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Na podstawie art. 23715 § 2 Kodeksu pracy zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla wymagania bezpie-
czeƒstwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazyno-
waniu:
1) Êrodków ochrony roÊlin, z wy∏àczeniem organi-

zmów ˝ywych,
2) nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych,

zwanych dalej „nawozami”.

§ 2. Pracowników podejmujàcych prace zwiàzane
ze stosowaniem oraz magazynowaniem Êrodków
ochrony roÊlin lub nawozów informuje si´ o:
1) sposobach zabezpieczeƒ przed powstaniem zagro-

˝eƒ wynikajàcych ze stosowania i magazynowania
Êrodków ochrony roÊlin lub nawozów oraz o wp∏y-
wie czynników szkodliwych na zdrowie lub ̋ ycie lu-
dzi,

2) miejscu, czasie i sposobie stosowania oraz maga-
zynowania Êrodków ochrony roÊlin lub nawozów,

3) zawartoÊci apteczek,
4) sposobach udzielania pierwszej pomocy w razie

wystàpienia zatrucia,
5) miejscu i sposobie pobierania wody do zbiorników

opryskiwaczy lub rozlewaczy nawozów,
6) rodzaju stosowanych przez pracowników Êrodków

ochrony roÊlin, ze wskazaniem ich toksycznoÊci,
7) wymaganiach dotyczàcych rodzaju i sposobu u˝yt-

kowania Êrodków ochrony indywidualnej,
8) sposobie post´powania z niezu˝ytymi Êrodkami

ochrony roÊlin i nawozami, cieczami roboczymi
oraz z pustymi opakowaniami,

9) sposobie mycia oraz czyszczenia pojazdów i sprz´-
tu po zakoƒczonej pracy,

10) sposobie post´powania w razie powstania zagro-
˝enia dla ˝ycia lub zdrowia ludzi oraz dla Êrodowi-
ska,

11) metodach post´powania podczas przechowywa-
nia oraz transportu Êrodków ochrony roÊlin lub na-
wozów.

§ 3. 1. Spo˝ywanie posi∏ków i napojów oraz palenie
tytoniu jest dopuszczalne w czasie przerw w pracy po
uprzednim zdj´ciu wierzchnich Êrodków ochrony indy-
widualnej oraz po umyciu ràk, twarzy i przep∏ukaniu ja-
my ustnej wodà odpowiadajàcà warunkom wody zdat-
nej do picia.

2. Miejsce przeznaczone na spo˝ywanie posi∏ków
oraz na palenie tytoniu wyznacza si´ w odleg∏oÊci nie
mniejszej ni˝ 50 metrów od terenu stosowania Êrod-
ków ochrony roÊlin lub nawozów od strony nawietrz-
nej.

§ 4. Pracownika wykonujàcego prac´ poza zak∏a-
dem pracy zaopatruje si´ w apteczk´ zawierajàcà Êrod-
ki do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcjà ich
stosowania.

§ 5. Po zakoƒczeniu pracy nale˝y ca∏e cia∏o umyç
w ciep∏ej wodzie z u˝yciem myd∏a i kilkakrotnie prze-
p∏ukaç jam´ ustnà wodà odpowiadajàcà warunkom
wody zdatnej do picia.

§ 6. Niedopuszczalne jest:

1) stosowanie przez jednego pracownika Êrodków
ochrony roÊlin zaliczanych do bardzo toksycznych
lub toksycznych,

2) pranie przez pracowników, we w∏asnym zakresie,
bielizny i odzie˝y zanieczyszczonej Êrodkami
ochrony roÊlin.

§ 7. 1. Na drzwiach wejÊciowych do pomieszczeƒ
zamkni´tych przeznaczonych do produkcji roÊlinnej,
w których zastosowano Êrodki ochrony roÊlin, umiesz-
cza si´ informacj´ o zastosowanym Êrodku, jego tok-
sycznoÊci i czasie trwania prewencji dla ludzi, jak rów-
nie˝ o zakazie wst´pu osobom postronnym i nieposia-
dajàcym odpowiednich Êrodków ochrony indywidual-
nej.

2. Po zakoƒczonej pracy niewykorzystane Êrodki
ochrony roÊlin oraz opakowania po zu˝ytych Êrodkach
ochrony roÊlin zwraca si´ niezw∏ocznie do magazynu
przeznaczonego do sk∏adowania Êrodków ochrony ro-
Êlin lub nawozów, zwanego dalej „magazynem”, oraz
przechowuje si´ je w pomieszczeniach, o których mo-
wa w § 10 ust. 1.

