
Rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

LP. IMIĘ NAZWISKO / NAZWA PRZEDSIĘBIORCY ADRES RODZAJ BADANEGO SPRZĘTU
NUMER WPISU 

DO REJESTRU

DATA WPISU 

DO REJESTRU

1.
SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH W ŁUBOWIE Łubowo 11A, 62-260 

Łubowo

• opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne polowe 30/03/17704 01.01.2014

2.

TORAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka 

Komandytowa 

ul. Poznańska 65, 63-800 

Gostyń

• opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne polowe,

• opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne sadownicze,

• opryskiwacze wyposażone w belkę opryskową montowane 

na pojazdach kolejowych,

• sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony 

roślin inny niż określony powyżej, montowany na 

pojazdach kolejowych, 

• urządzenia do zaprawiania nasion, inne niż przemysłowe,

• instalacje przeznaczone do stosowania środków ochrony 

roślin w formie oprysku lub zamgławiania w szklarniach 

lub tunelach foliowych,

• samobieżny lub ciągnikowy sprzęt przeznaczony do 

stosowania środków ochrony roślin w formie granulatu,

• sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony 

roślin w formie oprysku, niewymieniony powyżej, inny niż 

opryskiwacze ręczne i plecakowe, którego pojemność 

zbiornika przekracza 30 litrów.

30/04/12488 01.01.2014

3.

KMPS Sp. z o.o. Siedlec 5, 63-830 Pępowo • opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne polowe,

• opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne sadownicze,

• opryskiwacze wyposażone w belkę opryskową montowane 

na pojazdach kolejowych,

• sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony 

roślin inny niż określony powyżej, montowany na 

pojazdach kolejowych, 

• urządzenia do zaprawiania nasion, inne niż przemysłowe,

30/04/20858 13.01.2021

4.
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W 

POGORZELI

ul. Gostyńska 6, 63-860 

Pogorzela

• opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne polowe 30/04/17707 01.01.2014
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5.

SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W GOLINIE ul. Wolności 51, 63-211 

Golina

• opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne polowe,

• zaprawiarki do nasion,

• opryskiwacze szklarniowe,

• pozostały sprzęt do stosowania środków ochrony roślin.

30/06/12731 01.01.2014

6.

SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH SZCZYTNIKI Szczytniki 132 • opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne polowe,

• zaprawiarki do nasion,

• opryskiwacze szklarniowe,

• samobieżny lub ciągnikowy sprzęt przeznaczony do 

stosowania środków ochrony roślin w formie granulatu,

• pozostały sprzęt do stosowania środków ochrony roślin.

30/07/13167 01.01.2014

7.

PIOTR JASKUŁA / AGRO-SYSTEM Piotr Jaskuła Opatówek, ul. Kaliska 2, 

62-860 Opatówek

• opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne polowe,

• opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne sadownicze,

• opryskiwacze wyposażone w belkę opryskową montowane 

na pojazdach kolejowych,

• inny sprzęt kolejowy,

• sprzęt agrolotniczy,

• zaprawiarki do nasion,

• opryskiwacze szklarniowe,

• samobieżny lub ciągnikowy sprzęt przeznaczony do 

stosowania środków ochrony roślin w formie granulatu,

• pozostały sprzęt do stosowania środków ochrony roślin.

30/07/17710 01.01.2014

8.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PROMOCYJNE "AGRO-

EFEKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Słupia 53, 63-642 Perzów • opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne polowe                  

• zaprawiarki do nasion,

• opryskiwacze szklarniowe.

30/08/9021 01.01.2014
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9.

MICHAŁ WRÓBLEWSKI / AGRO-KOL Wróblewski Michał Ruchenna 22, 62-600 

Koło

• opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne polowe,

• opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne sadownicze,

• opryskiwacze wyposażone w belkę opryskową montowane 

na pojazdach kolejowych,

• inny sprzęt kolejowy,

• zaprawiarki do nasion,

• opryskiwacze szklarniowe,

• samobieżny lub ciągnikowy sprzęt przeznaczony do 

stosowania środków ochrony roślin w formie granulatu,

• pozostały sprzęt do stosowania środków ochrony roślin.

30/09/17712 01.01.2014

10.

MARCIN SZYMANKIEWICZ / Mechanika Maszyn i Urządzeń 

Rolniczych - Uslugi Marcin Szymankiewicz 

Węglew 96, 62-590 

Golina

• opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne polowe,

• opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne sadownicze,

• opryskiwacze wyposażone w belkę opryskową montowane 

na pojazdach kolejowych,

• inny sprzęt kolejowy,

• zaprawiarki do nasion,

• opryskiwacze szklarniowe,

• samobieżny lub ciągnikowy sprzęt przeznaczony do 

stosowania środków ochrony roślin w formie granulatu,

• pozostały sprzęt do stosowania środków ochrony roślin

30/10/17713 01.01.2014

11.

