której mowa w art. 5 ust. 1,

8) nie wywiàzuje si´ wobec producenta ekologicznego z obowiàzków okreÊlonych w przepisach dotyczàcych rolnictwa ekologicznego
— podlega karze pieni´˝nej w wysokoÊci stanowiàcej równowartoÊç do dwudziestokrotnego przeci´tnego wynagrodzenia.
3. Kara pieni´˝na:

1) o której mowa w ust. 1, nie mo˝e byç wy˝sza ni˝
5 % przychodu jednostki certyfikujàcej osiàgni´tego w roku rozliczeniowym poprzedzajàcym rok
wymierzenia tej kary;
2) o której mowa w ust. 2, nie mo˝e byç wy˝sza ni˝
10 % przychodu jednostki certyfikujàcej osiàgni´tego w roku rozliczeniowym poprzedzajàcym rok
wymierzenia tej kary.

4. Kara pieni´˝na, o której mowa w ust. 1 lub 2,
jest wymierzana przez G∏ównego Inspektora w drodze
decyzji.
5. Przepisu ust. 3 nie stosuje si´, je˝eli jednostka
certyfikujàca nie osiàgn´∏a przychodu w roku rozliczeniowym poprzedzajàcym rok wymierzenia kar pieni´˝nych.
6. Post´powanie w sprawie wymierzenia kary pieni´˝nej, o której mowa w ust. 2 pkt 6, G∏ówny Inspektor wszczyna na wniosek Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
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Art. 25. 1. Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajàca osobowoÊci
prawnej, która:
1) uniemo˝liwia organowi Inspekcji prowadzenie
czynnoÊci kontrolnych w ramach nadzoru, o którym mowa w art. 8, podlega karze pieni´˝nej
w wysokoÊci do dwudziestokrotnego przeci´tnego wynagrodzenia;
2) utrudnia organowi Inspekcji prowadzenie czynnoÊci kontrolnych w ramach nadzoru, o którym mowa w art. 8, podlega karze pieni´˝nej w wysokoÊci
do pi´tnastokrotnego przeci´tnego wynagrodzenia;

Poz. 975

2. Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajàca osobowoÊci prawnej, która wprowadza ponownie do obrotu produkt, Êrodek
lub substancj´ tego samego rodzaju, która nie odpowiada wymaganiom okreÊlonym odpowiednio
w przepisach wymienionych w ust. 1 pkt 3, 4 lub 5 ze
wzgl´du na to samo naruszenie, podlega karze pieni´˝nej ustalonej — w zale˝noÊci od stwierdzonego
naruszenia — odpowiednio zgodnie z ust. 1 pkt 3, 4
lub 5, podwy˝szonej o wysokoÊç kar wymierzonych
w okresie 24 miesi´cy przed dniem rozpocz´cia czynnoÊci kontrolnych.

.p
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3. Kara pieni´˝na:
1) o której mowa w:

a) Êrodek do produkcji ekologicznej niespe∏niajàcy
wymagaƒ okreÊlonych na podstawie art. 16
ust. 1 lub 4 rozporzàdzenia nr 834/2007,

b) ust. 1 pkt 3, 4 lub 5, jest wymierzana przez w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce przeprowadzania czynnoÊci kontrolnych wojewódzkiego
inspektora w drodze decyzji,
c) ust. 1 pkt 4 lub 5, jest wymierzana przez w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce przeprowadzania
czynnoÊci kontrolnych w zakresie wprowadzania do obrotu detalicznego produktów wymienionych w art. 1 ust. 2 lit. a lub b rozporzàdzenia nr 834/2007 wojewódzkiego inspektora
inspekcji handlowej w drodze decyzji,

l.g

b) produkt lub substancj´, o których mowa
w art. 16 ust. 5 rozporzàdzenia nr 834/2007, prowadzàc do naruszenia celów lub zasad okreÊlonych w tytule II tego rozporzàdzenia lub ogólnych kryteriów tego artyku∏u

a) ust. 1 pkt 1, 2 lub 6, jest wymierzana przez
G∏ównego Inspektora w drodze decyzji,

ov

3) wprowadza do obrotu:

2) o której mowa w ust. 2, jest wymierzana przez organ, którego w∏aÊciwoÊç zosta∏a okreÊlona zgodnie z pkt 1, w drodze decyzji.