3. Na drzwiach zewn´trznych magazynu umieszcza
si´ napis:

1) „MAGAZYN ÂRODKÓW OCHRONY ROÂLIN
I NAWOZÓW” albo

2) „MAGAZYN ÂRODKÓW OCHRONY ROÂLIN”, albo

3) „MAGAZYN NAWOZÓW”.

§ 8. 1. Magazyn wyposa˝a si´ w:

1) system wentylacji:
a) awaryjnej — uruchamiany z zewnàtrz i od we-

wnàtrz magazynu, zapewniajàcy co najmniej 
10-krotnà wymian´ powietrza w ciàgu godziny,

b) ciàg∏ej — uruchamiany z zewnàtrz magazynu,
godzin´ przed rozpocz´ciem pracy, zapewniajà-
cy co najmniej 3-krotnà wymian´ powietrza
w ciàgu godziny,

2) okna z szybami ograniczajàcymi oddzia∏ywanie
promieni s∏onecznych,

3) instalacj´ elektrycznà gazoszczelnà i py∏oszczelnà,
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4) oddzielnà bezodp∏ywowà kanalizacj´, wyposa˝onà
w urzàdzenia s∏u˝àce do neutralizacji powsta∏ych
Êcieków,

5) Êrodki ochrony indywidualnej w zale˝noÊci od wy-
st´pujàcych zagro˝eƒ,

6) apteczki zawierajàce Êrodki do udzielania pierwszej
pomocy w przypadku zatrucia Êrodkami ochrony
roÊlin lub nawozami.

2. W magazynie w widocznym miejscu umieszcza
si´:
1) wykaz przechowywanych w nim Êrodków ochrony

roÊlin lub nawozów,
2) instrukcj´ bezpieczeƒstwa i higieny pracy uwzgl´d-

niajàcà zasady sk∏adowania Êrodków ochrony ro-
Êlin i nawozów,

3) numery telefonów najbli˝szego centrum powiada-
miania ratunkowego lub zak∏adu opieki zdrowot-
nej.

§ 9. Magazyn wyposa˝a si´ w posadzki z materia-
∏ów niepalnych, ∏atwo zmywalnych, ograniczajàcych
poÊlizg oraz odpornych na uderzenia i dzia∏anie sub-
stancji ˝ràcych.

§ 10. 1. W magazynie wyodr´bnia si´ zamykane po-
mieszczenia s∏u˝àce do:
1) przechowywania Êrodków ochrony roÊlin zalicza-

nych do bardzo toksycznych i toksycznych,
2) gromadzenia niepe∏nowartoÊciowych Êrodków

ochrony roÊlin, pustych opakowaƒ po tych Êrod-
kach lub nawozach oraz zanieczyszczonych Êrodka-
mi ochrony roÊlin lub nawozami Êrodków ochrony
indywidualnej przeznaczonych do likwidacji.

2. Drzwi magazynu oraz drzwi pomieszczeƒ we-
wnàtrz magazynu zamyka si´ przy ka˝dym wejÊciu
i wyjÊciu.

3. Przed wejÊciem pracownika do pomieszczeƒ,
o których mowa w ust. 1, w∏àcza si´ na co najmniej
5 minut system wentylacji awaryjnej, niezale˝nie od
systemu wentylacji ciàg∏ej.

4. Magazyn wyposa˝a si´ w sprz´t i urzàdzenia do
sk∏adowania, przemieszczania i spi´trzania Êrodków
ochrony roÊlin lub nawozów oraz w przyrzàdy do po-
miaru temperatury i wilgotnoÊci w magazynie.

5. Ârodki ochrony roÊlin przechowuje si´ w orygi-
nalnych opakowaniach oraz grupuje wed∏ug ich prze-
znaczenia i toksycznoÊci.

6. W magazynie niedopuszczalne jest palenie tyto-
niu i spo˝ywanie posi∏ków oraz przechowywanie:
1) artyku∏ów ˝ywnoÊciowych i leków,
2) pasz dla zwierzàt,
3) nasion i zbó˝ niezaprawionych Êrodkami ochrony

roÊlin,
4) przedmiotów osobistego u˝ytku,
5) materia∏ów p´dnych i ∏atwo palnych.

7. Niedopuszczalne jest sk∏adowanie saletry amo-
nowej razem z innymi nawozami.

§ 11. 1. Zaprawianie nasion Êrodkami ochrony ro-
Êlin odbywa si´ mechanicznie w przeznaczonych do te-
go celu zaprawiarkach.

