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Lp. Nazwa Adres 
Zakres prowadzenia szkoleń w zakresie ochrony 

roślin 

Numer wpisu do 

rejestru 

Data wpisu do 

rejestru 

1.  Zespół Szkół Rolniczych im. Józefa Wybickiego, Ośrodek 

Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego 

Grabonóg 63, 

 63-820 Piaski 

- stosowanie środków ochrony roślin sprzętem 

naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na 

pojazdach szynowych oraz innego sprzętu 

stosowanego w kolejnictwie. 

30/04/16458 2010-06-02 

2.  Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i 

Techników Rolnictwa Oddział w Kaliszu 

ul. Zacisze 2,     

62-800 Kalisz 

- 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; 

- integrowana produkcja roślin. 

30/61/16449 2010-06-01 

3.  Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego 

im. St. Staszica w Kościelcu 

ul. Kościelna 2,          

62-604 Kościelec 

- stosowanie środków ochrony roślin sprzętem 

naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na 

pojazdach szynowych oraz innego sprzętu 

stosowanego w kolejnictwie. 

30/09/16456 2010-06-02 

4.  Kościeleckie Towarzystwo Doradców ul. Osiedlowa 4/8,      

62-604 Kościelec 

- stosowanie środków ochrony roślin sprzętem 

naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na 

pojazdach szynowych oraz innego sprzętu 

stosowanego w kolejnictwie. 

30/09/16459 2010-06-02 

5.  Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych im. Synów Pułku w 

Lesznie 

ul. 1 Maja 1,              

64-100 Leszno 

- stosowanie środków ochrony roślin sprzętem 

naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na 

pojazdach szynowych oraz innego sprzętu 

stosowanego w kolejnictwie. 

30/63/16457 2010-06-02 

6.  Uniwersytet Robotniczy Mariola Nowacka ul. Sienkiewicza 9,      

64-100 Leszno 

- stosowanie środków ochrony roślin sprzętem 

naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na 

pojazdach szynowych oraz innego sprzętu 

stosowanego w kolejnictwie. 

30/63/16451 2010-06-01 

7.  Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w 

Trzciance 

Trzcianka 15a  

64-316 Kuślin 

- stosowanie środków ochrony roślin sprzętem 

naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na 

pojazdach szynowych oraz innego sprzętu 

stosowanego w kolejnictwie. 

30/15/16452 2010-06-01 
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8.  Zespół Szkół Ponadpodstawowych Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Przygodzicach 

ul. PTR 6,                  

 63-421 Przygodzice 

- stosowanie środków ochrony roślin sprzętem 

naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na 

pojazdach szynowych oraz innego sprzętu 

stosowanego w kolejnictwie. 

30/17/16460 2010-06-02 

9.  Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie Marszew 22,               

63-300 Pleszew 

- stosowanie środków ochrony roślin sprzętem 

naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na 

pojazdach szynowych oraz innego sprzętu 

stosowanego w kolejnictwie. 

30/20/16455 2010-06-02 

10.  Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu ul. Żmigrodzka 41/49 

60-171 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 metodą 

fumigacji. 

 

 

30/64/16438 2010-05-27 

11.  Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy ul. Wł. Węgorka 20,   

60-318 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; 

- integrowana produkcja roślin. 

30/64/14952 2010-06-01 

12.  Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego ul. Sieradzka 29,         

60-163 Poznań 

- stosowanie środków ochrony roślin sprzętem 

naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na 

pojazdach szynowych oraz innego sprzętu 

stosowanego w kolejnictwie; 

- integrowana produkcja roślin, 

- badania sprawności technicznej sprzętu 

przeznaczonego do stosowania środków ochrony 

roślin. 

30/64/16436 2010-02-27 

13.  Stowarzyszenie Naukowo -Techniczne Inżynierów i 

Techników Ogrodnictwa oddział w Poznaniu 

ul. Wieniawskiego 5/9, 

61-712 Poznań 

- integrowana produkcja 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 

30/64/16649 2010-10-08 
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lub innym sprzętem stosowanym w kolejnictwie. 

14.  Wielkopolski Związek Ogrodniczy ul. Franowo 1,    

61-302 Poznań 

- integrowana produkcja roślin. 30/64/12995 2010-10-08 

 

 

 

15.  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w 

Złotowie 

ul. Norwida 10,          

77-400 Złotów 

- stosowanie środków ochrony roślin sprzętem 

naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na 

pojazdach szynowych oraz innego sprzętu 

stosowanego w kolejnictwie. 

30/31/17400 2013-01-17 

16.  Stowarzyszenie Polskie Uniwersytety Ludowe Radawnica                   

ul. Uniwersytecka 6,  

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. 

30/31/17358 2012-11-14 

17.  Wielkopolska Izba Rolnicza Poznań ul. Golęcińska 9, 

61-306 Poznań 

- stosowanie środków ochrony roślin sprzętem 

naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na 

pojazdach szynowych oraz innego sprzętu 

stosowanego w kolejnictwie. 

 

30/64/17680 2013-11-27 

18.  Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego 

w Kaczkach Średnich 

Kaczki Średnie 62,  

62-700 Turek 

- stosowanie środków ochrony roślin sprzętem 

naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na 

pojazdach szynowych oraz innego sprzętu 

stosowanego w kolejnictwie. 

 

30/27/18539 2016-01-18 

19.  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w 

Strzałkowie 

ul. Górna 12,  

62-420 Strzałkowo  

- stosowanie środków ochrony roślin sprzętem 

naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na 

pojazdach szynowych oraz innego sprzętu 

stosowanego w kolejnictwie. 

 

30/23/19280 2017-09-21 


