
Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 26 lipca 2000 r.
o nawozach i nawo˝eniu (Dz. U. Nr 89, poz. 991 oraz
z 2004 r. Nr 91, poz. 876) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) szczegó∏owy zakres badaƒ nawozów oraz wyma-
gania dotyczàce opinii umo˝liwiajàcych stwierdze-
nie spe∏nienia warunków niezb´dnych do wydania
zezwolenia na wprowadzenie nawozu do obrotu;

2) jednostki organizacyjne upowa˝nione do przepro-
wadzania badaƒ nawozów lub wydawania opinii,
o których mowa w pkt 1; 

3) szczegó∏owy zakres dokumentacji dotyczàcej na-
wozów, niezb´dnej do przeprowadzenia badaƒ
i wydania opinii;

4) wymagania dotyczàce treÊci instrukcji stosowania
i przechowywania nawozów, niezb´dnej do sku-
tecznego i bezpiecznego ich stosowania;

5) dopuszczalne rodzaje zanieczyszczeƒ nawozów
i ich wartoÊci, które nie stanowià zagro˝enia dla
zdrowia ludzi i zwierzàt oraz dla Êrodowiska;

6) minimalne wymagania jakoÊciowe nawozów
wprowadzanych do obrotu na podstawie zezwole-
nia ministra w∏aÊciwego do spraw rolnictwa.

§ 2. 1. Badania nawozów majàce na celu stwier-
dzenie ich przydatnoÊci do nawo˝enia roÊlin lub gleb
lub rekultywacji gleb, oddzia∏ywania nawozu na zdro-
wie ludzi i zwierzàt oraz na Êrodowisko, spe∏nienia
przez nawóz wymagaƒ jakoÊciowych oraz wyst´powa-
nia w nawozie dopuszczalnych wartoÊci zanieczysz-
czeƒ, obejmujà:

1) badania fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne,
stwierdzajàce deklarowanà w dokumentacji doty-
czàcej nawozu zawartoÊç sk∏adników pokarmo-
wych w nawozie, jego parametry fizyczne i che-
miczne oraz spe∏nianie przez nawóz minimalnych
wymagaƒ jakoÊciowych i wymagaƒ dotyczàcych
dopuszczalnych wartoÊci zanieczyszczeƒ;

2) przeprowadzane przez co najmniej jeden sezon
wegetacyjny badania rolnicze, stwierdzajàce przy-
datnoÊç nawozu do nawo˝enia roÊlin lub gleb lub

rekultywacji gleb oraz wp∏yw nawozu na w∏aÊci-
woÊci agrochemiczne gleb;

3) badania biologiczne stwierdzajàce stan sanitarny na-
wozu organicznego oraz organiczno-mineralnego.

2. W przypadku wapna nawozowego i wapna na-
wozowego zawierajàcego magnez, przeprowadza si´
wy∏àcznie badania fizyczne, fizykochemiczne i che-
miczne.

3. Badaniami rolniczymi nie obejmuje si´ nawozu
mineralnego, je˝eli w wyniku badaƒ fizycznych, fizy-
kochemicznych i chemicznych stwierdzono, ˝e nawóz
ten b´dzie przydatny do nawo˝enia roÊlin lub gleb lub
rekultywacji gleb.

§ 3. Badania fizyczne, fizykochemiczne, chemiczne,
biologiczne oraz rolnicze przeprowadza si´:

1) w przypadku nawozów wyprodukowanych w kraju
— na próbkach nawozu pobranych przez próbko-
biorc´ z okr´gowej stacji chemiczno-rolniczej lub
z jednostki akredytowanej w zakresie pobierania
próbek;

2) w przypadku nawozów przywiezionych z innych
paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej lub
z paƒstw trzecich — na próbkach nawozu pobra-
nych przez próbkobiorc´ posiadajàcego uprawnie-
nia w zakresie pobierania próbek.

