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Z powodu rozwijającej się epidemii COVID-19 resort rolnictwa planuje
wprowadzić zmiany w szkoleniach z ŚOR. Nowe zasady prowadzenia szkoleń
będą obowiązywać w trakcie stanu epidemii, oraz zagrożenia
epidemiologicznego. Co w takim razie ulegnie zmianie? Sprawdźmy!
MRiRW zamierza zmienić formułę prowadzenia szkoleń ze środków ochrony roślin, aby zapobiec
rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19. Jednocześnie chce wypełnić obowiązek przekazania
wiedzy osobom stosującym ŚOR, prowadzącym sprzedaż preparatów, a także świadczącym usługi
doradcze w zakresie ŚOR.

Szkolenia ze środków ochrony roślin w innej formule
Zmiany w szkoleniach z ŚOR nastąpią w związku z wprowadzeniem Rozporządzenia MRiRW.
Zmienia on rozporządzenie w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin z dnia 8 maja 2013
r. Szkolenia będą odbywać się w formule online, o czym czytamy w projekcie rozporządzenia:
„§ 12a. 1. W okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.
1239, z późn. zm.[1])) w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub wprowadzeniem
stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami tym wirusem oraz w okresie 90 dni od dnia
odwołania tych stanów, szkolenia w zakresie środków ochrony roślin mogą być prowadzone
w formie wideokonferencji przy wykorzystaniu narzędzi teleinformatycznych umożliwiających
przesyłanie dźwięku i obrazu w czasie rzeczywistym.”

W uzasadnieniu do rozporządzenia podano, że taki system nauczania jest odpowiedni, ponieważ
pozwala nie tylko na przekazanie wiedzy uczestnikom szkolenia. Umożliwia on także prowadzenie
działalności gospodarczej przez podmioty organizujące tego typu spotkania. Rolnicy, którzy chcą
wziąć udział w szkoleniu zobowiązani są do przygotowania odpowiedniego sprzętu i oprogramowania
umożliwiającego uczestnictwo w formule online.

Zmiany w szkoleniach z ŚOR z małymi wyjątkami
Przypomnijmy, w ramach szkolenia z zakresu środków ochrony roślin odbywają się zarówno wykłady,
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jak i zajęcia praktyczne. W przypadku tych drugich formuła spotkań ma pozostać niezmienna, co
oznacza, że rolnicy będą musieli w nich fizycznie uczestniczyć. Dotyczy to także egzaminu
kończącego szkolenie, który przeprowadzany jest w formie pisemnego testu.
Zmiany w szkoleniach z ŚOR zawarte w projektowanym rozporządzeniu mają wejść w życie po
7 dniach od dnia jego ogłoszenia. W dniu 23 listopada br. rozporządzenie przekazano do konsultacji
publicznych, które trwają do chwili obecnej.
Szkolenia z zakresu środków ochrony roślin nie odbywały się w związku z wprowadzeniem stanu
epidemii, o czym wspominaliśmy w artykule – Zawieszenie szkoleń z ŚOR na czas trwania epidemii
Źródło: Rządowe Centrum Legislacji, PIORiN
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