
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.
Technikum Nr 2 w Chojnicach,                      

ul. Dworcowa 1, 89-620 Chojnice

1) stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym z 

wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz 

innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie,                                          

2) integrowana produkcja roślin,
22/02/8177 07.07.2010 r.

2.
Zakład Doskonalenia Zawodowego,              ul. 

Szczecińska 57, 76-200 Słupsk

1) doradztwo dotyczące środków ochrony roślin,                                      

2) stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym z 

wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz 

innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie,                                                                         

3) integrowana produkcja roślin,                                                          

4) stosowanie środków ochrony roślin metodą fumigacji

22/63/8178 09.07.2010 r.

3.

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne 

Inżynierów i Techników Rolnictwa w Słupsku, 

ul. Zamenhofa 1, 76-200 Słupsk

1) integrowana produkcja roślin

2) doradztwo dotyczące środków ochrony roślin

3) stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z 

wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz 

innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie

4) stosowanie środków ochrony roślin sprzętem agrolotniczym,       5) 

stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym 

montowanym na pojazdach szynowych lub innym sprzętem 

stosowanym w kolejnictwie                                                                      

6) stosowanie środków ochrony roślin metodą fumigacji

22/63/8180 12.07.2010 r.

4.

Biskupi Uniwersytet Ludowy przy Technikum 

nr 2 w Chojnicach, ul. Dworcowa 1,            89-

620 Chojnice

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,

22/02/8868 03.02.2015 r.

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



5.

Zakład Usługowo Szkoleniowy

Niepubliczna Placówka Oświatowa

Nr 55/3/2015 z dnia 26.10.2015 r.

ul. Kościerska 7, 83-330 Żukowo

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

22/05/9024 29.02.2016 r.