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

1) w zakresie badaƒ fizycznych, fizykochemicznych
i chemicznych nawozów:

a) Instytut Uprawy, Nawo˝enia i Gleboznawstwa
z siedzibà w Pu∏awach,

b) Instytut Nawozów Sztucznych z siedzibà w Pu-
∏awach, 

c) jednostki akredytowane przez Polskie Centrum
Badaƒ i Certyfikacji albo Polskie Centrum Akre-
dytacji, je˝eli zakres tych badaƒ jest obj´ty akre-
dytacjà;

2) w zakresie badaƒ biologicznych:

a) Instytut Uprawy, Nawo˝enia i Gleboznawstwa
z siedzibà w Pu∏awach,

b) Paƒstwowy Instytut Weterynaryjny — Paƒstwo-
wy Instytut Badawczy z siedzibà w Pu∏awach,

c) Instytut Ochrony Ârodowiska z siedzibà w War-
szawie,
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d) Instytut Medycyny Wsi z siedzibà w Lublinie,

e) jednostki akredytowane przez Polskie Centrum
Badaƒ i Certyfikacji albo Polskie Centrum Akre-
dytacji, je˝eli zakres tych badaƒ jest obj´ty akre-
dytacjà;

3) w zakresie badaƒ rolniczych:

a) Instytut Uprawy, Nawo˝enia i Gleboznawstwa
z siedzibà w Pu∏awach — w przypadku nawozu
przeznaczonego do nawo˝enia upraw polowych
oraz u˝ytków zielonych,

b) Instytut Warzywnictwa z siedzibà w Skierniewi-
cach — w przypadku nawozu przeznaczonego
do nawo˝enia upraw warzywnych,

c) Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa — w przy-
padku nawozu przeznaczonego do nawo˝enia
upraw sadowniczych, roÊlin ozdobnych i traw-
ników,

d) Instytut Badawczy LeÊnictwa z siedzibà w War-
szawie — w przypadku nawozu przeznaczonego
do nawo˝enia lasów.

§ 5. Jednostkami upowa˝nionymi do wydawania
opinii umo˝liwiajàcych stwierdzenie spe∏nienia wa-
runków niezb´dnych do wydania zezwolenia na wpro-
wadzenie nawozu do obrotu, sà:

1) Instytut Uprawy, Nawo˝enia i Gleboznawstwa
z siedzibà w Pu∏awach w zakresie:

a) spe∏niania przez nawóz organiczny i organicz-
no-mineralny oraz wapno nawozowe i wapno
nawozowe zawierajàce magnez wymagaƒ jako-
Êciowych, a tak˝e wymagaƒ dotyczàcych do-
puszczalnych wartoÊci zanieczyszczeƒ w tym
nawozie,

b) przydatnoÊci nawozu do nawo˝enia upraw po-
lowych oraz u˝ytków zielonych lub rekultywacji
gleb, a tak˝e oddzia∏ywania tego nawozu na
zdrowie ludzi, zwierzàt oraz na Êrodowisko, z za-
strze˝eniem § 6;

2) Instytut Warzywnictwa z siedzibà w Skierniewi-
cach w zakresie:

a) spe∏niania przez nawóz organiczny i organicz-
no-mineralny wymagaƒ jakoÊciowych oraz wy-
magaƒ dotyczàcych dopuszczalnych wartoÊci
zanieczyszczeƒ w tym nawozie — w przypadku
nawozu przewidzianego do nawo˝enia roÊlin
warzywnych,

b) przydatnoÊci nawozu do nawo˝enia roÊlin wa-
rzywnych, a tak˝e oddzia∏ywania tego nawozu
na zdrowie ludzi, zwierzàt oraz na Êrodowisko,
z zastrze˝eniem § 6;

3) Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa z siedzibà
w Skierniewicach w zakresie:

a) spe∏niania przez nawóz organiczny i organicz-
no-mineralny wymagaƒ jakoÊciowych oraz wy-
magaƒ dotyczàcych dopuszczalnych wartoÊci
zanieczyszczeƒ w tym nawozie — w przypadku

nawozu przewidzianego do nawo˝enia upraw
sadowniczych, roÊlin ozdobnych i trawników,

b) przydatnoÊci nawozu do nawo˝enia upraw sa-
downiczych, roÊlin ozdobnych i trawników,
a tak˝e oddzia∏ywania tego nawozu na zdrowie
ludzi, zwierzàt oraz na Êrodowisko, z zastrze˝e-
niem § 6;

