
PROJEKT

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E

M I N I S T R A  R O L N I C T W A  I  R O Z W O J U  W S I 1 )

z dnia ………………………… 2022 r. 

w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego

Na podstawie art. 14 ust. 20 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym 

i produkcji ekologicznej (Dz. U. poz. 1370) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres zagadnień, których znajomość jest wymagana do uzyskania 

poszczególnych rodzajów specjalizacji w kategoriach produktów, o których mowa w art. 

35 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 

2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i 

uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Dz. Urz. UE L 150 z 14.06.2018, 

str. 1, z późn. zm.2)), zwanego dalej „rozporządzeniem 2018/848”, w zakresie 

przeprowadzania kontroli urzędowej;

2) warunki i sposób przeprowadzenia egzaminu, o którym mowa w art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy 

z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej, zwanej 

dalej „ustawą”, w tym jego dokumentowanie;

3) sposób powoływania i skład komisji kwalifikacyjnej oraz wymagania, jakie powinny 

spełniać osoby powołane w skład komisji;

4) wysokość i sposób wnoszenia opłat za przystąpienie do egzaminu, o którym mowa w art. 

14 ust. 3 pkt 1 ustawy, zwanego dalej „egzaminem”, oraz wysokość wynagrodzenia 

członków komisji kwalifikacyjnej;

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 
2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 270 z 29.10.2018, str. 37, Dz. Urz. 
UE L 305 z 26.11.2019, str. 59, Dz. Urz. UE L 87 z 23.03.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 381 z 13.11.2020, str. 
1, Dz. Urz. UE L 402 z 01.12.2020, str. 23, Dz. Urz. UE L 439 z 29.12.2020, str. 32, Dz. Urz. UE L 7 z 
11.01.2021, str. 53, Dz. Urz. UE L 60 z 22.02.2021, str. 24, Dz. Urz. UE L 133 z 20.04.2021, str. 1, Dz. Urz. 
UE L 151 z 03.05.2021, str. 1 i str. 5, Dz. Urz. UE L 204 z 10.06.2021, str. 47, Dz. Urz. UE L 222 z 22.06.2021, 
str. 3, Dz. Urz. UE L 318 z 09.09.2021, str. 5, Dz. Urz. UE L 334 z 22.09.2021, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 336 
z 23.09.2021, str. 3.

https://sip.lex.pl/#/document/69059496?unitId=art(35)ust(7)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/69059496?unitId=art(35)ust(7)&cm=DOCUMENT


5) szczegółowe wymagania dotyczące szkoleń, o których mowa w art. 14 ust. 6 pkt 1 ustawy, 

w tym ich zakres i czas trwania, a także minimalną częstotliwość udziału w nich osoby, 

która została wpisana do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego, zwanej dalej 

„inspektorem rolnictwa ekologicznego”, oraz odpowiednią liczbę kontroli urzędowych 

przeprowadzanych przez inspektora rolnictwa ekologicznego, potwierdzających 

spełnienie obowiązku podnoszenia wiedzy, o którym mowa w art. 14 ust. 6 ustawy; 

6) szczegółowe wymagania dla dokumentacji potwierdzającej odbycie szkoleń, o których 

mowa w art. 14 ust. 6 pkt 1 ustawy, i przeprowadzenia odpowiedniej liczby kontroli 

urzędowych oraz okres przechowywania tej dokumentacji.

§ 2. Szczegółowy zakres zagadnień, których znajomość jest wymagana do uzyskania 

poszczególnych rodzajów specjalizacji, o których mowa w § 1 pkt 1, jest określony w 

załączniku do rozporządzenia.

§ 3. 1. Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, zwany 

dalej „Głównym Inspektorem”, podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej 

administrowanej przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, 

informację o:

1) rodzajach specjalizacji, w zakresie których będzie przeprowadzony egzamin; 

2) terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu.

2. Egzamin w zakresie każdego rodzaju specjalizacji jest przeprowadzany co najmniej raz 

w roku i odbywa się nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia podania informacji, o której 

mowa w ust. 1.

3. Osoby zamierzające przystąpić do egzaminu zgłaszają ten zamiar Głównemu 

Inspektorowi, na co najmniej 14 dni przed terminem przeprowadzenia egzaminu.

4. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 3, zawiera imię i nazwisko oraz numer 

identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (numer PESEL)  

osoby zamierzającej przystąpić do egzaminu, jej dane do korespondencji oraz rodzaje 

specjalizacji, w zakresie których osoba ta zamierza przystąpić do egzaminu.

5. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3, dołącza się kopię dowodu opłaty za 

przystąpienie do egzaminu.

§ 4. 1. Egzamin przeprowadza komisja kwalifikacyjna powoływana przez Głównego 

Inspektora, w skład której wchodzi czterech członków.

2. W skład komisji kwalifikacyjnej są powoływane osoby, które posiadają: 



1) wykształcenie wyższe; 

2) wiedzę teoretyczną oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie 

rolnictwa ekologicznego. 

3. Główny Inspektor wyznacza przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej spośród jej 

członków.

§ 5. 1. Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnego testu, mającego na celu 

sprawdzenie znajomości zagadnień określonych w załączniku do rozporządzenia. 

2. Test jest testem jednokrotnego wyboru z czterema możliwymi odpowiedziami.

3. Główny Inspektor opracowuje zbiór pytań testowych oraz ustala czas trwania 

egzaminu.

4. O wyniku egzaminu decyduje liczba punktów uzyskanych przez osobę przystępującą 

do egzaminu, przy czym za każdą odpowiedź prawidłową jest przyznawany 1 punkt, a za każdą 

odpowiedź nieprawidłową lub brak odpowiedzi – 0 punktów.

5. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 70% punktów.

6. Główny Inspektor zapewnia warunki techniczno-organizacyjne niezbędne do 

przeprowadzenia egzaminu.

§ 6. 1. Komisja kwalifikacyjna sporządza protokół przeprowadzenia egzaminu, który 

zawiera:

1) datę i miejsce przeprowadzenia egzaminu; 

2) imiona i nazwiska członków komisji kwalifikacyjnej; 

3) imię i nazwisko oraz numer PESEL osoby przystępującej do egzaminu oraz jej adres do 

korespondencji; 

4) liczbę punktów, jaką osoba przystępująca do egzaminu uzyskała z testu; 

5) wskazanie okoliczności mających wpływ na przebieg egzaminu.

2. Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej przekazuje niezwłocznie Głównemu 

Inspektorowi protokół przeprowadzenia egzaminu.

3. Główny Inspektor: 

1) informuje osobę przystępującą do egzaminu o liczbie punktów, jaką ta osoba uzyskała; 

2) podaje na stronie internetowej administrowanej przez Inspekcję Jakości Handlowej 

Artykułów Rolno-Spożywczych imiona i nazwiska osób, które zdały egzamin.

§ 7. 1. Opłata za przeprowadzenie egzaminu wynosi, w przypadku przystąpienia do 

egzaminu w zakresie:



1) jednego rodzaju specjalizacji – 275,00 zł; 

2) kilku rodzajów specjalizacji w tym samym terminie – 275,00 zł za pierwszy rodzaj 

specjalizacji i 75,00 zł za każdy kolejny.

2. Opłata, o której mowa ust. 1, jest wnoszona na konto Głównego Inspektoratu Jakości 

Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przed przystąpieniem do egzaminu.

§ 8. Za każdą osobę przystępującą do egzaminu przewodniczący komisji kwalifikacyjnej 

otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 42,00 zł, a pozostali członkowie komisji 

kwalifikacyjnej – 35,00 zł.

§ 9. 1. Szkolenie, o którym mowa w art. 14 ust. 6 pkt 1 ustawy, składa się z części 

teoretycznej i praktycznej.

2. Część teoretyczna szkolenia:

1) obejmuje omówienie co najmniej: 

a) obowiązujących przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego, ze szczególnym 

uwzględnieniem zmian w tych przepisach, 

b) zagrożeń mogących spowodować, że produkt ekologiczny utraci ten status, w 

zależności od rodzaju specjalizacji, 

c) standardowych procedur kontroli stosowanych przez jednostkę certyfikującą, ze 

szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych w tych procedurach w roku 

kalendarzowym, w którym odbywa się szkolenie, oraz w poprzednim roku 

kalendarzowym, 

d) stwierdzonych przez jednostkę certyfikującą błędów popełnionych przez 

inspektorów rolnictwa ekologicznego w ramach kontroli, w tym mających wpływ na 

poprawność informacji podawanych w wykazie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 

