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Lp. Nazwa Adres 
Zakres prowadzenia szkoleń w zakresie 

ochrony roślin 

Numer wpisu do 

rejestru 

Data wpisu do 

rejestru 

1.  AGRO-KOL Sp. z o. o. Ruchenna 22,             

62-600 Koło 

- stosowanie środków ochrony roślin sprzętem 

naziemnym, z wyłączeniem sprzętu 

montowanego na   

pojazdach szynowych oraz innego sprzętu 

stosowanego w kolejnictwie 

30/09/21064 2021-02-17 

2.  Stowarzyszenie Producentów Owoców i Warzyw w 

Sompolnie 

ul. 11 listopada 15,     

62-610 Sompolno 

- stosowanie środków ochrony roślin sprzętem 

naziemnym, z wyłączeniem sprzętu 

montowanego na pojazdach szynowych oraz 

innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie. 

30/10/16447 2010-06-01 

3.  Waldemar Hajnsz Ośrodek Szkolenia Zawodowego 

„EDYTOR” 

ul. Jana Dekana 3B,   

64-100 Leszno 

- stosowanie środków ochrony roślin sprzętem 

naziemnym, z wyłączeniem sprzętu 

montowanego na pojazdach szynowych oraz 

innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie; 

- doradztwo dotyczące środków ochrony roślin. 

30/63/17402 2013-01-31 

4.  Uniwersytet Oświatowy ul. Kossaka 118,        

64-920 Piła 

- stosowanie środków ochrony roślin sprzętem 

naziemnym, z wyłączeniem sprzętu 

montowanego na pojazdach szynowych oraz 

innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie. 

30/19/16448 2010-06-01 

5.  „VESPA” Łukasz Brożeniuk os. Władysława Łokietka 4/36 

61-616 Poznań 

- 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 sprzętem 

naziemnym montowanym na pojazdach 

szynowych lub innym sprzętem stosowanym w 

kolejnictwie; 

- integrowana produkcja roślin; 

- stosowanie środków ochrony roślin metodą 

fumigacji; 

- stosowanie środków ochrony roślin sprzętem 

agrolotniczym; 

30/64/16437 2010-05-27 

6.  ROL-WIR Spółka z  o. o.  ul. Golęcińska 9,         

60-626 Poznań 

- stosowanie środków ochrony roślin sprzętem 

naziemnym, z wyłączeniem sprzętu 

montowanego na pojazdach szynowych oraz 

innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie. 

30/64/16444 2010-06-01 
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7.  „PREKURSOR” Usługi Szkoleniowe BHP  i P.POŻ. Kiałka 

Józef 

Sierakowo                    

ul. Morelowa 1,  

63-900 Rawicz 

- stosowanie środków ochrony roślin sprzętem 

naziemnym, z wyłączeniem sprzętu 

montowanego na pojazdach szynowych oraz 

innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie. 

30/22/16439 2010-02-27 

8.  Zbigniew Tarchalski Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Grabów Wójtostwo 2,  

63-520 Grabów nad Prosną 

- stosowanie środków ochrony roślin sprzętem 

naziemnym, z wyłączeniem sprzętu 

montowanego na pojazdach szynowych oraz 

innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie. 

30/18/17663 2013-11-05 

9.  Polski Związek Producentów Kukurydzy ul. Mickiewicza 33, 60-837 

Poznań 

- stosowanie środków ochrony roślin sprzętem 

naziemnym, z wyłączeniem sprzętu 

montowanego na pojazdach szynowych oraz 

innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie; 

- doradztwo dotyczące środków ochrony roślin, 

- integrowana produkcja roślin 

30/64/17698 2013-12-16 

10.  EUROL Sylwia Trentowska ul. L. Wojciechowskiego 5, 

63-421 Przygodzice 

- integrowana produkcja roślin; 

- 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 sprzętem 

agrolotniczym; 

- stosowanie środków ochrony roślin metodą 

fumigacji; 

- stosowanie środków ochrony roślin sprzętem 

naziemnym montowanym na pojazdach 

szynowych lub innym sprzętem stosowanym w 

kolejnictwie. 

30/17/17753 2014-02-03 

11.  Centrum Rozwoju Kompetencji Waldemar Kula ul. Ogrodowa 13, 63-300 

Pleszew 

- doradztwo dotyczące środków ochrony roślin; 

- stosowanie środków ochrony roślin sprzętem 

naziemnym, z wyłączeniem sprzętu 

montowanego na pojazdach szynowych oraz 

innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie; 

30/20/1804 2014-09-09 

12.  P.P.H.U. MAT Tadeusz Wojciechowski ul. Zdrojki Lewe 9,  

62-700 Turek 

- doradztwo dotyczące środków ochrony roślin; 

- stosowanie środków ochrony roślin sprzętem 

naziemnym, z wyłączeniem sprzętu 

montowanego na pojazdach szynowych oraz 

innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie; 

30/27/18631 2016-02-26 
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13.  Bartłomiej Batko BB Technika  Dzierzążenko 

ul. Gajowa 1  

77-400 Złotów 

- 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, 

- badanie sprawności technicznej sprzętu 

naziemnego przeznaczonego do stosowania 

środków ochrony roślin 

30/31/19365 2018-01-29 

14.  Agrii Polska Sp. z o.o. 

 

ul. Obornicka 233, 

60-650 Poznań 

- doradztwo dotyczące środków ochrony roślin 30/64/8643 2018-10-16 

15.  Kazimierz Klocek 

prowadzący firmę pod nazwą 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MABO” 

Górzna 111 

77-400 Złotów 

- stosowanie środków ochrony roślin sprzętem 

naziemnym, z wyłączeniem sprzętu 

montowanego na   

pojazdach szynowych oraz innego sprzętu 

stosowanego w kolejnictwie; 

- doradztwo dotyczące środków ochrony roślin; 

- stosowanie środków ochrony roślin metodą 

fumigacji. 