4. Niezale˝nie od wymierzenia kary pieni´˝nej
podmiot wprowadzajàcy do obrotu:

w.
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— które zosta∏y oznakowane w sposób mogàcy
wprowadzaç w b∏àd co do spe∏niania wymagaƒ
okreÊlonych na podstawie art. 16 rozporzàdzenia
nr 834/2007, w tym przez oznakowanie okreÊleniem „ekologiczny” lub pochodnà tego okreÊlenia
lub okreÊleniem „eko” lub „bio”, lub zosta∏y
oznakowane w sposób mogàcy wprowadzaç
w b∏àd, co do mo˝liwoÊci stosowania w rolnictwie
ekologicznym, podlega karze pieni´˝nej w wysokoÊci do 200 % korzyÊci majàtkowej uzyskanej
lub którà móg∏by uzyskaç za wprowadzony do obrotu Êrodek, produkt lub substancj´;

4) wprowadza do obrotu produkt rolnictwa ekologicznego jako produkt rolnictwa ekologicznego,
który,
wbrew
obowiàzkowi
wynikajàcemu
z art. 23—26 rozporzàdzenia nr 834/2007, nie zosta∏ oznakowany lub zosta∏ oznakowany z naruszeniem art. 23—26 tego rozporzàdzenia, podlega
karze pieni´˝nej w wysokoÊci do trzykrotnego
przeci´tnego wynagrodzenia;
5) wprowadza do obrotu produkt:

ww

a) jako produkt rolnictwa ekologicznego, który nie
spe∏nia wymagaƒ okreÊlonych w przepisach
rozporzàdzenia nr 834/2007 lub w przepisach
Unii Europejskiej wydanych w trybie przepisów
tego rozporzàdzenia lub

b) który zosta∏ oznakowany jako produkt rolnictwa
ekologicznego, z naruszeniem art. 23—26 rozporzàdzenia nr 834/2007
— podlega karze pieni´˝nej w wysokoÊci do 200 %
korzyÊci majàtkowej uzyskanej lub którà móg∏by
uzyskaç za wprowadzone do obrotu produkty, nie
ni˝szej jednak ni˝ 500 z∏;

6) dzia∏a jako jednostka certyfikujàca bez wymaganego upowa˝nienia, podlega karze pieni´˝nej w wysokoÊci do dwudziestokrotnego przeci´tnego wynagrodzenia.

1) Êrodek, produkt lub substancj´, o których mowa
w ust. 1 pkt 3, lub produkt, o którym mowa
w ust. 1 pkt 5, jest obowiàzany do:
a) niezw∏ocznej zmiany oznakowania na oznakowanie, które nie wprowadza w b∏àd co do:
— spe∏niania przez ten Êrodek, produkt lub substancj´ wymagaƒ okreÊlonych w przepisach
rozporzàdzenia nr 834/2007 lub rozporzàdzenia nr 889/2008, w tym niezawierajàce okreÊlenia „ekologiczny” lub pochodnej tego
okreÊlenia lub okreÊlenia „eko” lub „bio” lub
— mo˝liwoÊci stosowania w rolnictwie ekologicznym tego Êrodka, produktu lub substancji, lub
b) niezw∏ocznego wycofania tego Êrodka, produktu lub substancji z obrotu na w∏asny koszt;

2) produkt rolnictwa ekologicznego jako produkt rolnictwa ekologicznego, który, wbrew obowiàzkowi
wynikajàcemu z art. 23—26 rozporzàdzenia
nr 834/2007, nie zosta∏ oznakowany lub zosta∏
oznakowany z naruszeniem art. 23—26 tego rozporzàdzenia w przypadku, o którym mowa
w ust. 1 pkt 4, jest obowiàzany do niezw∏ocznego
oznakowania zgodnie z obowiàzkiem wynikajàcym z art. 23—26 rozporzàdzenia nr 834/2007 lub
do niezw∏ocznej zmiany oznakowania na oznakowanie zgodne z tymi przepisami, lub do niezw∏ocznego wycofania tego produktu na w∏asny
koszt.
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Art. 26. 1. Kary pieni´˝ne, o których mowa
w art. 24 i 25, wymierza si´ przy uwzgl´dnieniu stopnia szkodliwoÊci czynu, stopnia zawinienia, zakresu
naruszenia, dotychczasowej dzia∏alnoÊci podmiotu
dokonujàcego naruszenia i wielkoÊci jego obrotów.

artyku∏ów rolno-spo˝ywczych (Dz. U.
z 2005 r. Nr 187, poz. 1577, z póên.
zm.4)), wstrzymanie wprowadzania do
obrotu lub wycofanie z obrotu w jego
punktach sprzeda˝y ca∏ej partii artyku∏u rolno-spo˝ywczego zafa∏szowanego, je˝eli stwierdzony rodzaj nieprawid∏owoÊci mo˝e odnosiç si´ do ca∏ej
partii produkcyjnej artyku∏u rolno-spo˝ywczego.