ustawy, ze szczególnym uwzględnieniem błędów stwierdzonych w okresie od 

ostatniego szkolenia, nie krótszym niż 6 miesięcy od dnia tego szkolenia, 

e) nieprawidłowości u podmiotów, u których jednostka sprawdza zgodność ich 

działalności z przepisami dotyczącymi rolnictwa ekologicznego i dostarcza im 

certyfikat, stwierdzonych w ramach prowadzonych kontroli, w zależności od rodzaju 

specjalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli prowadzonych w okresie od 

ostatniego szkolenia, nie krótszym niż 6 miesięcy od dnia tego szkolenia, 

f) wyjaśnień oraz informacji o nieprawidłowościach stwierdzonych w ramach nadzoru, 

o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, przekazanych przez właściwe organy;



2) obejmuje co najmniej 5 godzin; 

3) jest przeprowadzana przez osoby posiadające wiedzę lub doświadczenie zawodowe w 

zakresie zagadnień objętych szkoleniem, zapewniające odpowiedni poziom szkolenia.

3. Część praktyczna szkolenia:

1) obejmuje: 

a) udział inspektora rolnictwa ekologicznego w przeprowadzeniu kontroli, o której 

mowa w art. 38 ust. 3 rozporządzenia 2018/848, w liczbie co najmniej: 

– 3 – w przypadku specjalizacji w kategoriach produktów, o których mowa w art. 

35 ust. 7 lit. a–c rozporządzenia 2018/848, 

– 2 – w przypadku specjalizacji w kategoriach produktów, o których mowa w art. 

35 ust. 7 lit. d oraz e rozporządzenia 2018/848, 

– 1 – w przypadku specjalizacji w kategoriach produktów, o których mowa w art. 

35 ust. 7 lit. f oraz g rozporządzenia 2018/848, 

b) prezentowanie sposobów wykrywania najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości, 

w zależności od rodzaju specjalizacji; 

2) w zakresie, o którym mowa w pkt 1: 

a) lit. a – jest prowadzona przez inspektora rolnictwa ekologicznego, który wykonał co 

najmniej 20 kontroli urzędowych producentów ekologicznych, 

b) lit. b – jest prowadzona przez osoby posiadające wiedzę oraz doświadczenie 

zawodowe w przeprowadzaniu kontroli u producentów ekologicznych;

3) część praktyczna szkolenia nie jest wymagana, jeżeli inspektor rolnictwa ekologicznego 

w ciągu ostatnich 36 miesięcy poprzedzających dzień przeprowadzania szkolenia 

przeprowadził co najmniej 10 kontroli, o których mowa w art. 38 ust. 3 rozporządzenia 

2018/848.

§ 10. Jednostka certyfikująca przeprowadzająca szkolenie, o którym mowa w § 9, 

przechowuje przez okres 3 lat od dnia jego zakończenia: 

1) listę uczestników szkolenia; 

2) materiały, które były przekazane i prezentowane uczestnikom szkolenia; 

3) dokumenty: 

a) zawierające imiona i nazwiska osób prowadzących szkolenie oraz potwierdzające 

posiadanie przez te osoby wiedzy lub doświadczenia zawodowego, 

b) potwierdzające spełnienie wymogu określonego w art. 14 ust. 6 pkt 1, w przypadku 

osób, które nie brały udziału w części praktycznej szkolenia, obejmujące listę 



kontroli przeprowadzonych przez inspektora rolnictwa ekologicznego w ciągu 

ostatnich dwóch lat kalendarzowych.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.3)

MINISTER ROLNICTWA I 

ROZWOJU WSI

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 
kwietnia 2015 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego (Dz. U. poz. 742), które 
zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej  
(Dz. U. poz. 1370) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

 

Paweł Małaczek

zastępca dyrektora

Departamentu Prawnego

za zgodność pod względem prawnym, 

legislacyjnym i redakcyjnym 

/podpisano elektronicznie/



Załącznik do rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia………… (poz…..)