ANDRZEJ PERKOWSKI / PRZEDSIĘBIOSTWO - 

PRODUKCYJNO - USŁUGOWO -HANDLOWE "AGROMAX" 

ANDRZEJ PERKOWSKI, 

ul. Dr. M. Ilczyszyna 22, 

62-560 Skulsk

• opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne polowe,

• opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne sadownicze,

• opryskiwacze wyposażone w belkę opryskową montowane 

na pojazdach kolejowych,

• zaprawiarki do nasion,

• opryskiwacze szklarniowe,

• samobieżny lub ciągnikowy sprzęt przeznaczony do 

stosowania środków ochrony roślin w formie granulatu,

• pozostały sprzęt do stosowania środków ochrony roślin.

30/10/13101 01.01.2014

12.

SOSNOWSCY Sp. z o.o. Piechanin 1B, 64-020 

Czempiń

• opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne polowe,

• opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne sadownicze.

30/11/17714 01.01.2014
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13.
SPÓŁDZIELCZE CENTRUM ROLNICZE "CENTROL" W 

KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

ul. Borecka 58, 63-720 

Koźmin Wlkp.

• opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne polowe 30/12/17337 01.01.2014

14.

ROBERT WOJTANOWSKI / WOJTANOWSCY ROBERT 

WOJTANOWSKI

os. Północ 7/9, 64-300 

Nowy Tomyśl

• opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne polowe,

• opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne sadownicze,

• pozostały sprzęt do stosowania środków ochrony roślin.

30/15/17717 01.01.2014

15.

Marek Pyda SAD - MECH Pobórka Wielka 51, 89-

340 Białośliwie

• opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne polowe,

• opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne sadownicze,

• opryskiwacze wyposażone w belkę opryskową montowane 

na pojazdach kolejowych,

• sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony 

roślin montowany na pojazdach kolejowych, inny niż 

opryskiwacze wyposażone w belkę opryskową montowane 

na pojazdach kolejowych. 

30/19/15565 01.01.2014

16.

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn 

Rolniczych

ul. Starołęcka 31,60-963 

Poznań

• opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne polowe,

• opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne sadownicze,

• opryskiwacze wyposażone w belkę opryskową montowane 

na pojazdach kolejowych,

• inny sprzęt kolejowy,

• zaprawiarki do nasion,

• opryskiwacze szklarniowe,

• samobieżny lub ciągnikowy sprzęt przeznaczony do 

stosowania środków ochrony roślin w formie granulatu,

• pozostały sprzęt do stosowania środków ochrony roślin.

30/64/17721 01.01.2014

17.

JACEK JASKULSKI / PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE JACEK JASKULSKI

Jarotki 26, 62-402 

Ostrowite

• opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne polowe,

• opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne sadownicze,

• zaprawiarki do nasion,

• opryskiwacze szklarniowe,

• samobieżny lub ciągnikowy sprzęt przeznaczony do 

stosowania środków ochrony roślin w formie granulatu.

30/23/17743 01.01.2014
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18.

SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W ŚREMIE ul. Ks. J. Popiełuszki 44, 

63-100 Śrem

• opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne polowe,

• sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony 

roślin w formie oprysku, niewymieniony powyżej, inny niż 

opryskiwacze ręczne i plecakowe, którego pojemność 

zbiornika przekracza 30 litrów.

30/26/17725 01.01.2014

19.
Roman Konieczny / ROMAN KONIECZNY P.W. "ARIKON-

AGRO"

ul. Jackowskiego 27, 63-

000 Środa Wlkp.

• opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne polowe,

• opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne sadownicze,

30/25/17726 01.01.2014

20.
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W DOMINOWIE ul. Sportowa 10 A, 63-012 

Dominowo

• opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne polowe 30/25/17727 01.01.2014

21.
PIOTR GŁÓWCZEWSKI PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-

USŁUGOWE PAM-ROL

ul. Rejtana 4A/23, 63-000 

Środa Wlkp.

• opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne polowe 30/25/17728 01.01.2014

22.

PRZEMYSŁAW TOMCZAK / FHU PRZEMYSŁAW TOMCZAK Józefów 28, 62-730 Dobra • opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne polowe,

• opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne sadownicze,

• zaprawiarki do nasion,

• opryskiwacze szklarniowe,

• samobieżny lub ciągnikowy sprzęt przeznaczony do 

stosowania środków ochrony roślin w formie granulatu,

• pozostały sprzęt do stosowania środków ochrony roślin.

30/27/17731 26.02.2016

23.
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W DAMASŁAWKU Z 

SIEDZIBĄ W STARĘŻYNIE

62-110 Damasławek • opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne polowe 30/28/12809 01.01.2014

24.
USŁUGOWO-HANDLOWA SPÓŁDZIELNIA ROLNIKÓW ul. Sportowa 26, 62-130 

Gołańcz

• opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne polowe 30/28/13698 01.01.2014

25.
"ZAOPATRZENIE ROLNICTWA ANEX" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Pocztowa 49, 64-050 

Wielichowo

• opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne polowe 30/05/12437 01.01.2014

26.
STEFAN WASZAK / FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA 

STEFAN WASZAK

ul. Wrzesińska 36, 62-306 

Kołaczkowo

• opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne polowe 30/30/17454 01.01.2014
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27.

