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Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r., szko-
lenia w  zakresie środków ochrony roślin obej-
mują:
•	 szkolenia w zakresie doradztwa dotyczącego 

środków ochrony roślin,
•	 szkolenia w  zakresie stosowania środków 

ochrony roślin,
•	 szkolenia w zakresie badań sprawności tech-

nicznej sprzętu przeznaczonego do stosowa-
nia środków ochrony roślin,

•	 szkolenia w zakresie integrowanej produkcji 
roślin.

Dla kogo szkolenie?

Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochro-
ny roślin wprowadziła definicję użytkownika 
profesjonalnego i nieprofesjonalnego. 

Za  użytkownika profesjonalnego uważa się 
każdą osobę, która stosuje pestycydy w  toku 
swojej działalności zawodowej, w  tym opera-
torów, techników, pracowników i osoby samo-
zatrudnione, zarówno w  sektorze rolnym, jak 
i innych sektorach. 

Szkolenia w zakresie środków ochrony roślin
Innymi słowy jest to osoba fizyczna, która sto-
suje środki ochrony roślin w celach innych niż 
własne, niezarobkowe potrzeby, w szczególno-
ści w ramach działalności gospodarczej lub za-
wodowej, w tym w rolnictwie i leśnictwie. 
Za użytkownika nieprofesjonalnego uważa się 
osobę fizyczną, która stosuje środki ochrony 
roślin, niebędącą użytkownikiem profesjonal-
nym.

Szkolenie w zakresie doradztwa doty-
czącego środków ochrony roślin

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zajmu-
jących się dystrybucją i  konfekcjonowaniem 
środków ochrony roślin. Kurs podstawowy –  
dla osób, które po  raz pierwszy uczestniczą 
w  szkoleniu. Szkolenie uzupełniające – dla 
osób, które wcześniej ukończyły kurs podsta-
wowy. 

Czas trwania szkolenia podstawowego to 24 go- 
dziny dydaktyczne, realizowane w trakcie 3 dni 
szkoleniowych. 

Fot. Ewa Kutkowska, DODR
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Czas trwania szkolenia uzupełniającego –  
7 godzin dydaktycznych, realizowanych w cią-
gu 1 dnia szkoleniowego.

Ukończenie szkolenia oznacza zdobycie kwa-
lifikacji wymaganych przez ustawę o środkach 
ochrony roślin, niezbędnych do:
•	 prowadzenia działalności gospodarczej 

w zakresie obrotu i konfekcjonowania środ-
ków ochrony roślin,

•	 wykonywania pracy w jednostkach zajmują-
cych się obrotem i konfekcjonowaniem środ-
ków ochrony roślin.

W programie szkolenia znajdują się zagad-
nienia dotyczące przepisów prawnych regu-
lujących obrót i  konfekcjonowanie środków 
ochrony roślin, ochronę roślin uprawnych, inte-
growaną ochronę roślin, środki i techniki ochro-
ny roślin, i ich wpływ na środowisko oraz zasady 
BHP dotyczące obrotu i konfekcjonowania.

Szkolenie w zakresie stosowania  
środków ochrony roślin sprzętem 
naziemnym, z wyłączeniem sprzętu 
montowanego na pojazdach szynowych 
oraz innego sprzętu stosowanego  
w kolejnictwie

Szkolenie jest przeznaczone dla użytkowni-
ków profesjonalnych, wykonujących zabiegi 
przy użyciu środków ochrony roślin za pomocą 
opryskiwaczy, w produkcji rolnej i leśnictwie. 

Kurs podstawowy jest przeznaczony dla osób, 
które po raz pierwszy uczestniczą w szkoleniu. 
Szkolenie uzupełniające jest przeznaczone dla 
osób, które wcześniej ukończyły kurs podsta-
wowy. 

Czas trwania szkolenia podstawowego wyno-
si 14 godzin dydaktycznych, realizowanych 
w trakcie 2 dni szkoleniowych. 

Czas trwania szkolenia uzupełniającego to  
7 godzin dydaktycznych, realizowanych w cią-
gu 1 dnia szkoleniowego.

Ukończenie szkolenia uprawnia do:
•	 wykonywania zabiegów przy użyciu środ-

ków ochrony roślin w  produkcji rolnej i  le-
śnictwie, 

•	 kupowania środków ochrony roślin, zalicza-
nych do  bardzo toksycznych i  toksycznych 
dla człowieka.

