
WOR.7127.2.2.2022                         Gorzów Wielkopolski dnia, 13 czerwca 2022 r. 
 
Rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie 
środków ochrony roślin 

 

Lp. 

Imię, nazwisko oraz adres i miejsce 
zamieszkania albo nazwa oraz adres i 
siedziba przedsiębiorcy, a gdy 
przedsiębiorcą jest osoba fizyczna – 
adres miejsca wykonywania 
działalności gospodarczej, jeżeli jest 
inny niż adres i miejsce zamieszkania 

Zakres, w jakim prowadzone są 
szkolenia  

 
Numer wpisu 

 
Data wpisu 

 

1 2 3 4 5 

1. 

Zakład Doskonalenia Zawodowego  
w Zielonej Górze 

ul. Stary Rynek 17 
65-958 Zielona Góra 

 doradztwo dotyczące środków 
ochrony roślin, 

 stosowanie środków ochrony 
roślin sprzętem naziemnym, z 
wyłączeniem sprzętu 
montowanego na pojazdach 
szynowych oraz innego 
sprzętu stosowanego w 
kolejnictwie  

08/62/2972 16.06.2010 r. 

2. 

Stanisław Kacprzak 
Mechanika Maszyn i Urządzeń 

Rolniczych 
ul. Sucharskiego 29/7 
65-562 Zielona Góra 

 doradztwo dotyczące środków 
ochrony roślin, 

 stosowanie środków ochrony 
roślin sprzętem naziemnym, z 
wyłączeniem sprzętu 
montowanego na pojazdach 
szynowych oraz innego 
sprzętu stosowanego w 
kolejnictwie 

08/62/2975 16.06.2010 r. 

3. 

Wojewódzki Zakład Doskonalenia 
Zawodowego 

w Gorzowie Wlkp. 
ul. Sikorskiego 95 

66-400 Gorzów Wlkp. 
 

 doradztwo dotyczące 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 metodą fumigacji 

08/61/2963 26.05.2010 r. 

4. 

FUNDACJA „PALĄCY PROBLEM – 
HERACLEUM” 
Czechów 51 

66-431 Santok 

 doradztwo dotyczące środków 
ochrony roślin, 

 stosowanie środków ochrony 
roślin sprzętem naziemnym, z 
wyłączeniem sprzętu 
montowanego na pojazdach 
szynowych oraz innego 
sprzętu stosowanego w 
kolejnictwie, 

 integrowana produkcja roślin 

08/01/3123 10.09.2012 r. 

 
 
 

5. 
 
 

ZDZISŁAW LASZECKI 
ZAKŁAD SZKOLENIOWY 

„LACHO” 
ul. Kombatantów 34/711 

66-400 Gorzów Wielkopolski 

 doradztwo dotyczące środków 
ochrony roślin, 

  stosowanie środków ochrony 
roślin sprzętem naziemnym, z 
wyłączeniem sprzętu 
montowanego na pojazdach 
szynowych oraz innego 
sprzętu stosowanego w 
kolejnictwie, 

 integrowana produkcja roślin 

08/61/3124 03.10.2012 r. 



6. 

Jacek Dopierała 
„AGRO-OAZA” 

ul. Czesława Tańskiego 14 
66-400 Gorzów Wlkp. 

 

 doradztwo dotyczące środków 
ochrony roślin, 

 stosowanie środków ochrony 
roślin sprzętem naziemnym, z 
wyłączeniem sprzętu 
montowanego na pojazdach 
szynowych oraz innego 
sprzętu stosowanego w 
kolejnictwie  

08/61/2531 05.05.2016 r. 

7. 

Paweł Balcerzak 
Ośrodek Szkolenia Zawodowego 

KURS@NT 
ul. Czereśniowa 6 

66-400 Gorzów Wlkp. 
 
 

 doradztwo dotyczące środków 
ochrony roślin, 

  stosowanie środków ochrony 
roślin sprzętem naziemnym, z 
wyłączeniem sprzętu 
montowanego na pojazdach 
szynowych oraz innego 
sprzętu stosowanego w 
kolejnictwie, 

 integrowana produkcja roślin 

08/61/3411 17.05.2017 r. 

8. 
„Rolnictwo Lubuskie” Sp. z o. o. 

Ul. Kożuchowska 15 A m. 1 
65-364 Zielona Góra 

 doradztwo dotyczące 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 metodą fumigacji, 

 integrowana produkcja,  
 badanie sprzętu naziemnego 

przeznaczonego do 
stosowania środków ochrony 
roślin 

08/62/3456 21.02.2018 r. 

 
 

 


