
 

Rejestr Przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin. 
 

Lp. 
Imię i Nazwisko /nazwa 

przedsiębiorcy 
Adres siedziby 

Numer wpisu 

do rejestru 

Data wpisu do 

rejestru 
Zakres prowadzonych szkoleń 

 
1 2 3 4 5 6  

1 

AGRO-PIR  

Spółka z o.o. 

w Trzebownisku 

 Trzebownisko 615 A;     

36-001 Trzebownisko  
18/16/4257  19.07.2010 r.  

• doradztwo dotyczące środków ochrony roślin; 

• stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z 

wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz 

innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie.   

2 

Ryszard Matkiewicz              

Firma Szkoleniowa            

,,KURS-SERWIS" 

ul. Konopnickiej 84;          

37-420 Rudnik 

n/Sanem.                   

 18/12/4254   19.07.2010 r.  

• 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. 
  

3 
CIECH Sarzyna  

Spółka Akcyjna 

ul. Chemików 1;          

37-310 Nowa Sarzyna.  
18/08/2722  19.07.2010 r.  • doradztwo dotyczące środków ochrony roślin. 

 

4 

Koszyk Marcin 

DO-ROL 

 

ul. Kolejowa 83 

37-514 Munina 
18/04/4808  06.11.2013 r.  

• integrowana produkcja roślin;     

• stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z 

wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz 

innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie. 
 

5 

Marian Stasiowski                  

Ośrodek Szkolenia                                                      

w Jarosławiu 

 

ul. Lisińskiego 3 A;            

37-500 Jarosław.               
18/04/5369   06.02.2018 r.  

• 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; 

• stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji;                                                       

• stosowanie środków ochrony roślin sprzętem agrolotniczym;                                                  

• stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z 

wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych lub 

innym sprzętem stosowanym w kolejnictwie.  



1 2 3 4 5 6  

6 

 

Artur Ważny 

Centrum Usług 

Szkoleniowych 

 
 

ul. Okrężna 26 

37-600 Lubaczów 
18/09/5455   05.09.2018 r.  

• 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; 

• stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji. 

                                                         

7 

 

Habrat Tomasz 

Firma ,,HABRAT” 

 

         ul. Zielona 10 

   38-400 Krosno 
18/61/5476   08.11.2018 r.  

• 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;                   

• integrowana produkcja roślin; 

• stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym  

  montowanym na pojazdach szynowych lub innym sprzętem  

  stosowanym w kolejnictwie.     

8 

Tomasz Lenart  

Handel i Usługi Leśne 

Kursy Szkolenia i Bhp 

EKODRWAL 

ul. Jana III 

Sobieskiego 26/8 

38-700 Ustrzyki Dolne 

18/01/6047 25.06.2021 r. 

• doradztwo dotyczące środków ochrony roślin;                                                        

• stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z 

wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz 

innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie; 

• stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji. 
 

9 

 

Franciszek Janas 

,,Ośrodek Szkolenia 

BHP i P.POŻ” 
 

Leżachów-Osada 1 

37-511 Wólka Pełkińska 18/04/6118 22.11.2021 r. 

• stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z 

wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz 

innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie. 

 

 


