DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 11 grudnia 2020 r.
Poz. 2217

RO ZPO RZĄDZENIE
M INISTRA RO LNICTWA I RO ZWO J U WSI 1)
z dnia 25 listopada 2020 r.
w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać podmioty upoważnione do stosowania oznaczeń na drewnianym
materiale opakowaniowym, drewnie lub innych przedmiotach2)
Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami (Dz. U. poz. 424 i 695)
zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1)

wymagania dotyczące wiedzy, o której mowa w art. 98 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) nr 1143/2014
oraz uchylającego dyrektywy Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE
i 2007/33/WE (Dz. Urz. UE L 317 z 23.11.2016, str. 4, z późn. zm.3)), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/2031”;

2)

wymagania organizacyjno-techniczne dotyczące zakładów i sprzętu, o których mowa w art. 98 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2016/2031;

3)

sposób wykonywania zabiegów, jakim poddaje się drewniany materiał opakowaniowy, drewno lub inne przedmioty
przed zastosowaniem na nich oznaczenia, o którym mowa w art. 96 rozporządzenia 2016/2031.

§ 2. Podmiot upoważniony do stosowania oznaczenia, o którym mowa w art. 96 ust. 1 rozporządzenia 2016/2031,
zapewnia przeprowadzanie zabiegów, o których mowa w art. 96 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia 2016/2031, przez
osoby, które:
1)

odbyły co najmniej roczny staż pracy:
a)

1)

2)

3)

przed dniem wejścia w życie rozporządzenia 2016/2031 w zakładzie podmiotu uprawnionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej do stosowania na drewnianym materiale
opakowaniowym, drewnie lub innych przedmiotach oznaczenia, o którym mowa w art. 96 ust. 1 rozporządzenia
2016/2031, zgodnie z prawem tego państwa lub

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(Dz. U. poz. 1721 i 1928).
Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 15 lipca 2020 r. pod numerem 2020/454/PL, zgodnie
z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji
norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz
zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1, z późn. zm.).
Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 95 z 07.04.2017, str. 1 i Dz. Urz. UE L 91 z 29.03.2019,
str. 77.
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b) po dniu wejścia w życie rozporządzenia 2016/2031 w zakładzie podmiotu upoważnionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej do stosowania na drewnianym materiale
opakowaniowym, drewnie lub innych przedmiotach oznaczenia, o którym mowa w art. 96 ust. 1 rozporządzenia
2016/2031, lub
c)
2)

rozpoczęty przed dniem wejścia w życie rozporządzenia 2016/2031 i zakończony po dniu wejścia w życie rozporządzenia 2016/2031, w zakładach podmiotów, o których mowa w lit. a i b, lub

ukończyły:
a)

szkołę ponadpodstawową lub ponadgimnazjalną prowadzące kształcenie w zawodzie: technik leśnik, technik
technologii drewna, technik mechanizacji rolnictwa, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik ogrodnik lub technik rolnik i uzyskały tytuł zawodowy w danym zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje
zawodowe w danym zawodzie lub

b) studia:
– na kierunku technologia drewna, leśnictwo, technika rolnicza i leśna, rolnictwo lub ogrodnictwo lub
– na kierunku innym niż określony w tiret pierwszym w dziedzinie nauk rolniczych w zakresie dyscyplin nauki
leśne lub rolnictwo i ogrodnictwo, lub
– obejmujące w swoim programie treści związane z hodowlą lasu, ochroną zasobów leśnych, drzewnictwem,
technologią drewna, uprawą roślin, ochroną roślin lub z budową, obsługą lub oceną techniczną pojazdów,
maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej, w wymiarze łącznym co najmniej 120 godzin
– i uzyskały tytuł zawodowy licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równorzędny, lub
c)
3)

studia podyplomowe w zakresie określonym w lit. b i otrzymały świadectwo ukończenia tych studiów, lub

posiadają tytuł uzyskany w innym państwie na poziomie uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważny
z wykształceniem, o którym mowa w pkt 2 lit. a lub b, lub świadectwo otrzymane w innym państwie uznane
w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważne ze świadectwem, o którym mowa w pkt 2 lit. c.