4) Instytut Badawczy LeÊnictwa z siedzibà w Warsza-
wie w zakresie:

a) spe∏niania przez nawóz organiczny i organicz-
no-mineralny wymagaƒ jakoÊciowych oraz wy-
magaƒ dotyczàcych dopuszczalnych wartoÊci
zanieczyszczeƒ w tym nawozie — w przypadku
nawozu przewidzianego do nawo˝enia roÊlin
i gleb w lasach,

b) przydatnoÊci nawozu do nawo˝enia roÊlin i gleb
w lasach, a tak˝e oddzia∏ywania tego nawozu
na zdrowie ludzi, zwierzàt oraz na Êrodowisko,
z zastrze˝eniem § 6;

5) Instytut Nawozów Sztucznych z siedzibà w Pu∏a-
wach w zakresie spe∏niania przez nawóz mineral-
ny wymagaƒ jakoÊciowych i wymagaƒ dotyczà-
cych dopuszczalnych wartoÊci zanieczyszczeƒ
w tym nawozie;

6) Paƒstwowy Instytut Weterynaryjny — Paƒstwowy
Instytut Badawczy z siedzibà w Pu∏awach w zakre-
sie spe∏niania przez nawóz organiczny i organicz-
no-mineralny:

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

b) wytworzony z produktów uzyskanych z ubocz-
nych produktów zwierz´cych, lub

c) zawierajàcy w swoim sk∏adzie uboczne produk-
ty zwierz´ce

— wymagaƒ weterynaryjnych, które sà okreÊlone
w rozporzàdzeniu 1774/2002/WE z dnia 3 paêdzier-
nika 2002 r. wprowadzajàcym przepisy zdrowotne
odnoszàce si´ do produktów ubocznych pocho-
dzenia zwierz´cego, nieprzeznaczonych do spo˝y-
cia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 273 z 10.10.2002).

§ 6. Jednostkami upowa˝nionymi do wydawania
opinii w zakresie oddzia∏ywania na zdrowie ludzi, zwie-
rzàt i Êrodowisko nawozu organicznego i organiczno-
-mineralnego, wytworzonego z surowców b´dàcych
odpadami lub ubocznymi produktami zwierz´cymi lub
z produktów uzyskanych z odpadów lub ubocznych
produktów zwierz´cych albo zawierajàcego w swoim
sk∏adzie odpady lub uboczne produkty zwierz´ce lub
produkty uzyskane z odpadów lub ubocznych produk-
tów zwierz´cych, a tak˝e nawozu, w którego sk∏adzie
chemicznym wyst´puje substancja dotychczas niezna-
na lub niestosowana w nawo˝eniu, sà:

1) Instytut Medycyny Wsi — w zakresie oddzia∏ywa-
nia nawozu na zdrowie ludzi;

2) Paƒstwowy Instytut Weterynaryjny — Paƒstwowy
Instytut Badawczy — w zakresie oddzia∏ywania na-
wozu na zdrowie zwierzàt;
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3) Instytut Ochrony Ârodowiska — w zakresie oddzia-
∏ywania nawozu na Êrodowisko.

§ 7. 1. Opinie jednostek organizacyjnych, o których
mowa w § 5 pkt 1—4 lit. a i pkt 5 oraz § 6, zawierajà:

1) nazw´, rodzaj, typ, postaç nawozu, kod Nomenkla-
tury Scalonej (CN) oraz symbol Polskiej Klasyfika-
cji Wyrobów i Us∏ug;

2) zaakceptowany przez danà jednostk´ projekt in-
strukcji stosowania i przechowywania nawozu.

