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W 2008 r. Rekomendacją nr 134 Stały Komitet Konwencji Berneńskiej 
(tj. kraje członkowskie Rady Europy):
• zalecił opracowanie krajowych kodeksów w zakresie gatunków 
obcych i ogrodnictwa, biorąc pod uwagę Europejski kodeks
• wskazano na potrzebę współpracy z branżą ogrodniczą, 
a w szczególności z zarządcami terenów publicznych 
(np. władzami miast), we wdrażaniu i rozpropagowywaniu dobrych 
praktyk oraz kodeksów.

Fot. E. Bylicka



Europejski Kodeks postępowania w zakresie 
ogrodnictwa i inwazyjnych roślin obcych  - opracowany 
przez Radę Europy w ramach Konwencji o ochronie 
gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich 
siedlisk naturalnych (Konwencja Berneńska)

Kodeks opracowany w Belgii

Kodeks w Anglii i Walii



Przyczyna opracowania Kodeksu:
• Rośliny ozdobne, obce dla rodzimej flory w większości nie stanowią 

zagrożenia dla środowiska przyrodniczego. Jednak niewielki procent 
wykazuje charakter ekspansywny i przynosi szkody zarówno w 
przyrodzie jak i często w gospodarce. 

• Ogrodnictwo jest uznawane jako jedno z głównych źródeł 
rozprzestrzenienia się inwazyjnych gatunków roślin. Szacuje się, że 
80% roślin obecnie inwazyjnych zostało wprowadzonych dla 
ogrodnictwa lub rolnictwa. ogrodnictwa lub rolnictwa. 

• W Europie obecnych jest ok. 17 000 taksonów roślin ogrodowych i 
nadal będzie istniało zainteresowanie nowymi taksonami

• Sposoby ucieczki: samorzutne rozprzestrzenianie się roślin, w 
szczególności roślin wodnych ze stawów i akwariów do innych 
cieków, nieświadome rozprzestrzenianie: wyrzucanie roślin na śmieci 
lub do kompostu, zanieczyszczenie roślinami opakowań, gleby, 
pojazdów



Polski Kodeks Dobrych Praktyk 
„Ogrodnictwo wobec ro ślin 

gatunków obcych”

• Praca nad Kodeksem: 2013 – 2014 r.

• Kodeks: instrument dobrowolny , zaakceptowany przez • Kodeks: instrument dobrowolny , zaakceptowany przez 
branżę ogrodniczą.

• Współpraca z branżą ogrodniczą, ośrodkami 
naukowymi, organizacjami ekologicznymi, administracją.



Cel Kodeks Dobrych Praktyk 
„Ogrodnictwo wobec ro ślin 

gatunków obcych”

Zapobieganie przedostawaniu si ę z ogrodów 
i terenów zieleni do środowiska i terenów zieleni do środowiska 

przyrodniczego ro ślin nale żących 
do gatunków obcych, które mog ą stanowi ć 

zagro żenie dla rodzimej przyrody, gospodarki 
oraz zdrowia człowieka.



Lista uczestników
� Biuro Ochrony Środowiska m.st. Warszawy 
� Fundacja Nasza Ziemia 
� Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
� Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa 
� Instytut Ochrony Przyrody PAN 
� Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach 
� Międzynarodowe Towarzystwo Uprawy i Ochrony Drzew � Międzynarodowe Towarzystwo Uprawy i Ochrony Drzew 
� Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
� Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Ogrodów 
� Ogród Botaniczny UW 
� PAN Ogród Botaniczny - Centrum zachowania Różnorodności 

Biologicznej w Powsinie 
� Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa 



Lista uczestników

� Polskie Stowarzyszenie Centrów Ogrodniczych
� Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu 
� Stowarzyszenie Naukowo- Techniczne Inżynierów i Techników 

Ogrodnictwa SITO
� Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 
� Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
� Uniwersytet Wrocławski
� Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków 
� Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania 
� Związek Szkółkarzy Polskich  
� Politechnika Śląska 
� Polski Związek Pszczelarstwa 