4. Do kar pieni´˝nych, o których mowa w art. 24
i 25, w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje
si´ odpowiednio przepisy dzia∏u III ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U.
z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z póên. zm.2)).

3. Wojewódzki inspektor mo˝e upowa˝niç
inspektora do wydania w jego imieniu
w toku kontroli decyzji, o której mowa
w ust. 1 i 2.
4. Decyzja, o której mowa w ust. 1 i 2, podlega natychmiastowemu wykonaniu.

l.g

5. W przypadku niskiego stopnia szkodliwoÊci czynu, niskiego stopnia zawinienia, niewielkiego zakresu
naruszenia lub braku stwierdzenia istotnych uchybieƒ
w dotychczasowej dzia∏alnoÊci podmiotu dokonujàcego naruszenia, mo˝na odstàpiç od wymierzenia kar
pieni´˝nych, o których mowa w art. 24 i 25.

2. W przypadku stwierdzenia naruszenia
art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095,
z póên. zm.5)), wojewódzki inspektor mo˝e zarzàdziç w toku kontroli, w drodze decyzji, niezw∏oczne usuni´cie stwierdzonych nieprawid∏owoÊci.

ov

3. Kary pieni´˝ne, o których mowa w art. 24 i 25,
stanowià dochód bud˝etu paƒstwa i sà wnoszone na
rachunek bankowy G∏ównego Inspektoratu JakoÊci
Handlowej Artyku∏ów Rolno-Spo˝ywczych, wojewódzkiego inspektoratu jakoÊci handlowej artyku∏ów
rolno-spo˝ywczych albo wojewódzkiego inspektoratu
inspekcji handlowej.

.p
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2. Termin zap∏aty kar pieni´˝nych, o których mowa
w art. 24 i 25, wynosi 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary sta∏a si´ ostateczna.

5. W∏aÊciwoÊç miejscowà organu Inspekcji
w sprawach, o których mowa w ust. 1
pkt 2, ustala si´ wed∏ug miejsca przeprowadzania kontroli.

w.
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Art. 27. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r.
o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25,
z póên. zm.3)) art. 18 otrzymuje brzmienie:

„Art. 18. 1. Wojewódzki inspektor, z zastrze˝eniem
ust. 2, w drodze decyzji, mo˝e:
1) zarzàdziç w toku kontroli ograniczenie
wprowadzania do obrotu, wstrzymanie wprowadzania do obrotu lub wycofanie z obrotu produktów albo
wstrzymanie Êwiadczenia us∏ug, albo
niezw∏oczne usuni´cie stwierdzonych
nieprawid∏owoÊci, je˝eli jest to konieczne ze wzgl´du na bezpieczeƒstwo lub interes konsumentów albo
interes gospodarczy paƒstwa;

ww

2) nakazaç przedsi´biorcy, w ramach
sprawowanego nadzoru, o którym
mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia
21 grudnia 2000 r. o jakoÊci handlowej

———————
2)

3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86,
poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470,
Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590
i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120,
poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671, z 2008 r.
Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109
i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320 oraz z 2009 r. Nr 18,
poz. 97, Nr 44, poz. 362 i Nr 57, poz. 466.
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145
i Nr 166, poz. 1360, z 2003 r. Nr 223, poz. 2220 i Nr 229,
poz. 2275, z 2004 r. Nr 34, poz. 293, z 2005 r. Nr 180,
poz. 1495, z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z 2008 r. Nr 157,
poz. 976 i Nr 214, poz. 1346 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97,
Nr 20, poz. 106 i Nr 79, poz. 666.

6. Informacje zawarte w decyzjach, o których mowa w ust. 1, dotyczàce zafa∏szowania artyku∏ów rolno-spo˝ywczych, podaje si´ do publicznej wiadomoÊci, z pomini´ciem informacji stanowiàcych tajemnic´ przedsi´biorstwa oraz inne tajemnice podlegajàce ochronie na podstawie przepisów odr´bnych.”.

