
Dziennik Ustaw Nr 114 — 8783 — Poz. 1222

Na podstawie art. 35 ust. 5 ustawy z dnia 12 lipca
1995 r. o ochronie roÊlin uprawnych (Dz. U. z 1999 r.
Nr 66, poz. 751 i Nr 101, poz. 1178 oraz z 2001 r. Nr 22,
poz. 248 i Nr 76, poz. 811) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Jednostka organizacyjna prowadzàca szkole-
nia w zakresie wykonywania zabiegów Êrodkami
ochrony roÊlin, zwana dalej „jednostkà”, zapewnia wy-
konywanie zadaƒ szkoleniowych w tym zakresie przez
osoby, które:

1) ukoƒczy∏y szko∏´ zasadniczà w zawodzie rolnik,
ogrodnik lub leÊnik lub szko∏´ Êrednià zawodowà
w zawodzie technik rolnik, technik ogrodnik lub
technik leÊnik, lub studia wy˝sze na kierunku rol-
nictwo, ogrodnictwo lub leÊnictwo,

2) posiadajà co najmniej trzyletnià praktyk´ w zakre-
sie wykonywania zabiegów Êrodkami ochrony ro-
Êlin.

§ 2. 1. Program szkolenia w zakresie wykonywania
zabiegów Êrodkami ochrony roÊlin, zwanego dalej
„szkoleniem”, uwzgl´dnia zakres programowy zawar-
ty w za∏àczniku do rozporzàdzenia.

2. Czas szkolenia wynosi co najmniej 14 godzin,
w tym co najmniej 4 godziny zaj´ç praktycznych.

§ 3. Uczestnikom szkolenia udost´pnia si´ pomoce
dydaktyczne, a w szczególnoÊci:

1) pomoce audiowizualne — filmy szkoleniowe, ze-
stawy foliogramów, przeêrocza,

2) materia∏y szkoleniowe,

3) opryskiwacze ciàgnikowe, polowe i sadownicze
wraz z ciàgnikiem,

4) przyrzàdy do regulacji opryskiwacza — stoper, ta-
Êm´ mierniczà, kalkulator, suwaki do okreÊlania pa-
rametrów pracy, cylindry miarowe,

5) wiatromierze,
6) zestaw odzie˝y ochronnej stosowanej przy wykony-

waniu zabiegów ochrony roÊlin w polu, w sadzie
i w produkcji pod os∏onami (szklarnie, inspekty, na-
mioty foliowe),

7) cz´Êci do modernizacji opryskiwaczy.

§ 4. 1. Jednostka prowadzi szkolenie w pomieszcze-
niu umo˝liwiajàcym prowadzenie zaj´ç co najmniej dla
25 osób i wykorzystanie pomocy audiowizualnych,
o których mowa w § 3 pkt 1.

2. Jednostka zapewnia miejsce do przeprowadzania
pokazów praktycznych w zakresie wykonywania zabie-
gów Êrodkami ochrony roÊlin, w którym b´dzie mo˝li-
we u˝ywanie opryskiwaczy ciàgnikowych, polowych
i sadowniczych wraz z ciàgnikiem oraz wykorzystywa-
nie przyrzàdów do regulacji opryskiwacza i cz´Êci do je-
go modernizacji, o których mowa w § 3 pkt 4 i 7.

3. Pomieszczenie, o którym mowa w ust. 1, oraz
miejsce, o którym mowa w ust. 2, spe∏niajà wymogi
bezpieczeƒstwa i higieny pracy.

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

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: A. Balazs

1222

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 20 wrzeÊnia 2001 r.

w sprawie szczegó∏owych wymagaƒ dla jednostki organizacyjnej prowadzàcej szkolenia 
w zakresie wykonywania zabiegów Êrodkami ochrony roÊlin.

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 20 wrzeÊnia 2001 r. (poz. 1222)

ZAKRES PROGRAMOWY SZKOLENIA W ZAKRESIE WYKONYWANIA ZABIEGÓW 
ÂRODKAMI OCHRONY ROÂLIN

I. Wybrane zagadnienia 
w zakresie przepisów prawnych:

1) sposób nabywania i stosowania Êrodków ochrony
roÊlin,

2) warunki przeprowadzania badaƒ opryskiwaczy,

3) post´powanie w przypadku reklamacji Êrodka
ochrony roÊlin.

