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Warszawa, dnia 7 lipca 2022 r.

STANOWISKO
Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Sektor Żywności Wysokiej Jakości
z dnia 7 lipca 2022 r.
dotyczące projektu Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób prowadzących czynności kontrolne
przestrzegania wymagań integrowanej produkcji roślin oraz wzoru certyfikatu
poświadczającego stosowanie integrowanej produkcji roślin z dnia 21 kwietnia 2022 r.
w ramach projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor Żywności Wysokiej Jakości”
UDA-POWR.02.12.00-IP.09-00-006/18

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor Żywności Wysokiej Jakości stanowi forum
wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak
i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w sektorze żywnościowym,
z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz
rynku pracy. Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno zawodowych w Sektorze.
Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor Żywności Wysokiej Jakości z zadowoleniem
przyjmuje projekt Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób prowadzących czynności kontrolne
przestrzegania wymagań integrowanej produkcji roślin oraz wzoru certyfikatu
poświadczającego stosowanie integrowanej produkcji roślin z dnia 21 kwietnia 2022 r.
Zmiana w/w Rozporządzenia wynika z potrzeby zwiększenia liczby osób przeprowadzających
kontrolę przestrzegania wymagań integrowanej produkcji roślin. W ramach projektu Planu
Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 zaproponowano wdrożenie
ekoschematu poświęconego systemowi IP, dzięki któremu do powierzchni upraw
prowadzonych zgodnie z metodykami integrowanej produkcji roślin będzie udzielone
wsparcie finansowe. Specyfika tego ekoschematu wymaga, aby czynności prowadzone przez
rolników uczestniczących w systemie IP znacznie wykraczały poza powszechnie obowiązujące
praktyki uprawowe (w zakresie ochrony niechemicznej, w tym w szczególności biologicznej,
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monitorowania agrofagów, dbałości o bioróżnorodność w otoczeniu upraw czy stwarzania
warunków dla rozwoju organizmów pożytecznych). Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
spodziewa się zwiększenia liczby producentów rolnych chętnych do przystąpienia do
systemu, a to z kolei prowadzi do konieczności zwiększenia liczby kontroli prowadzonych
przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, w tym wykształcenie oraz doświadczenie
w tym zakresie. Weryfikowanie prawidłowości realizacji działań prowadzonych przez
rolników wymaga bowiem wiedzy i doświadczenia.
W projekcie Rozporządzenia zaproponowano aby kwalifikacje, w tym wykształcenie,
wymagane od osób prowadzących czynności kontrolne przestrzegania wymagań
integrowanej produkcji roślin, były zgodne z wymaganiami określonymi dla osób
prowadzących szkolenia z zakresu integrowanej produkcji roślin czyli aby osoby te:
• miały ukończone studia wyższe lub podyplomowe na odpowiednim kierunku,
• miały ukończone szkolenie wymagane od osób prowadzących szkolenie w zakresie
integrowanej produkcji roślin, zgodnie z programem określonym w załączniku do
rozporządzenia, prowadzonym przez: instytuty badawcze prowadzące badania
naukowe lub prace rozwojowe z zakresu hodowli, uprawy lub ochrony roślin lub
Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie, lub szkołę wyższą kształcącą
w zakresie rolnictwa lub ogrodnictwa.
Ponadto proponuje się, aby osoby te posiadały co najmniej 6-miesięczny staż pracy na
stanowisku związanym z uprawą lub ochroną roślin, lub kontrolą lub certyfikacją żywności
lub co najmniej 6-miesięczne doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej
związanej z uprawą lub ochroną roślin, lub kontrolą lub certyfikacją żywności, lub co
najmniej 6 miesięczne doświadczenie w pracy związanej z uprawą lub ochroną roślin
w gospodarstwie rolnym. Oznacza to skrócenie wymaganego stażu pracy lub doświadczenia
zawodowego z 1 roku do 6 miesięcy.
Naszym zdaniem inicjatywa dotycząca zmiany Rozporządzenia w obecnym, szybko
zmieniającym się świecie jest ze wszech miar słuszna i zasługuje na pełne poparcie.
Proponujemy, aby rozważyć rozszerzenie listy dopuszczonych kierunków studiów wyższych
na te związane z szeroko rozumianym rolnictwem oraz gospodarką żywnościową oraz
uznaniu obok studiów wyższych również wykształcenia średniego zawodowego tj.:
Wykształcenie średnie zawodowe lub wyższe na kierunku:
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rolnictwo,
ogrodnictwo,
leśnictwo,
technika rolnicza i leśna,
technologia żywności i żywienie człowieka,
zootechnika,
weterynaria,
lub studia wyższe, dla których program kształcenia lub zakres kształcenia obejmował
treści związane z hodowlą roślin, uprawą roślin, ochroną roślin, hodowlą lasu,
ochroną zasobów leśnych, lub studia podyplomowe w tym zakresie.

Dodatkowo proponujemy stworzenie rejestru podmiotów prowadzących szkolenia
wymagane od osób prowadzących szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin.
W opublikowanych, na stronach internetowych Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin
i Nasiennictwa, „Rejestrach podmiotów prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony
roślin”, obecnie brak jest tego typu danych. Część wykazanych w rejestrze podmiotów
w swoim zakresie posiada pozycję dotyczącą „integrowanej produkcji roślin”, ale nie jest
doprecyzowane czy są to szkolenia podstawowe lub uzupełniające dla producentów roślin
czy właśnie szkolenia dla osób prowadzących szkolenie w zakresie integrowanej produkcji
roślin.
Popieramy również skomasowanie w formie dokumentu stanowiącego wzór notatnika
integrowanej produkcji roślin (Załącznik do Rozporządzenia) w stosunku do poprzedniej
wersji.
Sektorowa Rady ds. Kompetencji – Sektor Żywności Wysokiej Jakości z zadowoleniem
przyjmuje projekt Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób prowadzących czynności kontrolne
przestrzegania wymagań integrowanej produkcji roślin oraz wzoru certyfikatu
poświadczającego stosowanie integrowanej produkcji roślin z dnia 21 kwietnia 2022 r.
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