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAGADNIEŃ, KTÓRYCH ZNAJOMOŚĆ JEST 

WYMAGANA DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW SPECJALIZACJI

1. Zagadnienia, których znajomość jest wymagana do uzyskania specjalizacji 

nieprzetworzone rośliny i produkty roślinne, w tym nasiona i inny materiał przeznaczony do 

reprodukcji roślin obejmują przepisy dotyczące rolnictwa ekologicznego w zakresie uprawy 

roślin oraz produkcji ekologicznej, a także etapów produkcji, przygotowania i dystrybucji w 

rozumieniu art. 3 pkt 50 rozporządzenia 2018/848 nieprzetworzonych produktów pochodzenia 

roślinnego oraz materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin.

2. Zagadnienia, których znajomość jest wymagana do uzyskania specjalizacji zwierzęta 

gospodarskie i nieprzetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego obejmują przepisy 

dotyczące rolnictwa ekologicznego w zakresie utrzymania zwierząt oraz produkcji, a także 

etapów produkcji, przygotowania i dystrybucji w rozumieniu art. 3 pkt 50 rozporządzenia 

2018/848  nieprzetworzonych produktów pochodzenia zwierzęcego.

3. Zagadnienia, których znajomość jest wymagana do uzyskania specjalizacji algi i 

nieprzetworzone produkty akwakultury obejmują przepisy dotyczące rolnictwa ekologicznego 

w zakresie produkcji, a także etapów produkcji, przygotowania i dystrybucji w rozumieniu art. 

3 pkt 50 rozporządzenia 2018/848 alg oraz akwakultury i nieprzetworzonych produktów 

pochodzenia akwakultury.

4. Zagadnienia, których znajomość jest wymagana do uzyskania specjalizacji 

przetworzone produkty rolne, w tym produkty akwakultury, do wykorzystania jako żywność 

obejmują przepisy dotyczące rolnictwa ekologicznego w zakresie przetwarzania, a także 

etapów produkcji, przygotowania i dystrybucji w rozumieniu art. 3 pkt 50 rozporządzenia 

2018/848 produktów pochodzenia rolnego, produktów akwakultury oraz produktów 

wymienionych w załączniku I do rozporządzenia 2018/848.

5. Zagadnienia, których znajomość jest wymagana do uzyskania specjalizacji pasza 

obejmują przepisy dotyczące rolnictwa ekologicznego w zakresie wytwarzania i przetwarzania, 

a także etapów produkcji, przygotowania i dystrybucji w rozumieniu art. 3 pkt 50 

rozporządzenia 2018/848  produktów przeznaczonych do żywienia zwierząt.



6. Zagadnienia, których znajomość jest wymagana do uzyskania specjalizacji wino 

obejmują przepisy dotyczące rolnictwa ekologicznego w zakresie przetwarzania, a także 

etapów produkcji, przygotowania i dystrybucji w rozumieniu art. 3 pkt 50 rozporządzenia 

2018/848  owoców winorośli i produktów powstałych z owoców winorośli.

7. Zagadnienia, których znajomość jest wymagana do uzyskania specjalizacji inne 

produkty wymienione w załączniku I do rozporządzenia 2018/848 lub nieobjęte kategoriami 

produktów, o których mowa w ust. 1–6, obejmują przepisy dotyczące rolnictwa ekologicznego 

w zakresie produkcji i przetwarzania, a także etapów produkcji, przygotowania i dystrybucji w 

rozumieniu art. 3 pkt 50 rozporządzenia 2018/848 produktów wymienionych w załączniku I do 

rozporządzenia 2018/848.



Uzasadnienie

Projekt rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 14 ust. 20 

ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej (Dz. U. 

poz. 1370), zwanej dalej „ustawą”. Z uwagi na wejście w życie z dniem 7 lipca 2022 r.  ustawy 

zachodzi konieczność wydania nowego rozporządzenia regulującego tryb nabywania uprawień 

inspektora rolnictwa ekologicznego, które zastąpi obecnie obowiązujące rozporządzenie 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie nabywania uprawnień 

inspektora rolnictwa ekologicznego (Dz. U. poz. 742). Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o 

rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2015 r. 

utraci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

W § 3–6 projektu rozporządzenia zostały określone warunki przeprowadzania egzaminu. 

Wskazano między innymi sposób informowania przez Głównego Inspektora o planowanych 

terminach egzaminu oraz rodzajów specjalizacji, a także zasady zgłaszania zamiaru 

przystąpienia do egzaminu na dany rodzaj specjalizacji oraz termin wnoszenia zgłoszeń. W § 

4 określono tryb powoływania komisji egzaminacyjnej przez Głównego Inspektora. Z kolei § 

5 określa formę przeprowadzanego egzaminu, a także sposób uzyskiwania punktów. 