II. Ârodki ochrony roÊlin:

1) sk∏ad, 

2) forma u˝ytkowa, 

3) charakterystyka — toksycznoÊç, prewencja i karen-
cja,

4) podzia∏ ze wzgl´du na cel stosowania,
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5) podzia∏ ze wzgl´du na mechanizm dzia∏ania,

6) biologiczne Êrodki ochrony roÊlin, w tym organi-
zmy ˝ywe,

7) czynniki warunkujàce skuteczne dzia∏anie Êrodków
ochrony roÊlin:

a) w∏aÊciwy dobór Êrodka,

b) termin zabiegu,

c) dawka Êrodka,

d) warunki atmosferyczne i ich wp∏yw na jakoÊç
wykonywanych zabiegów,

8) ∏àczne stosowanie Êrodków ochrony roÊlin, nawo-
zów.

III. Ârodki ochrony roÊlin a ochrona Êrodowiska:

1) oddzia∏ywanie Êrodków ochrony roÊlin na organi-
zmy po˝yteczne,

2) stosowanie Êrodków ochrony roÊlin w strefach
ochronnych êróde∏ i uj´ç wody oraz na terenie
uzdrowisk, otulin parków narodowych oraz rezer-
watów przyrody,

3) zmiany zachodzàce w Êrodowisku na skutek stoso-
wania Êrodków ochrony roÊlin,

4) w∏aÊciwe post´powanie z opryskiwaczem przed
i po zabiegu,

5) w∏aÊciwe post´powanie ze Êrodkami ochrony ro-
Êlin i zu˝ytymi opakowaniami po Êrodkach.

IV. Ochrona roÊlin uprawnych:

1) podstawowe wiadomoÊci o organizmach szkodli-
wych — diagnostyka i ich zwalczanie,

2) metody ochrony roÊlin — agrotechniczna, mecha-
niczno-fizyczna, hodowlana, biologiczna, chemicz-
na, integrowana, kwarantanna,

3) zwalczanie szkodników magazynowych.

V. Technika ochrony roÊlin:

1) sposoby stosowania Êrodków ochrony roÊlin w za-
le˝noÊci od formy u˝ytkowej Êrodka (w szczególno-
Êci: opryskiwanie, zaprawianie, rozsiewanie, pod-
lewanie, gazowanie, zamg∏awianie, sublimowanie,
zwabianie),

2) przygotowanie opryskiwacza do pracy:

a) sprawnoÊç techniczna poszczególnych urzàdzeƒ
opryskiwacza,

b) dobór parametrów pracy poszczególnych urzà-
dzeƒ opryskiwacza,

c) dobór rozpylaczy,

3) technika opryskiwania,

4) przygotowanie opryskiwacza do badaƒ,

5) ogólne zasady modernizacji i naprawy opryskiwa-
czy:

a) cel i op∏acalnoÊç modernizacji,

b) usuwanie podstawowych usterek,

c) sposób modernizacji poszczególnych urzàdzeƒ
opryskiwacza.

VI. Bezpieczeƒstwo i higiena pracy przy stosowaniu
Êrodków ochrony roÊlin:

1) toksycznoÊç Êrodków ochrony roÊlin i ich oddzia∏y-
wanie na zdrowie — drogi wnikania do organizmu:

a) skóra,

b) drogi oddechowe,

c) przewód pokarmowy,

d) spojówki,

2) bezpieczeƒstwo pracy:

a) odzie˝ ochronna,

b) prawid∏owe przechowywanie, pakowanie
i transport Êrodków ochrony roÊlin,

c) higiena w czasie i po wykonaniu zabiegu Êrodka-
mi ochrony roÊlin,

3) ocena zagro˝enia przy wykonywaniu nast´pujà-
cych czynnoÊci:

a) sporzàdzanie cieczy roboczej,

b) opryskiwanie roÊlin w polu, w sadzie i w produk-
cji pod os∏onami (szklarnie, inspekty, namioty
foliowe),

c) zaprawianie nasion,

4) profilaktyka:

a) badania lekarskie,

b) wyposa˝enie apteczki pierwszej pomocy me-
dycznej,

c) informacje o najbli˝szym zak∏adzie opieki zdro-
wotnej oraz o Êrodkach toksykologicznych,

5) pomoc przy zatruciach Êrodkami ochrony roÊlin:

a) objawy zatruç,

b) pierwsza pomoc w przypadku zatruç,

6) przepisy przeciwpo˝arowe i sposób post´powania
w czasie po˝aru (w szczególnoÊci przyczyny zagro-
˝enia po˝arowego oraz jego rodzaje),

7) post´powanie w przypadku rozlania lub rozsypania
Êrodków ochrony roÊlin.


