
 

Data wpływu: 

WNIOSEK  
o powołanie komisji egzaminacyjnej  

 
Na podstawie art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r.                 
o środkach ochrony roślin (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2097) 

wnioskuję o powołanie komisji egzaminacyjnej w celu 
przeprowadzenia egzaminu w formie pisemnego testu na 

organizowanym szkoleniu. 

 

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR 
OCHRONY ROŚLIN 

I NASIENNICTWA 
W OLSZTYNIE 

 

Numer sprawy:                                                                                         Miejscowość, data: 

                                                                                                                              

  
 
 

 

Przedsiębiorca/podmiot prowadzący szkolenie: 
 

 

 
 

 
 
 
 

  /   /       

numer w rejestrze 

przedsiębiorców/podmiotów 

 

 

SZKOLENIE W ZAKRESIE*:              

   
 doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin   stosowania 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  

 integrowanej produkcji roślin   

 

 stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji  

 
 badań sprawności technicznej sprzętu agrolotniczego 

przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin 

 

 stosowania środków ochrony roślin sprzętem agrolotniczym 

 badań sprawności technicznej sprzętu naziemnego 

przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin  

 

 stosowania środków ochrony roślin sprzętem przeznaczonym 

do stosowania tych środków, montowanym na pojazdach 

szynowych lub innym sprzętem stosowanym w kolejnictwie 

* - zaznaczyć właściwe 

 
PROPONOWANY SKŁAD KOMISJI EGZAMINACYJNEJ: 

1. 

2. 

3. 

 
MIEJSCE, TERMIN, SZKOLENIA (adres, data, godzina): 

a/ zajęć teoretycznych  

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
b/ zajęć praktycznych (w przypadku szkoleń w zakresie stosowania środków ochrony roślin 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
c/ egzaminu 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

DATA I PODPIS WNIOSKODAWCY 

……………………………………………………………………………………………… 

miejscowość, data 
……………………………………………………………………………………………… 

podpis 
 

              podstawowe                            uzupełniające                                                                                                                                

  
 
 



 
 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA: 
 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie                          
z siedzibą w Olsztynie, ul. Kołobrzeska 11, 10-444 Olsztyn, e-mail: wi-olsztyn@piorin.gov.pl.  

Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres:                     
iodo-olsztyn@piorin.gov.pl. Dane podane we wniosku będą przetwarzane na podstawie art. 65 ust. 3 ustawy z 08.03.2013 r. o 

środkach ochrony roślin w celu powołania komisji egzaminacyjnej i przeprowadzenia egzaminu  oraz realizacji określonymi 
przepisami prawa obowiązków Inspekcji, na podst. art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO. Odbiorcami do których mogą być przekazane 

Państwa dane osobowych mogą być współadministratorzy: wojewódzcy inspektorzy ochrony roślin i nasiennictwa oraz Główny 
Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia spraw na mocy 
przepisów prawa, inne organy państwowe, uprawnione do otrzymania informacji na podstawie przepisów prawa, podmioty 

uprawnione do obsługi doręczeń. Państwa dane będą przechowywane w roku 2021 oraz przez okres określony obowiązującymi 
przepisami archiwalnymi. Przysługują Panu/Pani prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania 

(poprawiania) swoich danych; usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych; przenoszenia danych; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (gdy uznają Państwo,                         
iż przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO). Państwa dane nie będą profilowane an i 

przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani też przekazywane do państw trzecich. 
 

 

 

 

WYPEŁNIA JEDNOSTKA WIORiN 

 

 

Sprawdzono pod względem formalnym: 

 
 

 
 

 
 

……………………………………………………………………………………………… 

miejscowość, data 

……………………………………………………………………………………………… 

podpis i pieczęć inspektora 

 
 

Decyzja Wojewódzkiego Inspektora o powołaniu komisji: 

 

 

 

 

 
 

………………………………………………………………………………………… 

miejscowość, data 
……………………………………………………………………………………………… 

podpis i pieczęć Wojewódzkiego Inspektora 

 
 

Numer sprawy:                                                                     Miejscowość, data: 
                                                                                                                              

  
 
 

 

mailto:wi-olsztyn@piorin.gov.pl