2. Ocena nawozu wydana przez:

1) Instytut Nawozów Sztucznych:

a) okreÊla wymagania jakoÊciowe i wartoÊci zanie-
czyszczeƒ nawozu mineralnego,

b) potwierdza spe∏nianie przez nawóz mineralny
wymagaƒ jakoÊciowych i wymagaƒ dotyczà-
cych dopuszczalnych wartoÊci zanieczyszczeƒ;

2) Instytut Uprawy Nawo˝enia i Gleboznawstwa:

a) okreÊla wymagania jakoÊciowe i wartoÊci zanie-
czyszczeƒ nawozu organicznego, organiczno-
-mineralnego i wapna nawozowego oraz wapna
nawozowego zawierajàcego magnez, przewi-
dzianego do nawo˝enia upraw polowych lub
u˝ytków zielonych, 

b) potwierdza spe∏nianie wymagaƒ jakoÊciowych
i wymagaƒ dotyczàcych dopuszczalnych warto-
Êci zanieczyszczeƒ przez nawóz organiczny, or-
ganiczno-mineralny i wapno nawozowe oraz
wapno nawozowe zawierajàce magnez, przewi-
dziane do nawo˝enia upraw polowych lub u˝yt-
ków zielonych;

3) Instytut Warzywnictwa lub Instytut Sadownictwa
i Kwiaciarstwa, lub Instytut Badawczy LeÊnictwa:

a) okreÊla wymagania jakoÊciowe i wartoÊci zanie-
czyszczeƒ nawozu organicznego i organiczno-
-mineralnego, przewidzianego do nawo˝enia
odpowiednio upraw warzywnych lub sadowni-
czych, upraw roÊlin ozdobnych, trawników lub
lasów,

b) potwierdza spe∏nianie wymagaƒ jakoÊciowych
i wymagaƒ dotyczàcych dopuszczalnych warto-
Êci zanieczyszczeƒ przez nawóz organiczny i or-
ganiczno-mineralny, przewidziany do nawo˝e-
nia odpowiednio upraw warzywnych lub sa-
downiczych, upraw roÊlin ozdobnych, trawni-
ków lub lasów;

4) Instytut Medycyny Wsi — okreÊla oddzia∏ywanie
nawozu na zdrowie ludzi, po prawid∏owym jego
zastosowaniu;

5) Paƒstwowy Instytut Weterynaryjny — Paƒstwowy
Instytut Badawczy — okreÊla oddzia∏ywanie nawo-
zu na zdrowie zwierzàt, po prawid∏owym jego za-
stosowaniu;

6) Instytut Ochrony Ârodowiska — okreÊla oddzia∏y-
wanie nawozu na Êrodowisko, po prawid∏owym
jego zastosowaniu.

§ 8. Opinie jednostek organizacyjnych, o których
mowa w § 5 pkt 1—4 lit. b, zawierajà:

1) nazw´, rodzaj, typ, postaç nawozu, kod Nomenkla-
tury Scalonej (CN) oraz symbol Polskiej Klasyfika-
cji Wyrobów i Us∏ug;

2) wymagania jakoÊciowe nawozu;

3) ocen´ nawozu stwierdzajàcà jego przydatnoÊç do
zastosowania zgodnie z przeznaczeniem;

4) informacj´ o oddzia∏ywaniu prawid∏owo zastoso-
wanego nawozu na zdrowie ludzi, zwierzàt oraz na
Êrodowisko;

5) w przypadku nawozów przewidzianych do stoso-
wania ∏àcznie ze Êrodkami ochrony roÊlin — infor-
macj´ o mo˝liwoÊci takiego stosowania;

6) zaakceptowany przez danà jednostk´ projekt in-
strukcji stosowania i przechowywania nawozu.

§ 9. Opinia jednostki organizacyjnej, o której mo-
wa w § 5 pkt 6, zawiera:

1) nazw´, rodzaj, typ, postaç nawozu, kod Nomenkla-
tury Scalonej (CN) oraz symbol Polskiej Klasyfika-
cji Wyrobów i Us∏ug;

2) zaakceptowany przez t´ jednostk´ projekt instruk-
cji stosowania i przechowywania nawozu;

3) ocen´ nawozu okreÊlajàcà spe∏nianie wymagaƒ
weterynaryjnych, które sà okreÊlone w rozporzà-
dzeniu 1774/2002/WE.

§ 10. 1. Dokumentacja niezb´dna do przeprowa-
dzenia badaƒ nawozów, o których mowa w § 2 ust. 1,
zawiera:

1) nazw´ nawozu, symbol Polskiej Klasyfikacji Wyro-
bów i Us∏ug, a w przypadku nawozów pochodzà-
cych z importu równie˝ kod Nomenklatury Scalo-
nej (CN);

2) dane dotyczàce rodzaju i nazwy surowców lub
produktów, z których nawóz zosta∏ wyprodukowa-
ny;

3) dane dotyczàce formy azotu, je˝eli jednym z su-
rowców sà nawozy azotowe lub wielosk∏adnikowe
zawierajàce azot;

4) deklaracj´ producenta dotyczàcà szczegó∏owych
wymagaƒ jakoÊciowych nawozu.

