
Czym jest program
Bezpieczne Stosowanie?
Bezpieczne Stosowanie to zbiór inicjatyw i projektów podejmowanych przez 
producentów środków ochrony roślin na rzecz lepszego wdrażania Dyrektywy 
o zrównoważonym stosowaniu pestycydów. W ramach programu wspieramy 
kraje członkowskie UE w tworzeniu Krajowych Planów Działań pod kątem 
ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin 
– dla rolników, osób postronnych i środowiska. Program rozpoczął się w UE 
w 2002 roku, a w Polsce - w 2009 roku, Inicjatywą bezpiecznego stosowania 
środków ochrony roślin. Uczestniczy w nim 18 krajów i 110 organizacji 
partnerskich, m.in. izby rolnicze, uczelnie wyższe i instytucje państwowe. 
Należy pamiętać, że tylko oryginalne środki ochrony roślin dają pewność, 
że produkt zastosowany prawidłowo będzie bezpieczny.

Realizacja 
Celów 

Zrównoważonego 
Rozwoju:stosowanieB E Z P I E C Z N E



ZAPEWNIA zrównoważenie 
rolnictwa poprzez promowanie 

Dobrych Praktyk związanych 
ze stosowaniem środków ochrony 

roślin na wszystkich etapach pracy 
z tymi produktami

Zwraca uwagę na 
BEZPIECZEŃSTWO ROLNIKÓW  
podczas wykonywania oprysków 
promując stosowanie odpowiedniej 
i certyfikowanej odzieży ochronnej

Dobre Praktyki, poradniki 
i narzędzia wspomagania decyzji 
STANOWIĄ WARTOŚCIOWY 
WKŁAD w realizowanie Ramowej 
Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy 
o zrównoważonym stosowaniu 
pestycydów

Dobre Praktyki opracowane 
w ramach programu Bezpieczne 
Stosowanie były brane 
pod uwagę podczas tworzenia 
Krajowych Planów Działania 
w 12 KRAJACH UE

PRZECHOWYWANIE I PRACA 
ZE ŚRODKAMI OCHRONY 
ROŚLIN stały się bezpieczniejsze, 
dzięki szkoleniom i działalności 
systemów zbiórki opakowań

program Bezpieczne Stosowanie 
wspierał utworzenie STANDARDÓW 

ISO dla odzieży ochronnej 
niezbędnej podczas wykonywania 
oprysków i wspiera utworzenie tego 
standardu dla zamkniętych systemów 

wprowadzania środków ochrony roślin 
do zbiornika opryskiwacza 

(CTSs – Closed Transfer Systems)

TYSIĄCE DORADCÓW, 
SZKOLENIOWCÓW, 

NAUCZYCIELI I ROLNIKÓW  
w 18 krajach UE przeszkolonych 

z wykorzystaniem naszych 
materiałów edukacyjnych

PROGRAM  
Bezpieczne Stosowanie w UE

nasze osiągnięcia 
DO DZIŚ:

WSPIERA wdrażanie Dyrektywy 
o zrównoważonym stosowaniu 
pestycydów oferując materiały 
szkoleniowe i rozwiązania, które 

można włączyć w Krajowe Plany 
Działań ograniczających ryzyko 

związane ze stosowaniem środków 
ochrony roślin



Program Bezpieczne 
Stosowanie w UE 
REALIZOWANY JEST OD 2002 ROKU

INICJATYWA BEZPIECZNEGO STOSOWANIA 
ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

POZOSTAŁE INICJATYWY



program
Bezpieczne Stosowanie w UE

wizja i plany

WSPIERANIE 
krajów członkowskich UE 
we wdrażaniu Dyrektywy 
o zrównoważonym 
stosowaniu pestycydów

UTWORZENIE STANDARDU ISO 
dla zamkniętych systemów 
wprowadzania środków ochrony 
roślin do zbiornika opryskiwacza 
(CTS – Closed Transfer Systems) 
we współpracy z interesariuszami

WYRAŹNA ZMIANA w podejściu 
do pracy ze środkami ochrony roślin 

w kierunku zwiększenia 
bezpieczeństwa i bardziej 

zrównoważonego stosowania 
tych produktów

KONTYNUACJA WSPÓŁPRACY 
z instytucjami dbającymi 

o legalny obrót środkami 
ochrony roślin, izbami rolniczymi 

i innymi organizacjami w celu 
edukacji rolników w zakresie 

bezpiecznych zakupów 
i stosowania tych produktów 

STOWARZYSZENIA OCHRONY ROŚLIN 
REALIZUJĄCE PROGRAM

WEJDŹ NA STRONĘ BEZPIECZNIE .ORG , 
ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ I  POBR AĆ MATERIAŁY EDUK ACYJNE!