Jednocześnie wskazano w projektowanym rozporządzeniu, że Główny Inspektor jest 

odpowiedzialny za opracowanie zbioru pytań obowiązujących na egzaminie, a także za 

zapewnienie warunków do przeprowadzenia egzaminu. 

W § 7 projektu rozporządzenia zostały określone stawki oraz sposób wnoszenia opłat za 

przystąpienie do egzaminu, natomiast w § 8 określono wysokość wynagrodzenia 

przysługującego członkom komisji egzaminacyjnej. 

W § 9 i 10 projektu rozporządzenia zostały wskazane szczegółowe wymagania dotyczące 

udziału w szkoleniach, które inspektor rolnictwa ekologicznego jest obowiązany odbyć oraz 

sposoby dokumentowania uczestnictwa w tych szkoleniach. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy 

inspektor rolnictwa ekologicznego musi podnosić swoją wiedzę poprzez udział w szkoleniach 

organizowanych przez jednostkę certyfikującą oraz przeprowadzenie odpowiedniej liczby 

kontroli urzędowych.  

 Szczegółowy zakres zagadnień, których znajomość jest wymagana do uzyskania 

poszczególnych rodzajów specjalizacji w zakresie przeprowadzania kontroli urzędowej został 

określony w załączniku I do projektowanego rozporządzenia. Wskazane rodzaje specjalizacji, 



zgodnie z art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 

maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i 

uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Dz. Urz. UE L 150 z 14.06.2018, str. 1, 

z późn. zm.), dotyczą wytwarzania, przygotowania, znakowania, dystrybuowania, 

wprowadzania do obrotu, przywożenia do Unii Europejskiej lub wywożenia z Unii. Przez 

przepisy dotyczące rolnictwa ekologicznego należy rozumieć przepisy ustawy i aktów 

wykonawczych do ustawy oraz przepisy rozporządzenia 2018/848 i aktów prawnych wydanych 

na podstawie tego rozporządzenia.

Projektowane rozporządzenie w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa 

ekologicznego ma na celu utrzymanie wysokiego poziomu funkcjonowania systemu kontroli i 

certyfikacji, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z przepisami Unii Europejskiej w tym 

zakresie. Egzamin na inspektora rolnictwa ekologicznego jest egzaminem jednorazowym bez 

konieczności ponownego zdawania lub odnawiania tego egzaminu.

Potwierdzenie kwalifikacji pracowników jednostki certyfikującej, w drodze egzaminu, 

jest jednym z elementów niezbędnych do uznania osoby prowadzącej kontrolę i certyfikację 

producentów ekologicznych za kompetentną.

Projektowane rozporządzenie zawiera rozwiązania zawarte w już obowiązujących 

przepisach, wydanych na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie 

ekologicznym. 

Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie po upływie 30 dni od 

dnia ogłoszenia. 

Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.), w 

związku z tym nie podlega notyfikacji.

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt rozporządzenia został zamieszczony 

w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji.

Projekt rozporządzenia został ujęty w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi.



Nazwa projektu

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 

sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, 

Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu:

Pan Rafał Romanowski

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu

Kacper Chmiel

Główny specjalista w Wydziale Rolnictwa Ekologicznego

Departament Rolnictwa Ekologicznego i Jakości Żywności

tel. (22) 623 14 98

email: kacper.chmiel@minrol.gov.pl

Bartosz Pytlak 

Naczelnik w Wydziale Rolnictwa Ekologicznego

Departament Rolnictwa Ekologicznego i Jakości Żywności

tel. (22) 623 18 16

email: bartosz.pytlak@minrol.gov.pl 

Data sporządzenia

01.07.2022 r.

Źródło: 

Upoważnienie ustawowe:

art. 14 ust. 20 ustawy z dnia 23 czerwca 

2022 r. o rolnictwie ekologicznym i 

produkcji ekologicznej (Dz. U. poz. 1370)

Nr w wykazie prac legislacyjnych 

MRiRW 400

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Jaki problem jest rozwiązywany?

Wydanie projektowanego rozporządzenia ma na celu utrzymanie wysokiego poziomu funkcjonowania systemu 

kontroli i certyfikacji, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z przepisami Unii Europejskiej w tym zakresie.

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej, kontrola urzędowa i inne 

czynności urzędowe przeprowadzane przez jednostkę certyfikującą są przeprowadzane przez osoby, które zostały 

wpisane do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego w zakresie specjalizacji odpowiadającej 

mailto:kacper.chmiel@minrol.gov.pl
mailto:bartosz.pytlak@minrol.gov.pl


przeprowadzanej kontroli urzędowej oraz spełniają obowiązek podnoszenia wiedzy. 

Wpis do rejestru inspektorów następuje po zdaniu egzaminu przeprowadzanego przez Głównego Inspektora 

JHARS lub udowodnienia kwalifikacji zawodowych nabytych w innych państwach członkowskich UE.

Inspektorzy rolnictwa ekologicznego mogą poszerzać swoją wiedzę poprzez udział w szkoleniach 

organizowanych przez jednostki certyfikujące lub też w wyniku kontroli przeprowadzanych u producentów 

ekologicznych. Egzamin na inspektora jest narzędziem najskuteczniej weryfikującym kompetencje inspektorów.

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? 

System prowadzenia egzaminów na inspektora rolnictwa ekologicznego spotkał się z uznaniem części państw 

członkowskich Unii Europejskiej oraz Biura ds. Żywności i Weterynarii (FVO) Komisji Europejskiej. Odnosząc 

się do szkoleń organizowanych przez jednostki certyfikujące należy zaznaczyć, iż takie szkolenia są 

organizowane przez jednostki certyfikujące również w innych krajach UE w związku z wymogami 

akredytacyjnymi.

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt

Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie

inspektorzy rolnictwa 

ekologicznego 

ok. 650 GIJHARS Określenie i udostępnienie 

informacji o egzaminach na 

inspektora rolnictwa 

ekologicznego.

jednostki certyfikujące w 

rolnictwie ekologicznym

12 MRiRW Utrzymanie jakości 

wykonywanej pracy przez 

jednostki certyfikujące.

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji

Projekt rozporządzenia zostanie przesłany do podmiotów działających w zakresie rolnictwa ekologicznego 

przede wszystkim do  jednostek certyfikujących w rolnictwie ekologicznym, a także do organizacji zrzeszających 

producentów wytwarzających produkty metodami ekologicznymi, a także do związków zawodowych, a w 

szczególności do: Rady Rolnictwa i Produkcji Ekologicznej, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przetwórców i 

Producentów Produktów Ekologicznych „Polska Ekologia”, Polskiego Związku Rolników Ekologicznych, 

Stowarzyszenia Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi Ekoland, Augustowsko – Podlaskiego 

Stowarzyszenia Eko-Rolników, Zrzeszenia Wytwórców Polskiego Rolnictwa Ekologicznego, Polskiego Klubu 

Ekologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Rolników Ekologicznych, Związku Zawodowego Rolników 

„OJCZYZNA”, Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników, Krajowego Związku Rolników, 



Kółek i Organizacji Rolniczych, Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, NSZZ „Solidarność”, 

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Związku Zawodowego Rolnictwa „SAMOOBRONA”, 

Związku Zawodowego Rolników Rzeczypospolitej „SOLIDARNI”, Krajowej Rady Izb Rolniczych, Forum 

Związków Zawodowych, Konfederacji „LEWIATAN”, Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Związku 

Rzemiosła Polskiego, Business Centre Club, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Federacja 

Przedsiębiorców Polskich, Federacji Gospodarki Żywnościowej RP, Związku Zawodowego Pracowników 

Rolnictwa w RP, NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków 

Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych, Związku Zawodowego Rolnictwa i Obszarów Wiejskich 

„REGIONY”, Związku Zawodowego Wsi i Rolnictwa „Solidarność Wiejska”, Federacji Związków 

Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni 

Produkcyjnych, Krajowego Związku Grup Producentów Rolnych – Izby Gospodarczej oraz Krajowej Rady 

Spółdzielczej, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, 

Polskiej Federacji Ziemniaka, EKOŁAN – Kujawsko Pomorskiego Stowarzyszenia Producentów Ekologicznych, 

Polskiej Izby Żywności Ekologicznej.