2. Dokumentacja niezb´dna do wydania opinii,
o których mowa w § 5 pkt 1—4 lit. b, zawiera:

1) informacje, o których mowa w ust. 1;

2) badania i opinie, wymagane dla okreÊlonego na-
wozu;

3) projekt instrukcji stosowania i przechowywania
nawozu;
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4) w przypadku nawozów przewidzianych do stoso-
wania ∏àcznie ze Êrodkami ochrony roÊlin — opi-
ni´ wydanà przez Instytut Ochrony RoÊlin o mo˝li-
woÊci takiego stosowania. 

3. Dokumentacja niezb´dna do wydania opinii,
o których mowa w § 5 pkt 1—4 lit. a, pkt 5 i 6 oraz § 6,
zawiera:

1) w przypadku opinii wydawanej przez Instytut Na-
wozów Sztucznych, Instytut Uprawy Nawo˝enia
i Gleboznawstwa, Instytut Warzywnictwa, Instytut
Sadownictwa i Kwiaciarstwa oraz Instytut Badaw-
czy LeÊnictwa:

a) informacje, o których mowa w ust. 1,

b) wyniki badaƒ, o których mowa w § 2 ust. 1, wy-
maganych dla okreÊlonego nawozu,

c) projekt instrukcji stosowania i przechowywania
nawozu;

2) w przypadku opinii wydawanej przez Instytut Me-
dycyny Wsi, Paƒstwowy Instytut Weterynaryjny —
Paƒstwowy Instytut Badawczy oraz Instytut
Ochrony Ârodowiska:

a) informacje, o których mowa w ust. 1,

b) wyniki badaƒ, o których mowa w § 2 ust. 1, wy-
maganych dla okreÊlonego nawozu,

c) opini´ o spe∏nianiu przez nawóz wymagaƒ jako-
Êciowych oraz wymagaƒ dotyczàcych dopusz-
czalnych wartoÊci zanieczyszczeƒ w tym nawozie,

d) projekt instrukcji stosowania i przechowywania
nawozu.

§ 11. TreÊç instrukcji stosowania i przechowywa-
nia nawozu, niezb´dnej do skutecznego i bezpieczne-
go ich stosowania, zawiera:

1) nazw´ nawozu;

2) informacj´ o zakresie, dawce, sposobie i termi-
nach stosowania nawozu;

3) sposób sporzàdzania cieczy u˝ytkowej nawozu —
w przypadku nawozu stosowanego w postaci
p∏ynnej;

4) informacje o sposobie przechowywania nawozu;

5) pouczenie o koniecznych Êrodkach ostro˝noÊci.

§ 12. 1. Dopuszczalna wartoÊç zanieczyszczeƒ
w nawozach organicznych i organiczno-mineralnych
nie mo˝e przekraczaç, w przypadku:

1) chromu (Cr) — 100 mg,

2) cynku (Zn) — 1 500 mg,

3) kadmu (Cd) — 3 mg,

4) miedzi (Cu) — 400 mg,

5) niklu (Ni) — 30 mg,

6) o∏owiu (Pb) — 100 mg,

7) rt´ci (Hg) — 2 mg 

— na kg suchej masy nawozu.

2. W nawozach, o których mowa w ust. 1:

1) nie mogà wyst´powaç:

a) ˝ywe jaja paso˝ytów jelitowych Ascaris sp. Tri-
churis sp. Toxocara sp.,

b) bakterie z rodzaju Salmonella;

2) liczba bakterii z rodziny Enterobacteriaceae, okre-
Êlona na podstawie liczby bakterii tlenowych, po-
winna wynosiç mniej ni˝ 1 000 jednostek tworzà-
cych kolonie (jtk) na gram nawozu — w przypadku
nawozów, o których mowa w § 5 pkt 6.