2. Zaprawiarki eksploatuje si´ w pomieszczeniach
wyposa˝onych w system wentylacji awaryjnej.

3. Zaprawione nasiona przed ich wysiewem nale˝y
przechowywaç w:
1) oddzielnym, zamkni´tym i oznakowanym pomiesz-

czeniu,
2) workach papierowych, nieimpregowanych, trzy-,

cztero- lub pi´ciowarstwowych zaopatrzonych
w etykiet´ z napisem „ZAPRAWIONE NASIONA
SIEWNE”, na której umieszcza si´ nazw´ u˝ytego
do zaprawiania Êrodka ochrony roÊlin i dat´ wyko-
nania zabiegu.

4. Przepis § 7 stosuje si´ odpowiednio przy prze-
chowywaniu zaprawionych nasion.

5. W pomieszczeniach, w których zaprawia si´ na-
siona lub je przechowuje, po wykonanym zabiegu nie-
dopuszczalne jest wykonywanie innych prac.

§ 12. 1. Poza terenem zak∏adu pracy wykonuje si´
tylko doraêne naprawy sprz´tu u˝ywanego do stoso-
wania Êrodków ochrony roÊlin lub nawozów, po
uprzednim wy∏àczeniu nap´du tego sprz´tu.

2. W razie koniecznoÊci wykonania w warsztacie re-
montowym naprawy, przeglàdu lub badania sprz´tu
u˝ywanego do stosowania Êrodków ochrony roÊlin lub
nawozów, sprz´t ten uprzednio oczyszcza si´ i myje
w myjni, o której mowa w § 16.

3. Sprz´t u˝ywany do stosowania Êrodków ochro-
ny roÊlin lub nawozów wyposa˝a si´ w os∏ony zabez-
pieczajàce jego elementy ruchome oraz zabezpiecza
si´ przed u˝yciem przez osoby postronne, niezatrud-
nione przy jego obs∏udze.

4. Niedopuszczalne jest pozostawianie Êrodków
ochrony roÊlin lub nawozów w sprz´cie u˝ywanym do
stosowania Êrodków ochrony roÊlin lub nawozów po
zakoƒczeniu pracy.

§ 13. Za∏adunku i wy∏adunku Êrodków ochrony ro-
Êlin lub nawozów dokonuje si´ w taki sposób, aby nie
uszkodziç ich opakowaƒ.

§ 14. 1. Ârodki ochrony roÊlin lub nawozy transpor-
towane z magazynu na miejsce ich stosowania zabez-
piecza si´ przed dzia∏aniem czynników atmosferycz-
nych oraz przed pyleniem, rozsypaniem lub wylaniem,
a w szczególnoÊci — przed bezpoÊrednim kontaktem
z pracownikami.

2. W razie rozlania lub rozsypania Êrodków ochro-
ny roÊlin lub nawozów w czasie transportu usuwa si´
je z pod∏o˝a, a ska˝one miejsce sp∏ukuje wodà lub prze-
kopuje.

§ 15. Niedopuszczalne jest przewo˝enie ludzi,
zwierzàt, materia∏ów i przedmiotów, o których mowa
w § 10 ust. 6, pojazdem lub sprz´tem, na którym znaj-
dujà si´ Êrodki ochrony roÊlin, nawozy lub opakowa-
nia po nich.
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§ 16. Po zakoƒczeniu prac zwiàzanych z u˝yciem
Êrodków ochrony roÊlin lub nawozów pojazdy lub
sprz´t oczyszcza si´ i myje w myjni wyposa˝onej
w oczyszczalni´ Êcieków lub osadnik do neutralizacji
powsta∏ych Êcieków.

§ 17. W razie wystàpienia u pracowników objawów
wskazujàcych na mo˝liwoÊç zatrucia, informuje si´
o tym niezw∏ocznie pracodawc´, który powiadamia
najbli˝sze centrum powiadamiania ratunkowego lub
zak∏ad opieki zdrowotnej.

§ 18. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa
i Gospodarki ˚ywnoÊciowej z dnia 10 stycznia 1991 r.
w sprawie bezpieczeƒstwa i higieny pracy przy stoso-
waniu i magazynowaniu Êrodków ochrony roÊlin oraz
nawozów mineralnych i sztucznych w rolnictwie
(Dz. U. Nr 14, poz. 64).

§ 19. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
2 miesi´cy od dnia og∏oszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski


