
rejestr

L.p. 

Imię, nazwisko oraz adres i miejsce 

zamieszkania albo nazwa oraz adres i 

siedziba przedsiębiorcy

Zakres prowadzonych szkoleń w zakresie środków ochrony 

roślin
Nr wpisu Data wpisu 

1.

Lecha Manaj "POL" Nauka Jazdy,                  

ul. Morska 174, 81-206 Gdynia  

1) doradztwo dotyczące środków ochrony roślin,                                          

2) stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu 

naziemnego przeznaczonego do stosowania tych środków, z 

wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz 

innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie

22/62/8176 07.07.2010 r.

2.

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego     

w Lubaniu, Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 

3, 83-422 Nowy Barkoczyn  

1) doradztwo dotyczące środków ochrony roślin,                                      

2) stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu 

naziemnego przeznaczonego do stosowania tych środków, z 

wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz 

innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie,                                                                         

3) integrowana produkcja roślin,                                                           

4) stosowanie środków ochrony roślin metodą fumigacji

22/61/8179 12.07.2010 r.

3.

Biuro Doradztwa             

Rolnośrodowiskowego Sp. z o.o.,               

Płocie 7d, 83-424 Lipusz

1) stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu 

naziemnego przeznaczonego do stosowania tych środków, z 

wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz 

innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie,                                           

2) integrowana produkcja roślin,

22/06/8531 18.01.2013 r.

4.

PZZ w Kwidzynie Sp. z o.o., ul. Południowa 

14 A, 82-500 Kwidzyn

1) integrowana produkcja roślin,

2) doradztwo dotyczące środków ochrony roślin,

3) stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu 

naziemnego przeznaczonego do stosowania tych środków, z 

wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz 

innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie,

4) stosowanie środków ochrony roślin metodą fumigacji.

22/07/6247 03.02.2014 r.
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5.

ProCam Polska Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 

42/44, 80-299 Gdańsk 1) doradztwo dotyczące środków ochrony roślin, 22/14/7234 10.04.2015 r.

6.

Henryk Toczek – Biuro & BHP, Plac 

Kaszubski 8/311, 81-350 Gdynia

1) stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu 

naziemnego przeznaczonego do stosowania tych środków, z 

wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz 

innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie,                                                  

2)integrowana produkcja roślin,                                            

3)doradztwo dotyczące środków ochrony roślin,               

4)stosowanie środków ochrony roślin metodą fumigacji.  22/62/8956 03.08.2015 r.

7.

EUR Consulting Spółka z o.o.

ul. Fryderyka Chopina 19

83-000 Pruszcz Gdański

1) integrowana produkcja roślin,

2) doradztwo dotyczące środków ochrony roślin, 

3) stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu 

naziemnego przeznaczonego do stosowania tych środków, z 

wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz 

innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie. 22/04/9030 09.03.2016 r.

8.

Doradztwo Rolnicze Pomorze Sp. z o.o., ul. 

Kołłątaja 1a, 83-400 Kościerzyna

1) integrowana produkcja roślin,

2) doradztwo dotyczące środków ochrony roślin, 

3) stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu 

naziemnego przeznaczonego do stosowania tych środków, z 

wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz 

innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie. 22/06/9197 26.06.2017 r.
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