W programie szkolenia znajdują się zagadnie-
nia z  zakresu przepisów prawnych, obowią-
zujących przy stosowaniu środków ochrony 
roślin, ochrony roślin uprawnych, integrowanej 
ochrony roślin, charakterystyki środków i tech-
niki ochrony roślin, wpływu środków ochrony  
roślin na środowisko i zasad BHP.

Zaświadczenia potwierdzające zdobyte 
kwalifikacje

Zaświadczenia ze szkoleń w  zakresie doradz-
twa dotyczącego środków ochrony roślin, 
stosowania środków ochrony roślin oraz inte-
growanej produkcji roślin są ważne przez 5 lat. 
Dotyczy to zarówno szkoleń podstawowych, 
jak i uzupełniających. 

Zakup środków ochrony roślin

Zgodnie z  art. 28 Ustawy z  dnia 8 mar-
ca 2013 r. o  środkach ochrony roślin, śor 
przeznaczone dla użytkowników profesjo-
nalnych mogą być sprzedawane osobom,  
które:
•	 ukończyły szkolenie w  zakresie stosowania 

środków ochrony roślin w  Rzeczypospoli-
tej Polskiej, potwierdzone zaświadczeniem 
o ukończeniu tego szkolenia, 

•	 ukończyły szkolenie w  zakresie doradztwa 
dotyczącego środków ochrony roślin w Rze-
czypospolitej Polskiej, potwierdzone za-
świadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, 

•	 ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej 
produkcji roślin, potwierdzone zaświadcze-
niem o ukończeniu tego szkolenia.

Pozostałe wymagania dotyczące zakupu środ-
ków ochrony roślin określa ww. Ustawa. 
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Środki ochrony roślin dopuszczone 
do obrotu

Rejestr środków ochrony roślin dopuszczo-
nych do  obrotu na  terenie Rzeczpospolitej 
Polskiej jest na  bieżąco aktualizowany, zgod-
nie z  przepisami art. 57 pkt 2 rozporządze-
nia Parlamentu Europejskiego i  Rady (WE)  
nr 1107/2009 z  dnia 21 października 2009 r.  
dotyczącego wprowadzania do  obrotu środ-
ków ochrony roślin i  uchylającego dyrektywy 
Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 
309 z 24.11.2009, str. 1 z późn. zm.), co trzy mie-
siące. Wykaz środków ochrony roślin dopusz-
czonych do  obrotu jest dostępny na  stronie 
internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. 

Badanie sprawności technicznej sprzętu

Użytkowników profesjonalnych obowiązuje 
regularne wykonywanie badań sprawności 
technicznej sprzętu stosowanego do  aplikacji 
środków ochrony roślin. Zgodnie z art. 48 Usta-
wy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony 
roślin, do  zabiegu z  zastosowaniem środków 
ochrony roślin używa się sprzętu przeznaczo-
nego do  stosowania środków ochrony roślin, 
który:
•	 użyty zgodnie z przeznaczeniem nie stwarza 

zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz 
dla środowiska;

•	 jest sprawny technicznie i  skalibrowany tak, 
aby zapewnić prawidłowe stosowanie środ-
ków ochrony roślin.

Badanie nowego sprzętu przeprowadza się nie 
później, niż po upływie 5 lat od dnia jego naby-
cia. Z kolei badania potwierdzające sprawność 
techniczną sprzętu przeznaczonego do  sto-
sowania środków ochrony roślin przeprowa-
dza się przynajmniej raz na 3 lata. Dotyczy to  
opryskiwaczy ciągnikowych i  samobieżnych 
polowych, opryskiwaczy ciągnikowych i  sa-
mobieżnych sadowniczych, opryskiwaczy wy-
posażonych w  belkę opryskową montowaną 
na pojazdach kolejowych oraz sprzętu przezna-
czonego do stosowania środków ochrony roślin 
montowanego na pojazdach kolejowych. 

Rejestry przedsiębiorców i  podmiotów niebę-
dących przedsiębiorcami, prowadzących dzia-
łalność w  zakresie potwierdzania sprawności 
technicznej sprzętu, przeznaczonego do stoso-
wania środków ochrony roślin, są udostępniane 
przez wojewódzkich inspektorów ochrony ro-
ślin i nasiennictwa. 

Zapraszamy na szkolenia organizowane  
przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Nabór kandydatów na szkolenia prowadzą  
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego.
Informacji w sprawie szkoleń udziela:
Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw 
Magdalena Kuryś, tel. 71 339 80 21, wew. 196
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