
 

 
REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE 

PROWADZENIA SZKOLEŃ W ZAKRESIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN 

Art. 67 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2020r., poz. 2097 ). 

 

Lp. 

Imię, nazwisko, miejsce 

zamieszkania i adres albo nazwa, 

siedziba i adres przedsiębiorcy 

Data i 

numer 

wpisu do 

rejestru 

 

Zakres prowadzonych szkoleń: 

 

1.  Adam Bukowski   

ABG Przedsiębiorstwo Prywatne  

ul. Południowa 3/1     

26-200 Końskie 

03.09.2010r. 

26/05/5358 

 

- doradztwa dotyczącego środków  ochrony roślin; 

- stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym,  

z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach 

szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie; 

2.  Zakład Doskonalenia Zawodowego w 

Kielcach 

ul. Paderewskiego 55 

25-950 Kielce 

03.09.2010r. 

26/61/5361 

 

- doradztwa dotyczącego środków  ochrony roślin; 

- stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym,  

z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych 

oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie; 

- integrowanej produkcji; 

3.  Świętokrzyskie Rolnicze Centrum     

Szkoleniowo-Promocyjne  

Spółka  z o. o            

ul. Chopina 15/3          

 25-356 Kielce   

03.09.2010r. 

26/61/5357 

 

- doradztwa dotyczącego środków  ochrony roślin; 

- stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym,  

z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych 

oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie; 

- integrowanej produkcji; 

4.   KOMBUD Spółka z o.o. 

ul. Skrajna 76a     

 25-650 Kielce 

03.09.2010r. 

26/61/5356   

- doradztwa dotyczącego środków  ochrony roślin; 

- stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym,  

z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach 

szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie; 

5.  Spółdzielnia Producentów Owoców  

i Warzyw  „NADWIŚLANKA” 

ul. Kościuszki 34 

27-530 Ożarów 

03.09.2010r. 

26/06/5364 

- stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym,  

z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach 

szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie; 

6.   Jan Wiaderny „AGROEKSPERT” 

ul. Południowa ,  

26-200 Końskie 

03.09.2010r. 

26/05/5365    

- stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym,  

z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach 

szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie; 

7.  SANNORT Sp. z o.o. 

ul. Ożarowska 75,  

27 – 600 Sandomierz 

15.01.2014r. 

26/09/6058 

 

- stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym,  

z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach 

szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie; 

 

8.  Mateusz Czech MAT EDUKACJA 

ul. Lwowska 9A,  

27-600 Sandomierz 

 

 

 

 

21.11.2014 

26/09/6192 

- doradztwa dotyczącego środków  ochrony roślin;  

- integrowanej produkcji; 

- stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym,  

z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych 

oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie; 

- stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, 

montowanym na pojazdach szynowych lub innym sprzęcie 

stosowanym w kolejnictwie. 

9.  Katarzyna Stępień „Spectra”,  

Plac Floriański 1, lokal nr 309,  

26-110 Skarżysko Kamienna 

29.04.2020 

26/10/7031 

-  integrowana produkcja roślin, 

-  doradztwo dotyczące środków ochrony roślin, 

- badania sprawności technicznej sprzętu naziemnego 

przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, 

- badania sprawności technicznej sprzętu agrolotniczego 

przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, 

- stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym,  

z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych 

oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie, 

- stosowanie środków ochrony roślin sprzętem agrolotniczym, 

- stosowanie środków ochrony roślin metodą fumigacji, 

- stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym 

montowanym na pojazdach szynowych lub innym sprzętem 

stosowanym w kolejnictwie.  

10.  Grzegorz Przysucha PROINVEST 

Doradztwo Inwestycyjne 

Lipnik 21, 27-540 Lipnik 

05.01.2023r. 

26/09/6958 

- doradztwo dotyczące środków ochrony roślin, 

- integrowana produkcja roślin, 

- stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym,  

z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych 

oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie. 


