
 
 
 
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor  
Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie 
 

ul. Żółkiewskiego 17 
05-075 Warszawa-Wesoła 
 
 

WNIOSEK 
 
Na podstawie art. 68 ust. 1 i 2 w związku z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o 
środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2017 r. poz. 50, z późn. zm.) wnoszę o wpis do rejestru 
przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie 
środków ochrony roślin. 
 
1. Imię i nazwisko albo nazwa przedsiębiorcy 

 
.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 
2. Miejsce zamieszkania i adres albo siedziba i adres przedsiębiorcy 

(Opis: w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, zamiast adresu i miejsca zamieszkania 
tej osoby – adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres 
zamieszkania) 
 
................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 
3.  Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym wnioskodawcy (o ile wnioskodawca taki numer 

posiada) 
 
................................................................................................................................................. 
 

4. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy  
 
................................................................................................................................................. 
 

5.  Imię i nazwisko osoby do kontaktów z wojewódzkim inspektorem oraz adres do 
korespondencji 
 
................................................................................................................................................. 

 
6.  Wskazanie zakresu, w jakim wnioskodawca zamierza prowadzić szkolenia w zakresie  
     środków ochrony roślin: 
 
 doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin           
 integrowanej produkcji roślin   

 
........................................, data: ...................... 
                (miejscowość) 



 badań sprawności technicznej sprzętu naziemnego przeznaczonego do stosowania środków  
    ochrony roślin           
 badań sprawności technicznej sprzętu agrolotniczego przeznaczonego do stosowania 
    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                

 stosowania środków ochrony roślin sprzętem agrolotniczym     
 stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji      
 stosowania środków ochrony roślin sprzętem przeznaczonym do stosowania tych środków,  
    montowanym na pojazdach szynowych lub innym sprzętem stosowanym w kolejnictwie 
             
 właściwe zaznaczyć 
 
 
       .............................................................. 
                 data i podpis wnioskodawcy 
 
 
 
Załączniki: 
 Przetłumaczony na język polski odpis z odpowiedniego rejestru albo ewidencji przedsiębiorców 
prowadzonych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym, albo państwie, które zawarło z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi 
umowę regulującą swobodę świadczenia usług, w przypadku przedsiębiorcy, który zamierza czasowo 
świadczyć usługę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  
 Pełnomocnictwo (jeżeli z wnioskiem występuje pełnomocnik) 
 Opłata skarbowa za pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)  
 Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność 
w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin  
 Oświadczenie, zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 50, z późn. zm.)  
  Inne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 
 