3. Dopuszczalna wartoÊç zanieczyszczeƒ w nawo-
zach mineralnych nie mo˝e przekraczaç: 

1) w wapnie nawozowym:

a) kadmu (Cd) — 8 mg,

b) o∏owiu (Pb) — 200 mg

— na kg tlenku wapnia (CaO);

2) w wapnie nawozowym zawierajàcym magnez:

a) kadmu (Cd) — 15 mg,

b) o∏owiu (Pb) — 600 mg

— na kg sumy tlenku wapnia i tlenku magnezu
(CaO+MgO);

3) w pozosta∏ych nawozach mineralnych:

a) arsenu (As) — 50 mg,

b) kadmu (Cd) — 50 mg,

c) o∏owiu (Pb) — 140 mg,

d) rt´ci (Hg) — 2 mg

— na kg masy nawozu.

§ 13. Minimalne wymagania jakoÊciowe dla nawo-
zów wprowadzanych do obrotu do dnia 31 maja
2005 r. na podstawie zezwolenia ministra w∏aÊciwego
do spraw rolnictwa sà nast´pujàce:

1) w nawozach mineralnych w postaci sta∏ej, w któ-
rych deklaruje si´ zawartoÊç azotu lub fosforu, lub
potasu albo ich sum´, zawartoÊç poszczególnych
sk∏adników nie mo˝e byç mniejsza ni˝:

a) 2 % (m/m) azotu ca∏kowitego (N),

b) 1 % (m/m) fosforu w przeliczeniu na pi´ciotle-
nek fosforu (P2O5),

c) 0,7 % (m/m) potasu w przeliczeniu na tlenek po-
tasu (K2O);

2) w nawozach mineralnych w postaci p∏ynnej, w któ-
rych deklaruje si´ zawartoÊç azotu lub fosforu, lub
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potasu albo ich sum´, zawartoÊç poszczególnych
sk∏adników nie mo˝e byç mniejsza ni˝:

a) 1 % (m/m) azotu ca∏kowitego (N),

b) 0,5 % (m/m) fosforu w przeliczeniu na pi´ciotle-
nek fosforu (P2O5),

c) 0,3 % (m/m) potasu w przeliczeniu na tlenek po-
tasu (K2O);

3) nawozy organiczno-mineralne w postaci sta∏ej po-
winny zawieraç co najmniej 30 % substancji orga-
nicznej, w przeliczeniu na suchà mas´; w przypad-
ku deklarowania w nich azotu lub fosforu, lub po-
tasu albo ich sumy, zawartoÊç poszczególnych
sk∏adników nie mo˝e byç mniejsza ni˝:

a) 1 % (m/m) azotu ca∏kowitego (N),

b) 0,5 % (m/m) fosforu w przeliczeniu na pi´ciotle-
nek fosforu (P2O5),

c) 1 % (m/m) potasu w przeliczeniu na tlenek po-
tasu (K2O);

4) w nawozach organiczno-mineralnych w postaci
p∏ynnej, w których deklaruje si´ zawartoÊç azotu
lub fosforu, lub potasu albo ich sum´, zawartoÊç
poszczególnych sk∏adników nie mo˝e byç mniej-
sza ni˝:

a) 0,01 % (m/m) azotu ca∏kowitego (N),

b) 0,01 % (m/m) fosforu w przeliczeniu na pi´cio-
tlenek fosforu (P2O5),

c) 0,01 % (m/m) potasu w przeliczeniu na tlenek
potasu (K2O);

5) nawozy organiczne w postaci sta∏ej powinny za-
wieraç co najmniej 40 % substancji organicznej,
w przeliczeniu na suchà mas´; w przypadku dekla-
rowania w nich azotu lub fosforu, lub potasu albo
ich sumy, zawartoÊç poszczególnych sk∏adników
nie mo˝e byç mniejsza ni˝:

a) 0,5 % (m/m) azotu ca∏kowitego (N),

b) 0,3 % (m/m) fosforu w przeliczeniu na pi´ciotle-
nek fosforu (P2O5),

c) 0,1 % (m/m) potasu w przeliczeniu na tlenek po-
tasu (K2O);

6) w nawozach organicznych w postaci p∏ynnej,
w których deklaruje si´ zawartoÊç azotu lub fosfo-
ru, lub potasu albo ich sum´, zawartoÊç poszcze-
gólnych sk∏adników nie mo˝e byç mniejsza ni˝:

a) 0,01 % (m/m) azotu ca∏kowitego (N),

b) 0,003 % (m/m) fosforu w przeliczeniu na pi´cio-
tlenek fosforu (P2O5),

c) 0,01 % (m/m) potasu w przeliczeniu na tlenek
potasu (K2O).