Adresaci Kodeksu
• osoby zawodowo zajmujące się ogrodnictwem w 

zakresie produkcji i dystrybucji roślin
• importerzy roślin
• architekci krajobrazu i projektanci zieleni
• zarządzający terenami zielonymi
• jednostki samorządu terytorialnego• jednostki samorządu terytorialnego
• instytucje naukowe
• każda osoba uprawiająca ogród
• …

Fot. E. Bylicka





Zasady Kodeksu

1. Poznaj, co dokładnie uprawiasz lub sprzedajesz
2. Wprowadzaj prawidłowe oznakowanie oferowanych do 

sprzedaży roślin
3. Miej aktualną wiedzę, które gatunki roślin stosowanych w 

ogrodnictwie są inwazyjneogrodnictwie są inwazyjne
4. Zrezygnuj ze sprzedaży lub uprawy „zakazanych gatunków” 

(zał. 1) oraz „uzgodnionych gatunków” (zał. 2)obcych roślin 
5. Przekazuj klientom informacje o inwazyjnych gatunkach 

roślin
6. Unikaj wprowadzania do swojego ogrodu i na tereny zieleni 

roślin zaliczanych do gatunków inwazyjnych (zał. 3)



Zasady Kodeksu

7. Promuj stosowanie rodzimych lub nieinwazyjnych roślin 
obcego pochodzenia

8. Utrzymuj rośliny obcego pochodzenia w ogrodzie, tak aby 
nie przedostawały się „za płot”

9. Wyrzucaj odpady roślinne w sposób odpowiedzialny – nigdy 9. Wyrzucaj odpady roślinne w sposób odpowiedzialny – nigdy 
„na dziko”

Rosa rugosa, Fot. B. Rohm



ZAŁ . 1 ZAŁ . 1 
Lista gatunków roślin 

wymienionych w rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 

9 września 2011 r. w sprawie listy 
roślin i zwierząt gatunków obcych, 
które w przypadku uwolnienia do 
środowiska przyrodniczego mogą 
zagrozić gatunkom rodzimym lub 

siedliskom przyrodniczym
(Dz. U. Nr 210, poz. 1260)



Zał. 2. Lista roślin stosowanych w ogrodnictwie należących do 
inwazyjnych gatunków obcych, w przypadku których uzgodniono 
potrzebę niewprowadzania ich do sprzedaży i uprawy („gatunki 

uzgodnione”)



Zał. 3. Lista pozostałych Zał. 3. Lista pozostałych 
roślin stosowanych w 

ogrodnictwie należących 
do inwazyjnych 

gatunków obcych, dla 
których zaleca się 
szczególne środki 
ostrożności, wraz 

kartami informacyjnymi



Karty informacyjne o 
roślinach stosowanych w 

ogrodnictwie nale żących do ogrodnictwie nale żących do 
inwazyjnych gatunków 

obcych





Korzy ści z opracowania Kodeksu:
• Kodeks jest instrumentem o charakterze dobrowolnym
• Opracowany jest wspólnie z zainteresowanymi podmiotami 

- branżą ogrodniczą, urzędami, naukowcami, 
społeczeństwem

• Może uzupełnić istniejące prawo lub pokazać kierunek 
potrzebnych zmian 

• Oparty na zasadzie samoregulacji branży, która może być 
bardziej skuteczna niż prawo poprzez lepsze dotarcie do 
odbiorców

• Zawiera praktyczne wskazówki postępowania
• Powoduje lepszy odbiór społeczny firm, które biorą 

współodpowiedzialność za ochronę środowiska



Korzy ści ze stosowania Kodeksu

• poprawa stanu środowiska przyrodniczego

• zmniejszenie kosztów finansowych i nakładów 
pracypracy

• promowanie proekologicznych postaw

• edukacja



Deklaracja o stosowaniu Kodeksu 
dobrych praktyk „ogrodnictwo wobec 

roślin inwazyjnych obcego pochodzenia



kdpo.gdos.gov.pl











Oznakowanie:
• punktów dystrybucji
• instytucji
• sprzedawanych 

produktówproduktów
• …



Dziękuję za uwagę