30/31/18456 2020-01-08 

16.  Piotr Jaskuła 

prowadzący firmę pod nazwą 

Agro-system Piotr Jaskuła 

 

ul. Kaliska 2 

62-860 Opatówek 

- stosowanie środków ochrony roślin sprzętem 

naziemnym, z wyłączeniem sprzętu 

montowanego na   

pojazdach szynowych oraz innego sprzętu 

stosowanego w kolejnictwie; 

- doradztwo dotyczące środków ochrony roślin; 

- integrowana produkcja roślin. 

30/07/17710 2020-01-21 

17.  Magdalena Michalska-Winkler 

prowadząca firmę pod nazwą: 

Stacja Kontroli Opryskiwaczy MAG-POL  

Magdalena Michalska-Winkler 

ul. Bohaterów Września 1939 

r. 7/12 

62-650 Kłodawa 

- stosowanie środków ochrony roślin sprzętem 

naziemnym, z wyłączeniem sprzętu 

montowanego na   

pojazdach szynowych oraz innego sprzętu 

stosowanego w kolejnictwie 

30/09/19290 2020-02-03 

18.  Witold Walkowiak 

prowadzący firmę pod nazwą: 

PROFES Witold Walkowiak 

ul. Leśna 23                                                     

64-551 Otorowo 

- stosowanie środków ochrony roślin sprzętem 

naziemnym, z wyłączeniem sprzętu 

montowanego na   

pojazdach szynowych oraz innego sprzętu 

stosowanego w kolejnictwie; 

 - doradztwo dotyczące środków ochrony roślin 

30/24/20842 2020-08-27 
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19.  Paweł Olejarski SITOGRAN 

 

ul. Rynek Łazarski 18/15 

60-733 Poznań 

- stosowanie środków ochrony roślin sprzętem 

naziemnym, z wyłączeniem sprzętu 

montowanego na 

pojazdach szynowych oraz innego sprzętu 

stosowanego w kolejnictwie; 

- doradztwo dotyczące środków ochrony roślin 

- stosowanie środków ochrony roślin metodą 

fumigacji 

30//64/21247 2021-06-28 

 

20.  Centrum Edukacji i Zarządzania  

Korporacja „Romaniszyn” Sp. z o. o.  

 

ul. Różana Droga 1A 

64-920 Piła 

- doradztwo dotyczącego środków ochrony 

roślin; 

- stosowanie środków ochrony roślin sprzętem 

naziemnym, z wyłączeniem sprzętu 

montowanego na   

pojazdach szynowych oraz innego sprzętu 

stosowanego w kolejnictwie. 

30/19/21290 2021-08-10 

21.  Maciej Siąkowski Pro Kurs BHP  

 

ul. Feliksa Nowowiejskiego 

47B/12 

64-500 Szamotuły 

- stosowanie środków ochrony roślin sprzętem 

naziemnym, z wyłączeniem sprzętu 

montowanego na   

pojazdach szynowych oraz innego sprzętu 

stosowanego w kolejnictwie. 

30/24/21337 2021-09-21 

22.  Jakub Śliwa prowadzący firmę pod nazwą 

SYSTEM PRO Jakub Śliwa 

 

ul. Gajewskich 1D/10 

64-200 Wolsztyn 

- integrowana produkcja roślin; 

- 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 sprzętem 

agrolotniczym; 

- stosowanie środków ochrony roślin metodą 

fumigacji; 

- stosowanie środków ochrony roślin sprzętem 

naziemnym montowanym na pojazdach 

szynowych lub innym sprzętem stosowanym w 

kolejnictwie; 

- badania sprawności technicznej sprzętu 

naziemnego przeznaczonego do stosowania 

środków ochrony roślin; 

- badania sprawności technicznej sprzętu 

agrolotniczego przeznaczonego do stosowania 

30/29/21498 2022-02-15 
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środków ochrony roślin. 

23.  Eugeniusz Koczorowski prowadzący firmę pod nazwą 

Doradztwo Rolnicze Eugeniusz Koczorowski 

 

ul. Rogozińska 58 

64-840 Budzyń 

- integrowana produkcja roślin; 

- stosowanie środków ochrony roślin sprzętem 

naziemnym, z wyłączeniem sprzętu 

montowanego na pojazdach szynowych oraz 

innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie 

30/01/14685 2022-02-17 

24.  Adrian Neidrowski prowadzący firmę pod nazwą 

Neidrowski Adrian ANGARDEN 

 

ul. Podgórna 10A 

62-020 Swarzędz 

- doradztwo dotyczące środków ochrony roślin 30/21/18595  2022-06-13 

25.  Adam Thiel Stacja Kontroli Opryskiwaczy 

 

Targowisko 36 

64-111 Targowisko 

- stosowanie środków ochrony roślin sprzętem 

naziemnym, z wyłączeniem sprzętu 

montowanego na pojazdach szynowych oraz 

innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie 

30/13/19272 2022-12-09 


