
KODEKS ETYCZNY CZŁONKÓW MIĘDZYNARODOWEGO TOWARZYSTWA                                    
UPRAWY I OCHRONY DRZEW 

 
    MTUiOD jest stowarzyszeniem dobrowolnym. Członkowie przystępując do MTUiOD zobowiązują 
się przestrzegać następujących zasad: 
 
1. Członek MTUiOD i świat roślinny 
 
- niezależnie od charakteru pracy, dążyć będą do zachowania dobrostanu i zdrowia zadrzewień 
pozostających pod ich opieką 
 
- oceniając dobrostan, będą brać pod uwagę: 
* cechy i wartości gatunkowe 
* stan zdrowia 
* zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia 
* warunki sozologiczne 
* ochronę zasobów przyrody 
* ochronę krajobrazu 
 
- będą zwracać uwagę właścicielom terenów i inwestorom za naruszanie przepisów ustaw o ochronie 
przyrody i ochronie środowiska 
 
2. Członkowie MTUiOD a ich klienci 
 
- będą szanować poglądy klientów i powinni być świadomi różnych oczekiwań z ich strony 
 
- będą natychmiast i wszędzie reagować na niepochlebne uwagi i krytyki ze strony klientów, 
korygując postępowanie lub wyjaśniając metody pracy 
 
- będą realizować zlecenie ze starannością i zastosowaniem właściwych merytorycznie metod, 
zgodnie ze sztuką ogrodniczą i wymogami sozologii 
 
3.  Członkowie MTUiOD i ich działalność 
 
- powinni znać i przestrzegać statut, obowiązujące przepisy prawne i kodeksy postępowania 
dotyczące wykonywanych prac 
 
- swoim postępowaniem nie mogą przyczyniać się do naruszenia dobrego imienia grupy zawodowej i 
stowarzyszenia oraz dokładać wszelkich starań, aby utrzymać dobre stosunki zawodowe z kolegami 
 
- winni dbać o godność swoją i swej organizacji 
 
- winni stale doskonalić swą wiedzę i umiejętności 
 
- winni gwarantować, że nie spowodują konfliktu interesów z kolegami ze stowarzyszenia i nie będą 
wykorzystywać swej pozycji w celu odebrania zleceń kolegom albo uzyskania osobistych korzyści 
 
- nie będą realizować zleceń niezgodnych ze sztuką i prawem dla uzyskania korzyści materialnych 
 
  



4. Członkowie MTUiOD a środki ochrony roślin 
 
- powinni znać, respektować przepisy prawne dotyczące stosowania środków ochrony roślin w 
zakresie przechowywania, stosowania, transportu i likwidacji tychże 
 
- każda wątpliwość dotycząca ich stosowania powinna być wyjaśniana w odpowiednich instytucjach, 
a przede wszystkim Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Państwowej Inspekcji 
Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
 
5. Członek MTUiOD jako pracodawca (i pracownicy) 
 
- powinien stosować przepisy prawne dotyczące pracodawców, pracowników i właścicieli firm 
 
- jako pracodawca wraz z pracownikami powinni być ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej i 
zawodowej 
 
- powinni zachęcać i podejmować działania na rzecz podnoszenia umiejętności zawodowych i wiedzy 
technicznej pracowników 
 
- powinni się cechować wysokim poziomem higieny i kultury osobistej oraz wymagać tego od swoich 
pracowników. 
 
6. Członkowie MTUiOD a BHP 
 
- powinni zapewniać bezpieczeństwo i ochronę zdrowia swoim pracownikom i osobom obecnym przy 
wykonywanych pracach poprzez: 
* zabezpieczenie i oznaczenie miejsca pracy 
* przeszkolenie bhp pracowników 
* zapewnienie ubioru i sprzętu ochronnego 
 
- winni zapewniać ochronę p.poż 
 
- winni wyposażyć pracowników i miejsce pracy we właściwy, bezpieczny sprzęt 
 
- winni przeszkolić pracowników do właściwego stosowania i uświadomić o zagrożeniach ze strony 
sprzętu, ognia, prądu, środków chemicznych oraz pracy na wysokościach itp. 
 
- winni zapewnić ochronę przed chorobami zawodowymi 
 
- winni udostępnić apteczkę pierwszej pomocy 
 
- winni przeszkolić o sposobach postępowania w razie występowania któregoś z zagrożeń 
 
- pracownicy i klienci winni być powiadomieni o każdym potencjalnym zagrożeniu 
 
7. Członkowie MTUiOD a środowisko 
 
- winni podejmować działania ograniczające do minimum zakłócenie stanu środowiska naturalnego, 
krajobrazu, zmianę mikroklimatu itp. 
 
- winni dążyć do zapewnienia bioróżnorodności 
 



- winni zachęcać klientów do wszelkich działań dla ochrony środowiska naturalnego i 
zrównoważonego rozwoju 
 
8. Członkowie MTUiOD a władze samorządowe i państwowe 
 
- powinni utrzymywać dobre stosunki z władzami, działając jako rozsądny, merytorycznie 
przygotowany głos doradczy lub krytyczny 
 
- powinni bezzwłocznie i dobrowolnie wypełniać obowiązki publiczne z wykorzystaniem swej wiedzy 
merytorycznej ograniczając niewłaściwe działania stosownych władz i ich skutki (usuwanie 
wiatrołomów, udział w pracach komisji ds. wycinki , udzielanie merytorycznych porad) 
 
- wykonując zadania zlecone przez właściwe władze, muszą gwarantować, że prace wykonywane są 
zgodnie ze sztuką, znajomością prawa i nie są wykorzystywane dla osiągnięcia korzyści za wszelką 
cenę, a wbrew wiedzy merytorycznej 
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