
Rejestr przedsiębiorców wykonujących  działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin  

 

 

Lp. 
Imię, nazwisko albo nazwa 

przedsiębiorcy. 

Adres i miejsce 

zamieszkania (lub 

adres miejsca 

wykonywania 

działalności 

gospodarczej) albo 

adres i siedziba                                                                                                                                                     

przedsiębiorcy 

 

 

 

NIP Zakres prowadzenia szkoleń z zakresu środków ochrony 

roślin 

Numer wpisu 

do rejestru 
Data wpisu do rejestru 

1. 

Iwona Miecznikowska 

Agro – Partner  

Kompleksowa Obsługa 

Rolnictwa 

 

ul. Polna 6 

13-100 Nidzica 

9840080879 - stosowanie środków ochrony roślin: 

a)   sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu 

montowanego na pojazdach szynowych oraz innego 

sprzętu stosowanego w kolejnictwie 

28/11/3954  26.05.2010 

 

2. 

Anita Graczyk 

Centrum Kształcenia Kadr 

 

ul. Pionierska 1 a 

14-100 Ostróda 

7411233778 - doradztwo dotyczące  środków ochrony roślin 

-  stosowanie środków ochrony roślin: 

a)   sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu 

montowanego na pojazdach szynowych oraz innego 

sprzętu stosowanego w kolejnictwie 

28/15/3950 26.05.2010 

 

3. 

Warmińsko – Mazurski 

Zakład Doskonalenia 

Zawodowego w Olsztynie 

 

ul. Mickiewicza 5 

10-548 Olsztyn 

7390100344 - doradztwo dotyczące  środków ochrony roślin 

- integrowana produkcja 

- stosowanie środków ochrony roślin: 

 a)   sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu 

montowanego na pojazdach szynowych oraz innego 

sprzętu stosowanego w kolejnictwie 

b)   sprzętem naziemnym montowanym na pojazdach 

szynowych lub innym sprzętem stosowanym w 

kolejnictwie 

28/62/3946 26.05.2010 

 

4. 

Agnieszka Stankiewicz 

Centrum Szkolenia 

Zawodowego „Uniwers” 

 

ul. Wodna 4 

11- 500 Giżycko 

8451063337 - stosowanie środków ochrony roślin: 

a)   sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu 

montowanego na pojazdach szynowych oraz innego 

sprzętu stosowanego w kolejnictwie 

28/06/3956 26.05.2010 

 

5. 

Ryszard Pisowacki  

Zakład Szkoleniowo – 

Usługowy „Glob” 

 

ul. 11-go Listopada 

16/3 

11-600 Węgorzewo 

8451064897 - stosowanie środków ochrony roślin: 

a)   sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu 

montowanego na pojazdach szynowych oraz innego 

sprzętu stosowanego w kolejnictwie   

28/19/3952 26.05.2010 

 

6 

Okręgowy Ośrodek 

Rzeczoznawstwa i 

Doradztwa SITR Sp. z o.o. 

w Olsztynie 

 

ul. Kajki 10/12 

10-547 Olsztyn 

7390206309 - doradztwo dotyczące  środków ochrony roślin 

- stosowanie środków ochrony roślin: 

a)   sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu 

montowanego na pojazdach szynowych oraz innego 

sprzętu stosowanego w kolejnictwie 

b) metodą fumigacji 

- integrowana produkcja 

28/62/4208 09.07.2012 

 



7. 

Władysław Grygo 

Usługi Szkoleniowe, 

Transportowe i 

Zarządzanie Władysław 

Grygo 

 

Plac Wolności 6/26 

19-400 Olecko 

8471062306 - doradztwo dotyczące  środków ochrony roślin 

- stosowania środków ochrony roślin: 

a)  sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu 

montowanego na pojazdach szynowych oraz innego 

sprzętu stosowanego w kolejnictwie 

28/13/4308 19.06.2013 

 

8. 

Anna Kościńska 

INTERAGRO Anna 

Kościńska 

 

Wołowno 46 

11-042 Jonkowo 

7392027143 - doradztwo dotyczące  środków ochrony roślin 

- stosowanie środków ochrony roślin: 

a) sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu 

montowanego na pojazdach szynowych oraz innego 

sprzętu stosowanego w kolejnictwie 

28/14/4423 15.04.2014 

 

9. 