§ 3. 1. Podmiot upoważniony do stosowania oznaczenia, o którym mowa w art. 96 ust. 1 rozporządzenia 2016/2031,
poświadczającego przeprowadzenie obróbki cieplnej dysponuje:
1)

suszarnią komorową lub innym urządzeniem umożliwiającym przeprowadzenie obróbki cieplnej, które spełniają następujące wymagania:
a)

ich pojemność umożliwia przeprowadzenie obróbki cieplnej drewnianych materiałów opakowaniowych, drewna
lub innych przedmiotów,

b) umożliwiają wygrzewanie drewna w temperaturze co najmniej 60°C,
c)

są izolowane w sposób umożliwiający uzyskanie właściwej temperatury w trakcie trwania obróbki cieplnej
w całej komorze lub urządzeniu, w których przeprowadzana jest ta obróbka,

d) zapewniają swobodny obieg powietrza w trakcie trwania obróbki cieplnej w całej komorze lub urządzeniu,
w których przeprowadzana jest ta obróbka,
e)

są wyposażone w urządzenia zapewniające obieg powietrza umożliwiający uzyskanie właściwej temperatury
w trakcie trwania obróbki cieplnej w całej komorze lub urządzeniu, w których przeprowadzana jest ta obróbka,

f)

są wyposażone w urządzenia dokonujące pomiaru temperatury drewna i powietrza w komorze lub urządzeniu,
w których przeprowadzana jest obróbka cieplna, przez cały czas trwania obróbki cieplnej:
– w odstępach czasu nie mniejszych niż 5 minut,
– w miejscu najbardziej oddalonym od źródła ciepła,
– na wysokości nie wyższej niż 1 m nad posadzką,
– przez umieszczenie czujnika temperatury drewna w odległości co najmniej 30 cm od czoła najgrubszego elementu drewnianego materiału opakowaniowego, drewna lub innego przedmiotu poddawanego obróbce cieplnej, tak aby ten czujnik sięgał do rdzenia tego drewnianego materiału opakowaniowego, drewna lub innego
przedmiotu,

g) są wyposażone w urządzenia umożliwiające rejestrowanie i drukowanie wyników pomiarów, o których mowa
w lit. f;
2)

urządzeniami lub maszynami umożliwiającymi okorowanie drewna.
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2. W przypadku drewnianego materiału opakowaniowego, drewna lub innego przedmiotu, których długość uniemożliwia umieszczenie czujnika temperatury w sposób określony w ust. 1 pkt 1 lit. f tiret czwarte, czujnik ten umieszcza się
w drewnie o największych wymiarach w sposób zapewniający pomiar temperatury w jego rdzeniu.
§ 4. 1. Zabieg obróbki cieplnej wykonuje się:
1)

przez co najmniej:
a)

24 godziny w okresie od kwietnia do października,

b) 48 godzin w okresie od listopada do marca;
2)

w taki sposób, aby w trakcie obróbki cieplnej uzyskać przez co najmniej 30 minut temperaturę drewna w całym jego
profilu, łącznie z rdzeniem, wynoszącą co najmniej 56°C;

3)

z jednoczesnym zapisem tego zabiegu, przy czym dokumentację dotyczącą tego zabiegu przechowuje się w formie
papierowej lub elektronicznej, przez okres co najmniej 36 miesięcy.
2. Czas trwania obróbki cieplnej liczy się od rozpoczęcia nagrzewania drewna do zakończenia jego schładzania.

§ 5. Podmiot upoważniony do stosowania oznaczenia, o którym mowa w art. 96 ust. 1 rozporządzenia 2016/2031,
poświadczającego przeprowadzenie suszenia dielektrycznego dysponuje komorą przeznaczoną do suszenia dielektrycznego
wyposażoną w urządzenia:
1)

dokonujące pomiaru temperatury powierzchni drewnianego materiału opakowaniowego, drewna lub innego przedmiotu przez co najmniej 2 czujniki w miejscu, w którym uzyskiwana temperatura jest najniższa;

2)

rejestrujące i drukujące wyniki pomiarów, o których mowa w pkt 1.
§ 6. Zabieg suszenia dielektrycznego wykonuje się:

1)

w taki sposób, aby w trakcie suszenia dielektrycznego uzyskać przez co najmniej 1 minutę temperaturę drewna w całym
jego profilu, łącznie z rdzeniem, wynoszącą co najmniej 60°C;

2)

z jednoczesnym zapisem tego zabiegu, przy czym dokumentację dotyczącą tego zabiegu przechowuje się w formie
papierowej lub elektronicznej, przez okres co najmniej 36 miesięcy.