§ 14. Minimalne wymagania jakoÊciowe dla nawo-
zów wprowadzanych do obrotu od dnia 1 czerwca
2005 r. na podstawie zezwolenia ministra w∏aÊciwego
do spraw rolnictwa sà nast´pujàce:

1) w nawozach mineralnych w postaci sta∏ej, w któ-
rych deklaruje si´ zawartoÊç azotu lub fosforu, lub
potasu albo ich sum´, zawartoÊç poszczególnych
sk∏adników nie mo˝e byç mniejsza ni˝:

a) 2 % (m/m) azotu ca∏kowitego (N) oraz 1 % (m/m)
ka˝dej z obecnych form azotu w przypadku ich
deklarowania,

b) 2 % (m/m) fosforu w przeliczeniu na pi´ciotle-
nek fosforu (P2O5),

c) 2 % (m/m) potasu w przeliczeniu na tlenek po-
tasu (K2O);

2) w nawozach mineralnych w postaci p∏ynnej, w któ-
rych deklaruje si´ zawartoÊç azotu lub fosforu, lub
potasu albo ich sum´, zawartoÊç poszczególnych
sk∏adników nie mo˝e byç mniejsza ni˝:

a) 1 % (m/m) azotu ca∏kowitego (N),

b) 1 % (m/m) fosforu w przeliczeniu na pi´ciotle-
nek fosforu (P2O5),

c) 1 % (m/m) potasu w przeliczeniu na tlenek po-
tasu (K2O);

3) nawozy organiczno-mineralne w postaci sta∏ej po-
winny zawieraç co najmniej 30 % substancji orga-
nicznej w przeliczeniu na suchà mas´; w przypad-
ku deklarowania w nich azotu lub fosforu, lub po-
tasu albo ich sumy, zawartoÊç poszczególnych
sk∏adników nie mo˝e byç mniejsza ni˝:

a) 1 % (m/m) azotu ca∏kowitego (N),

b) 0,5 % (m/m) fosforu w przeliczeniu na pi´ciotle-
nek fosforu (P2O5),

c) 1 % (m/m) potasu w przeliczeniu na tlenek po-
tasu (K2O);

4) w nawozach organiczno-mineralnych w postaci
p∏ynnej, w których deklaruje si´ zawartoÊç azotu
lub fosforu, lub potasu albo ich sum´, zawartoÊç
poszczególnych sk∏adników nie mo˝e byç mniej-
sza ni˝:

a) 0,5 % (m/m) azotu ca∏kowitego (N),

b) 0,2 % (m/m) fosforu w przeliczeniu na pi´ciotle-
nek fosforu (P2O5),

c) 0,5 % (m/m) potasu w przeliczeniu na tlenek po-
tasu (K2O);

5) nawozy organiczne w postaci sta∏ej powinny za-
wieraç co najmniej 40 % substancji organicznej
w przeliczeniu na suchà mas´; w przypadku dekla-
rowania w nich azotu lub fosforu, lub potasu albo
ich sumy, zawartoÊç poszczególnych sk∏adników
nie mo˝e byç mniejsza ni˝:

a) 0,5 % (m/m) azotu ca∏kowitego (N),

b) 0,3 % (m/m) fosforu w przeliczeniu na pi´ciotle-
nek fosforu (P2O5),

c) 0,3 % (m/m) potasu w przeliczeniu na tlenek po-
tasu (K2O);
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6) w nawozach organicznych w postaci p∏ynnej,
w których deklaruje si´ zawartoÊç azotu lub fosfo-
ru, lub potasu albo ich sum´, zawartoÊç poszcze-
gólnych sk∏adników nie mo˝e byç mniejsza ni˝:

a) 0,08 % (m/m) azotu ca∏kowitego (N),

b) 0,05 % (m/m) fosforu w przeliczeniu na pi´cio-
tlenek fosforu (P2O5),

c) 0,12 % (m/m) potasu w przeliczeniu na tlenek
potasu (K2O).