KAZIMIERZ KLOCEK / P.H.U. "MABO" KAZIMIERZ KLOCEK Górzna 111, 77-400 

ZŁOTÓW

• opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne polowe                        

• zaprawiarki do nasion,

• opryskiwacze szklarniowe,                                               • 

samobieżny lub ciągnikowy sprzęt przeznaczony do 

stosowania środków ochrony roślin w formie granulatu,

• pozostały sprzęt do stosowania środków ochrony roślin.

30/31/18456 04.09.2015

28.
BOGDAN KLOCEK / PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO 

USŁUGOWE "MABO" BOGDAN KLOCEK

Górzna 111, 77-400 

ZŁOTÓW

• opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne polowe 30/31/17733 01.01.2014

29.
ZBIGNIEW KACZMAREK / PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE KAREX

ul. Powstańców 

Chocieszyńskich 101, 62-

065 Grodzisk 

• opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne polowe 30/05/17734 01.01.2014

30.

PRZEMYSŁAW LICHY / EKO-ATEST PRZEMYSŁAW LICHY ul. Świętego Michała 27H, 

62-800 Kalisz

• opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne polowe,

• opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne sadownicze,

• zaprawiarki do nasion,

• opryskiwacze szklarniowe,

• samobieżny lub ciągnikowy sprzęt przeznaczony do 

stosowania środków ochrony roślin w formie granulatu,

• pozostały sprzęt do stosowania środków ochrony roślin.

30/61/17735 01.01.2014

31.

ADAM THIEL / ADAM THIEL STACJA KONTROLI 

OPRYSKIWACZY

Targowisko 36, 64-111 

Lipno

• opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne polowe,

• opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne sadownicze,

• opryskiwacze wyposażone w belkę opryskową montowane 

na pojazdach kolejowych,

• inny sprzęt kolejowy,

• zaprawiarki do nasion,

• opryskiwacze szklarniowe,                                                      

• pozostały sprzęt do stosowania środków ochrony roślin;

30/13/19272 06.09.2017

32.

MAGDALENA MICHALSKA-WINKLER / STACJA KONTROLI 

OPRYSKIWACZY MAG-POL MAGDALENA MICHALSKA-

WINKLER

ul. Bohaterów Września 

1939 r. 7/12, 62-650 

Kłodawa

• opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne polowe,

• opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne sadownicze;

30/09/19290 11.10.2017
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33.

BARTŁOMIEJ BATKO / BB TECHNIKA BARTŁOMIEJ BATKO Dzierzążenko 2B, 77-400 

Złotów

• opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne polowe,

• opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne sadownicze,

• urządzenia przeznaczone do zaprawiania nasion,

• instalacje przeznaczone do stosowania środków ochrony 

roślin w formie oprysku lub zamgławiania w szklarniach 

lub tunelach foliowych,

• samobieżny lub ciągnikowy sprzęt przeznaczony do 

stosowania środków ochrony roślin w formie granulatu,

• sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony 

roślin w formie oprysku, wyżej niewymieniony, inny niż 

opryskiwacze ręczne i plecakowe, którego pojemność 

zbiornika przekracza 30 l 

30/31/19365 05.02.2018

34.

LESZEK JANKOWIAK / SKUP SPRZEDAŻ ŻYWCA HANDEL 

ARTYKUŁAMI ROLNICZYMI I PRZEMYSŁOWYMI LESZEK 

JANKOWIAK

ul. Jarocińska 82, 63-233 

Jaraczewo

• opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne polowe 30/06/19499 06.04.2018

35.
EUGENIUSZ KOCZOROWSKI/DORADZTWO ROLNICZE 

EUGENIUSZ KOCZOROWSKI  

ul. Rogozińska 58, 64-840 

Budzyń

• opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne polowe; 30/01/14685 13.04.2018

36.
Stanisław Jarosz/Ośrodek Szkoleń i Bezpieczeństwa Stanisław Jarosz Stróżewo 35D, 64-800 

Chodzież

• opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne polowe 30/01/20073 07.08.2020

37.
KMK Agro D. Kaźmierczak C. Mądry M. Kaźmierczak Sp. J. Brodowo, ul. Poznańska 

20, 63-000 Środa Wlkp.

• opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne polowe, 30/25/21046 03.02.2021

38.

AGRO-KOL Sp. z o.o. Ruchenna 22, 62-600 

Koło

• opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne polowe,

• opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne sadownicze,

• opryskiwacze wyposażone w belkę opryskową montowane 

na pojazdach kolejowych,

• inny sprzęt kolejowy,

• zaprawiarki do nasion,

• opryskiwacze szklarniowe,

• samobieżny lub ciągnikowy sprzęt przeznaczony do 

stosowania środków ochrony roślin w formie granulatu,

• pozostały sprzęt do stosowania środków ochrony roślin w 

formie oprysku, inny niż opryskiwacze ręczne i plecakowe, 

którego pojemność zbiornika przekracza 30 litrów

30/09/21064 17.02.2021
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