Agnieszka Linkowska 

Agnieszka Linkowska 

Agroexpert 

 

ul. Popiełuszki 9/5 

10-693 Olsztyn  

 

5661869766 - doradztwo dotyczące środków ochrony roślin, 

-  stosowanie środków ochrony roślin: 

a)  sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu 

montowanego na pojazdach szynowych oraz innego 

sprzętu stosowanego w kolejnictwie. 

 

14/02/17731 19.01.2015 

 

10. 

Błażej Chojnowski 

WAR-MOTOR Błażej 

Chojnowski 

ul. Grunwaldzka 52 

13-300 Nowe 

Miasto Lubawskie 

8771380795 - doradztwo dotyczące środków ochrony roślin 

-  stosowanie środków ochrony roślin: 

a)  sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu 

montowanego na pojazdach szynowych oraz innego 

sprzętu stosowanego w kolejnictwie 

28/12/4645 15.03.2016 

 

11. 

Techpal Sp. z o.o. ul. Barcza 16 

10-685 Olsztyn 

7390100083 - doradztwo dotyczące środków ochrony roślin 

- integrowana produkcja roślin 

- badanie sprawności technicznej sprzętu naziemnego 

przeznaczonego do stosowania środków ochrony 

roślin 

- badanie sprawności technicznej sprzętu 

agrolotniczego przeznaczonego do stosowania 

środków ochrony roślin 

- stosowania środków ochrony roślin: 

a)  sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu 

montowanego na pojazdach szynowych oraz innego 

sprzętu stosowanego w kolejnictwie 

b)   sprzętem naziemnym montowanym na pojazdach 

szynowych lub innym sprzętem stosowanym w 

kolejnictwie 

c)  metodą fumigacji 

d)  sprzętem agrolotniczym 

 

28/62/4836 03.01.2018 

 

12. 

Krzysztof Teodor 

Piotrowski  

Nasienne Przedsiębiorstwo 

Hamdlowo - Usługowe 

„Działnas”  

ul Norwida 5/31 

13-200 Działdowo 

5711017196 - stosowanie środków ochrony roślin: 

a)   sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu 

montowanego na pojazdach szynowych oraz innego 

sprzętu stosowanego w kolejnictwie 

28/03/503 14.02.2018 



13. 

Krzysztof Pawełkiewicz 

POGOTOWIE BHP 

Krzysztof Pawełkiewicz 

 

 

ul. Rtm. Witolda 

Pileckiego 3/1 

10-693 Olsztyn 

 

7391846933 - doradztwo dotyczące środków ochrony roślin 

- integrowana produkcja roślin 

- badanie sprawności technicznej sprzętu naziemnego 

przeznaczonego do stosowania środków ochrony 

roślin 

- badanie sprawności technicznej sprzętu 

agrolotniczego przeznaczonego do stosowania 

środków ochrony roślin 

- stosowania środków ochrony roślin: 

a)  sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu 

montowanego na pojazdach szynowych oraz innego 

sprzętu stosowanego w kolejnictwie 

b)   sprzętem naziemnym montowanym na pojazdach 

szynowych lub innym sprzętem stosowanym w 

kolejnictwie 

c)  metodą fumigacji 

d)  sprzętem agrolotniczym 

 

28/62/5181 22.07.2020 

14. 

CECH 

RZEMIEŚLNIKÓW I 

PRZEDSIĘBIORCÓW  

w Szczytnie 

ul. M. C. 

Skłodowskiej 15 

12-100 Szczytno 

7450000630 - doradztwo dotyczące środków ochrony roślin 

- integrowana produkcja roślin 

- badanie sprawności technicznej sprzętu naziemnego 

przeznaczonego do stosowania środków ochrony 

roślin 

- badanie sprawności technicznej sprzętu 

agrolotniczego przeznaczonego do stosowania 

środków ochrony roślin 

- stosowania środków ochrony roślin: 

a)  sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu 

montowanego na pojazdach szynowych oraz innego 

sprzętu stosowanego w kolejnictwie 

b)   sprzętem naziemnym montowanym na pojazdach 

szynowych lub innym sprzętem stosowanym w 

kolejnictwie 

c)  metodą fumigacji 

d)  sprzętem agrolotniczym 

 

28/17/5454 14.11.2022 

 

 

 