6. Wpływ na sektor finansów publicznych

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł](ceny stałe z …… r.)
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Źródła finansowania 

w ramach wydatków zaplanowanych w ustawie budżetowej, w części 35 – Rynki rolne, 

dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01023 – Inspekcja Jakości Handlowej 

Artykułów Rolno-Spożywczych.

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń

Dochody:

Egzamin na inspektora rolnictwa ekologicznego odbywa się średnio 3 razy w roku i do 

jednego egzaminu pochodzi średnio 50 osób. Opłata za podejście do egzaminu będzie 

wynosić 275 zł za pierwszą specjalizację i 75 zł za każdą kolejną (obecnie jest to kwota 

150 zł za pierwszą specjalizację i 50 zł za każdą kolejną). Podniesienie stawek jest 

zasadne, gdyż obecne zostały przyjęte w 2015 r. Od tej pory, uwzględniając inflację oraz 

wzrost kosztów pracy, stawki wymagają korekty. 

Jedna osoba średnio podchodzi do egzaminu na 3 specjalizacje co daje 425 zł.  Mając na 

uwadze określone w projekcie rozporządzenia stawki opłat za przeprowadzenie 

egzaminu, spodziewany dochód w 2022 r. po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia 

będzie wynosił około  63,75 tys. zł (50 osób x 3 egzaminy rocznie x 425 zł = 63,75 tys. 



zł).

Należy mieć na uwadze, że do czasu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, 

zastosowanie ma obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa 

ekologicznego i stawki opłat za egzamin w nim ujęte.  W związku z czym do czasu 

wejścia w życie niniejszego rozporządzenia faktycznie dochody państwa wynikające z 

opłat za egzamin nie ulegną zwiększeniu.

Wydatki:

Wynagrodzenia członków komisji kwalifikacyjnej przy egzaminie na inspektora 

rolnictwa ekologicznego - w skład komisji wchodzi przewodniczący oraz 3 osoby. 

Łączny koszt wynagrodzenia członków komisji na podstawie niniejszego projektu 

rozporządzenia będzie wynosił: 42 zł dla przewodniczącego oraz 35 zł dla pozostałych 3 

osób, co daje łączną kwotę 147 zł za każdą osobę przystępującą do egzaminu. Średnio w 

ciągu roku do egzaminu podchodzi 150 osób, co daje łączną kwotę 22 050 zł rocznie.

 

Należy mieć na uwadze, że do czasu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, 

zastosowanie ma obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra RiRW z dnia 29 

kwietnia 2015 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego i 

stawki wynagrodzenia dla członków komisji w nim ujęte.  W związku z czym do czasu 

wejścia w życie niniejszego rozporządzenia faktycznie wydatki państwa wynikające z 

wynagrodzenia dla członków komisji nie ulegną zwiększeniu.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców 

oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe 

Skutki

Czas w latach od wejścia w życie 

zmian

0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-

10)

duże 

przedsiębiorstwa

W ujęciu 

pieniężnym

(w mln zł, 

ceny stałe z 

sektor mikro-, 

małych i średnich 



przedsiębiorstw

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe

…… r.)

dodaj/usuń

duże 

przedsiębiorstwa

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

W ujęciu 

niepieniężnym

osoby 

niepełnosprawne 

oraz osoby starsze

(dodaj/usuń)

Niemierzalne

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń 

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu

Projektowane rozporządzenie nie spowoduje zmiany obciążeń administracyjnych.

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 

tabeli zgodności).

 tak

 nie

X nie dotyczy

 zmniejszenie liczby dokumentów 

 zmniejszenie liczby procedur

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy

 zwiększenie liczby dokumentów

 zwiększenie liczby procedur

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy



 inne:       inne: 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji. 

 tak

 nie

X nie dotyczy

9. Wpływ na rynek pracy 

Brak wpływu na rynek pracy.

10. Wpływ na pozostałe obszary

 środowisko naturalne

 sytuacja i rozwój regionalny

 sądy powszechne, 

administracyjne lub wojskowe

 demografia

 mienie państwowe

 informatyzacja

 zdrowie

Omówienie wpływu Brak wpływu

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

Po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?

Ewaluacja efektów projektu nastąpi 5 lat po wdrożeniu. Miernikiem będzie liczba inspektorów rolnictwa 

ekologicznego.

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.) 
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