§ 7. Podmiot upoważniony do stosowania oznaczenia, o którym mowa w art. 96 ust. 1 rozporządzenia 2016/2031,
poświadczającego przeprowadzenie fumigacji z zastosowaniem fluorku sulfurylu dysponuje pomieszczeniem lub komorą,
które umożliwiają przeprowadzanie fumigacji i spełniają następujące wymagania:
1)

są szczelne – uniemożliwiają wydostawanie się fluorku sulfurylu w trakcie trwania fumigacji;

2)

są wyposażone w urządzenia:
a)

zapewniające obieg powietrza umożliwiający uzyskanie właściwej koncentracji fluorku sulfurylu w trakcie trwania
fumigacji w całym pomieszczeniu lub komorze, w których przeprowadzana jest ta fumigacja,

b) dokonujące pomiaru stężenia fluorku sulfurylu w trakcie trwania fumigacji,
c)

rejestrujące i drukujące wyniki pomiarów, o których mowa w lit. b.

§ 8. Zabieg fumigacji z zastosowaniem fluorku sulfurylu wykonuje się w temperaturze nie niższej niż 20°C:
1)

w przypadku drewnianego materiału opakowaniowego, drewna lub innych przedmiotów, których:
a)

szerokość nie przekracza 20 cm,

b) wilgotność nie przekracza 75%;
2)

tak, aby w przypadku wykonywania fumigacji w temperaturze:
a)

od 20°C do 29°C:
– czas trwania fumigacji wynosił co najmniej 48 h,
– wartość iloczynu czasu i stężenia fluorku sulfurylu w trakcie trwania fumigacji wyniosła nie mniej niż
3000 g·h/m3,
– końcowa koncentracja fluorku sulfurylu wyniosła nie mniej niż 29 g/m3,
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b) 30°C lub więcej:
– czas trwania fumigacji wynosił co najmniej 24 h,
– wartość iloczynu czasu i stężenia fluorku sulfurylu w trakcie trwania fumigacji wyniosła nie mniej niż
1400 g·h/m3,
– końcowa koncentracja fluorku sulfurylu wyniosła nie mniej niż 41 g/m3;
3)

z jednoczesnym zapisem tego zabiegu, przy czym dokumentację dotyczącą tego zabiegu przechowuje się w formie
papierowej lub elektronicznej, przez okres co najmniej 36 miesięcy.

§ 9. Urządzenia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. f, § 5 pkt 1 i § 7 pkt 2 lit. b, są kalibrowane według zaleceń
producenta, nie rzadziej jednak niż raz na 12 miesięcy, przy czym dokumentację potwierdzającą przeprowadzenie kalibracji przechowuje się w formie papierowej lub elektronicznej, przez okres co najmniej 36 miesięcy.
§ 10. Podmiot upoważniony do stosowania oznaczenia, o którym mowa w art. 96 ust. 1 rozporządzenia 2016/2031,
zapewnia oddzielne składowanie drewnianego materiału opakowaniowego, drewna i innych przedmiotów, które nie zostały
poddane zabiegom, o których mowa w § 3 ust. 1, § 5 i § 7, oraz drewnianego materiału opakowaniowego, drewna i innych
przedmiotów, które zostały poddane takim zabiegom.
§ 11. Do dnia 30 listopada 2021 r. wymagań określonych w § 2 nie stosuje się do podmiotów, które zostały upoważnione do stosowania oznaczenia, o którym mowa w art. 96 ust. 1 rozporządzenia 2016/2031, przed dniem wejścia w życie
niniejszego rozporządzenia.
§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: G. Puda