§ 15. Nawozy niespe∏niajàce minimalnych wyma-
gaƒ jakoÊciowych, w stosunku do których, przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia,

upowa˝nione jednostki organizacyjne przeprowadzi∏y
badania rolnicze oraz badania biologiczne, je˝eli sà
wymagane — obejmuje si´ tylko badaniami fizyczny-
mi, fizykochemicznymi i chemicznymi.

§ 16. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie wy-
konania niektórych przepisów ustawy o nawozach
i nawo˝eniu (Dz. U. Nr 60, poz. 615).

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

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak 
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 28 wrzeÊnia 2004 r.

w sprawie post´powania w celach naukowych ze Êrodkami odurzajàcymi,
substancjami psychotropowymi lub ich preparatami oraz prekursorami grupy I-R

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwiet-
nia 1997 r. o przeciwdzia∏aniu narkomanii (Dz. U.
z 2003 r. Nr 24, poz. 198 i Nr 122, poz. 1143) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) zasady i warunki przechowywania, zakupu oraz
u˝ywania do celów naukowych Êrodków odurzajà-
cych, substancji psychotropowych lub ich prepa-
ratów oraz prekursorów grupy I-R przez instytucje
naukowe i specjalistyczne realizujàce zadania
w zakresie prowadzenia badaƒ naukowych nad
problematykà narkomanii, je˝eli jest to niezb´dne
dla prowadzenia takich badaƒ;

2) tryb wchodzenia przez instytucje, o których mowa
w pkt 1, w posiadanie Êrodków odurzajàcych, sub-
stancji psychotropowych lub ich preparatów oraz
prekursorów grupy I-R. 

§ 2. Ârodki odurzajàce, substancje psychotropowe
lub ich preparaty oraz prekursory grupy I-R przecho-
wywane sà przez instytucje, o których mowa w § 1
pkt 1, w sposób zabezpieczajàcy je przed kradzie˝à
oraz zniszczeniem, w odpowiednio zabezpieczonym
pomieszczeniu, w zamkni´tych metalowych szafach
lub kasetach przymocowanych w sposób trwa∏y do
Êcian lub pod∏ogi pomieszczenia.

§ 3. 1. Instytucje, o których mowa w § 1 pkt 1, do-
konujà zakupu Êrodków odurzajàcych, substancji psy-
chotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów
grupy I-R na podstawie zezwolenia, o którym mowa
w art. 23 ust. 8, lub zgody, o której mowa w art. 23
ust. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciw-
dzia∏aniu narkomanii, zwanej dalej „ustawà”.

2. Instytucje, o których mowa w § 1 pkt 1, dokonu-
jà zakupu Êrodków odurzajàcych, substancji psycho-
tropowych lub ich preparatów oraz prekursorów gru-
py I-R w hurtowni farmaceutycznej na podstawie za-
potrzebowania zawierajàcego:

1) nazw´ instytucji, o której mowa w § 1 pkt 1, i jej
dok∏adny adres;

2) numer i dat´ wydania stosownego zezwolenia lub
zgody wraz ze wskazaniem organu, który wyda∏
zezwolenie lub zgod´;

3) mi´dzynarodowà nazw´ zalecanà i nazw´ handlo-
wà, je˝eli taka istnieje, postaç farmaceutycznà,
dawk´ oraz zamawianà iloÊç;

4) wskazanie osoby upowa˝nionej do odbioru;

5) dat´ sporzàdzenia zapotrzebowania oraz podpis
i pieczàtk´ imiennà kierownika instytucji, o której
mowa w § 1 pkt 1, lub osoby przez niego upowa˝-
nionej.

§ 4. 1. Ârodki odurzajàce, substancje psychotropo-
we lub ich preparaty oraz prekursory grupy I-R u˝ywa-
ne do celów naukowych podlegajà ewidencji.

———————
1) Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Preze-
sa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 134, poz. 1439).


