
Procedura ubiegania się o wpis do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami, prowadzących szkolenia 

w zakresie środków ochrony roślin 

 

 Podmiot niebędący przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców może prowadzić szkolenia w zakresie środków ochrony roślin, po uzyskaniu wpisu do rejestru 

podmiotów niebędących przedsiębiorcami, prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin. 

 Organem prowadzącym rejestr jest wojewódzki inspektor właściwy ze względu na siedzibę zainteresowanego 

podmiotu. Ubiegając się o wpis do rejestru należy złożyć następujące dokumenty: 

 wniosek; 

 oświadczenie; 

 dowód wniesienia opłaty skarbowej. 

 Wzory dokumentów można znaleźć tutaj. Wykaz Oddziałów WIORiN w Białymstoku, w których można 

złożyć dokumenty jest dostępny na stronie internetowej www.piorin.gov.pl/bialystok w zakładce „Struktura 

organizacyjna / Oddziały”. 

 

Co powinien zawierać wniosek 

Wpisu do rejestru dokonuje się na wniosek zainteresowanego podmiotu, zawierający następujące dane:  

 nazwę oraz adres i siedzibę podmiotu; 

 numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy; 

 wskazanie zakresu, w jakim wnioskodawca zamierza prowadzić szkolenia w zakresie środków ochrony roślin
1
; 

 datę i podpis wnioskodawcy. 

 

Oświadczenie 

 Do wniosku zainteresowany podmiot dołącza oświadczenie, że są mu znane i spełnia warunki wykonywania 

działalności w zakresie prowadzenia szkoleń dotyczących środków ochrony roślin. 

 

Opłata skarbowa 

 Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546) dokonanie 

wpisu do wyżej wymienionego rejestru podlega opłacie skarbowej, wynoszącej 616 zł. Opłatę należy wnieść na 

rachunek: 

Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, 

Bank PEKAO S.A., nr 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132, 

tytułem: „wpis do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami, prowadzących szkolenia w zakresie 

środków ochrony roślin” 

 

W przypadku spółki cywilnej każdy ze wspólników składa wniosek, oświadczenie oraz uiszcza opłatę skarbową 

w kwocie 616 zł 

 

Podmiot wykonujący działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu szkoleń w zakresie środków ochrony roślin 

jest obowiązany:  

1) zapewnić warunki organizacyjno - techniczne umożliwiające prawidłowe prowadzenie szkoleń w zakresie 

środków ochrony roślin; 

                                                           
1 W skład szkoleń w zakresie środków ochrony roślin wchodzą szkolenia w zakresie:  

 doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin; 

 integrowanej produkcji roślin; 

 stosowania środków ochrony roślin sprzętem agrolotniczym; 

 stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji; 

 stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym montowanym na pojazdach szynowych  lub innym sprzętem stosowanym w 

kolejnictwie; 

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

sprzętu stosowanego w kolejnictwie. 

 badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin. 

http://piorin.gov.pl/pl-formularze/


2) zapewnić prowadzenie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin przez osoby posiadające wymagane 

kwalifikacje, obejmujące w przypadku osób prowadzących szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin 

ukończenie szkolenia w tym zakresie; 

3) informować wojewódzkiego inspektora o planowanych terminach i miejscach prowadzenia szkoleń w zakresie 

środków ochrony roślin, nie później niż na 14 dni przed ich rozpoczęciem; 

4) prowadzić szkolenia w zakresie środków ochrony roślin zgodnie z programami szkoleń oraz w grupach, 

których liczebność zapewnia prawidłowy przebieg szkoleń; 

5) dokumentować działania związane z prowadzeniem szkoleń w zakresie środków ochrony roślin; dokumentacja 

ta powinna zawierać następujące dane osobowe uczestnika szkolenia oraz osoby prowadzącej szkolenie: imię, 

nazwisko, adres i miejsce zamieszkania oraz nr PESEL albo nazwę i numer dokumentu potwierdzającego 

tożsamość tych osób, w przypadku uczestnika szkolenia lub osoby prowadzącej szkolenie, nieposiadającego 

obywatelstwa polskiego; 

6) udostępniać dokumenty dotyczące prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin na żądanie 

wojewódzkiego inspektora; 

7) przekazywać wojewódzkiemu inspektorowi informacje o osobach, które uzyskały zaświadczenie o ukończeniu 

szkolenia w zakresie środków ochrony roślin, w tym dane osobowe uczestnika szkolenia, o których mowa 

w pkt 5; 

8) wydawać zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie środków ochrony roślin w sposób zgodny 

z przepisami ustawy; 

9) poinformować na piśmie wojewódzkiego inspektora o zmianie danych podlegających wpisowi do rejestru, 

w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych; 

10) poinformować na piśmie wojewódzkiego inspektora o zaprzestaniu wykonywania działalności polegającej 

na prowadzeniu szkoleń w zakresie środków ochrony roślin. 

 

 Szczegółowe warunki prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin reguluje Rozporządzenie 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 554). Rozporządzenie to określa m.in. kwalifikacje osób prowadzących szkolenia, programy szkoleń oraz 

wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. 

 

Podstawa prawna 

 Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2020 r., poz. 2097); 

 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. -  Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r., poz. 162); 

 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546); 

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków 

ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r. poz. 554). 

 