Art. 28. 1. Certyfikaty zgodnoÊci wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowujà wa˝noÊç do dnia up∏ywu terminu ich wa˝noÊci.
2. Do okresu konwersji w rozumieniu art. 2 lit. h
rozporzàdzenia nr 834/2007 zalicza si´ udokumentowany okres przestawiania na produkcj´ metodami
ekologicznymi rozpocz´ty przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy.
3. Warunki, jakie powinny byç spe∏nione przy produkcji ekologicznej, wynikajàce z prywatnych norm
uznanych zgodnie z art. 20 stosuje si´ do dnia wejÊcia
w ˝ycie przepisów okreÊlajàcych warunki, jakie powinny byç spe∏nione w tym zakresie zgodnie z art. 38
lit. a rozporzàdzenia nr 834/2007 lub okreÊlonych na
———————
4)

5)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 171,
poz. 1225 i Nr 208, poz. 1541, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238,
z 2008 r. Nr 214, poz. 1346 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r.
Nr 18, poz. 97 i Nr 31, poz. 206.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280, z 2008 r.
Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888, Nr 171,
poz. 1056 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11
i Nr 18, poz. 97.
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4. Do dnia 31 grudnia 2010 r. kontrola, o której
mowa w art. 7 ust. 1, mo˝e byç prowadzona przez
osoby, które nie zosta∏y wpisane do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego, o którym mowa
w art. 21 ust. 1.
5. Upowa˝nienia wydane jednostkom certyfikujàcym na podstawie przepisów dotychczasowych zachowujà wa˝noÊç, pod warunkiem ˝e jednostki certyfikujàce upowa˝nione na podstawie przepisów dotychczasowych przed∏o˝à ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw rolnictwa dokumenty i informacje niezb´dne
do stwierdzenia spe∏nienia wymagaƒ okreÊlonych
w art. 27 ust. 5 i 6 rozporzàdzenia nr 834/2007, w terminie 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.

1) kopie dokumentów, które by∏y podstawà wydania
tego zaÊwiadczenia — w przypadku spe∏nienia wymagaƒ okreÊlonych w art. 27 ust. 5 i 6 rozporzàdzenia nr 834/2007 lub
2) informacj´ o cofni´ciu upowa˝nienia jednostce
certyfikujàcej — w przypadku niespe∏nienia wymagaƒ okreÊlonych w art. 27 ust. 5 i 6 rozporzàdzenia nr 834/2007, w zakresie, w jakim jednostka
ta nie spe∏nia wymagaƒ okreÊlonych w art. 27
ust. 5 i 6 rozporzàdzenia nr 834/2007.
9. W przypadku wydania decyzji, o której mowa
w ust. 6, przepisy art. 6 ust. 5—8 stosuje si´ odpowiednio.

10. Zachowuje si´ numery identyfikacyjne nadane
jednostkom certyfikujàcym przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy.
Art. 29. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 11 ustawy, o której mowa w art. 30, zachowujà moc do dnia wejÊcia w ˝ycie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy,
nie d∏u˝ej jednak ni˝ do dnia 31 grudnia 2009 r.

l.g

6. Na podstawie dokumentów i informacji, o których mowa w ust. 5, minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa wyda zaÊwiadczenie potwierdzajàce spe∏nienie wymagaƒ okreÊlonych w art. 27 ust. 5 i 6 rozporzàdzenia nr 834/2007 lub, w drodze decyzji, cofnie upowa˝nienie jednostce certyfikujàcej w zakresie, w jakim
jednostka ta nie spe∏nia wymagaƒ okreÊlonych
w art. 27 ust. 5 i 6 rozporzàdzenia nr 834/2007.

8. Po wydaniu zaÊwiadczenia albo decyzji, o których mowa w ust. 6, minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa przekazuje G∏ównemu Inspektorowi:

.p
l

podstawie art. 19 ust. 2 pkt 1. Z dniem wejÊcia w ˝ycie
tych przepisów, uznanie prywatnych norm, o którym
mowa w art. 20, podlega zmianie lub cofni´ciu w zakresie, w jakim wymagania te zostanà okreÊlone
zgodnie z art. 38 lit. a rozporzàdzenia nr 834/2007 lub
na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 1.
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Art. 31. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 24 ust. 2 pkt 7,
który wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2011 r.
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7. Do wydania zaÊwiadczenia albo decyzji, o których mowa w ust. 6, art. 5 ust. 5 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 30. Traci moc ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 93, poz. 898 oraz
z 2007 r. Nr 80, poz. 541 i Nr 147, poz. 1033).

