
 
 

OFERTA SZKOLENIOWA W ZAKRESIE STOSOWANIA  

ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN 

 

 
 

Lubelska Izba Rolnicza informuje o przyjmowania zgłoszeń na szkolenia z zakresu „Stosowanie środków 

ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz 

innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie przy użyciu opryskiwaczy” przeznaczonych dla rolników z terenu 

Lubelszczyzny. 

Proponujemy organizację szkoleń: 

 szkolenia podstawowego w wymiarze 14 godzin dydaktycznych  

  szkolenia uzupełniającego w wymiarze 7 godzin dydaktycznych dla osób, które ukończyły 

szkolenie podstawowe.  
Uczestnikami szkoleń uzupełniających powinny być osoby, które posiadają nieaktualne 

zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego (niezależnie czy uprawnienia wydano na 

podstawie nowej, czy starej ustawy). Nie ma przeszkód prawnych, aby w szkoleniu uzupełniającym 

wzięły udział osoby, których kwalifikacje są jeszcze aktualne; w takim przypadku szkolenie 

uzupełniające skutkuje ich przedłużeniem od dnia szkolenia na okres 5 kolejnych lat. 

 

Program szkoleń obejmuje następującą tematykę: 
 - wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych, 

 - charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin, 

 - integrowana ochrona roślin, 

 - technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin, 

 - zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko, 

 - bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin. 

 



Osoby, które ukończą w/w szkolenie i po pomyślnym zdaniu egzaminu uzyskają zaświadczenie uprawniające 

je do nabywania i stosowania środków ochrony roślin zaliczanych do bardzo toksycznych i toksycznych, 

ważne przez okres 5 lat od daty wydania. 

Grupa szkoleniowa nie może liczyć więcej niż 30 osób. 

W związku z brakiem możliwości pozyskania w chwili obecnej zewnętrznych środków na refundację kosztów 

szkolenia dla rolników proponujemy promocyjne i konkurencyjne wobec innych instytucji szkoleniowych 

stawki opłat za szkolenia. 

 

 
 

Koszt szkolenia podstawowego wynosi 60 zł od osoby, koszt szkolenia uzupełniającego 40 zł od osoby. 

Zapisy na szkolenia przyjmują pracownicy Biura Lubelskiej Izby Rolniczej w Lublinie, Biur Oddziałów 

Zamiejscowych Lubelskiej Izby Rolniczej  z siedzibami w Białej Podlaskiej, Chełmie, Zamościu. 

Szczegółowe informacje w sprawie organizacji szkoleń można uzyskać telefonicznie w Biurze Lubelskiej 

Izby Rolniczej w Lublinie tel. 81 443 60 71  

oraz w Oddziałach Zamiejscowych: 

O/Z Biała Podlaska – tel. 83 342 00 32 

O/Z Chełm – tel. 82 560 31 44 

O/Z Zamość – tel. 84 639 16 42. 

 

 

Ze swej strony zapewniamy profesjonalne przeprowadzenie szkolenia oraz wykwalifikowanych 

sprawdzonych wykładowców. 

 

 

 


