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

 

Stan na dzień 01 października 2020 r.  

Lp. Nazwa jednostki 

Siedziba i adres 

jednostki 

organizacyjnej 

Zakres udzielonego upoważnienia  
Numer wpisu do 

rejestru 

Data wpisu do 

rejestru 

1 

Zachodniopomorski 

Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w 

Barzkowicach 

Barzkowice                    

73-134 Barzkowice 

1) 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                                                                                      

2) doradztwo dotyczące środków ochrony roślin                                                                         

3) integrowana produkcja roślin                                                                  

4) stosowanie środków ochrony roślin metodą fumigacji 

32/14/3217 26.05.2010 

2 

Środkowopomorska Rada 

Naczelnej Organizacji 

Technicznej w Koszalinie 

ul. Jana z Kolna 38                     

75-204 Koszalin 

1) 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                                                                                    

2) doradztwo dotyczące środków ochrony roślin                                                                 

3) stosowanie środków ochrony roślin metodą fumigacji                       
32/61/3218 26.05.2010 

3 

Centrum Edukacji 

Ogrodniczej                   

Ośrodek Dokształcania           

i Doskonalenia 

Zawodowego 

ul. Batalionów 

Chłopskich 115                                    

70-760 Szczecin 

1) 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                                                                                      

2) doradztwo dotyczące środków ochrony roślin                                                                             

3) stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym 

montowanym na pojazdach szynowych lub innym sprzętem 

stosowanym w kolejnictwie  

32/62/3424 13.02.2012 



4 

Europejskie Centrum 

Edukacji i Turystyki 

Ośrodek Kursów i 

Szkoleń  Agencja 

Zatrudnienia Leszek 

Czubiński 

ul. Gdyńska 16             

78-500 Drawsko 

Pomorskie 

1) integrowana produkcja roślin,                                                     

2) doradztwo dotyczące środków ochrony roślin                                                                                                         

3) 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                                                                                  

4) stosowanie środków ochrony roślin sprzętem 

agrolotniczym,                                                                                   

5) stosowanie środków ochrony roślin metodą fumigacji,          

6) stosowanie środków ochrony roślin sprzętem 

naziemnym montowanym na pojazdach szynowych lub 

innym sprzętem stosowanym w kolejnictwie 

32/03/3920 17.10.2016 

5 
Europejskie Centrum 

Edukacyjne Spółka z o.o. 

ul. T. Chałbińskiego 15                              

75-581 Koszalin 

1) integrowana produkcja roślin,                                                     

2) doradztwo dotyczące środków ochrony roślin                                                                                                         

3) 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                                                                              

4) stosowanie środków ochrony roślin sprzętem 

agrolotniczym,                                                                                   

5) stosowanie środków ochrony roślin metodą fumigacji,          

6) stosowanie środków ochrony roślin sprzętem 

naziemnym montowanym na pojazdach szynowych lub 

innym sprzętem stosowanym w kolejnictwie                                                             

7) badania sprawności technicznej sprzętu naziemnego  

przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin              

8) badania sprawności technicznej sprzętu agrolotniczego 

przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin      

32/61/3921 25.11.2016 



6 
EKSPERT - SITR             

Sp. z o.o. 

ul. Jana z Kolna 38                     

75-204 Koszalin 

1) integrowana produkcja roślin,                                                     

2) doradztwo dotyczące środków ochrony roślin                                                                                                         

3) 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                                                                                  

4) stosowanie środków ochrony roślin sprzętem 

agrolotniczym,                                                                                   

5) stosowanie środków ochrony roślin metodą fumigacji,          

6) stosowanie środków ochrony roslin sprzętem 

naziemnym montowanym na pojazdach szynowych lub 

innym sprzętem stosowanym w kolejnictwie                                                             

7) badania sprawności technicznej sprzętu naziemnego  

przeznaczonego do stosowania środków ochrony roslin              

8) badania sprawności technicznej sprzętu agrolotniczego 

przeznaczonego do stosowania środków ochrony roslin      

32/61/3942 20.02.2017 

7 
MG - Progres                

Mirosław Gocałek 

ul. Dębowa 21                    

78-400 Szczecinek 

1) integrowana produkcja roślin,                                                     

2) doradztwo dotyczące środków ochrony roślin                                                                                                         

3) 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                                                                                  

4) stosowanie środków ochrony roślin sprzętem 

agrolotniczym,                                                                                   

5) stosowanie środków ochrony roślin metodą fumigacji,          

6) stosowanie środków ochrony roslin sprzętem 

naziemnym montowanym na pojazdach szynowych lub 

innym sprzętem stosowanym w kolejnictwie                                                             

7) badania sprawności technicznej sprzętu naziemnego  

przeznaczonego do stosowania środków ochrony roslin              

8) badania sprawności technicznej sprzętu agrolotniczego 

przeznaczonego do stosowania środków ochrony roslin      

32/15/4097 04.06.2018 



8 

Federacja 

Stowarzyszeń 

Naukowo-

Technicznych NOT 

Rada Regionu 

Zachodniopomorskiego 

w Szczecinie  

ul. Wojska Polskiego 

67                                

70-478 Szczecin 

1) integrowana produkcja roślin,                                                     

2) doradztwo dotyczące środków ochrony roślin                                                                                                         

3) 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                                                                                  

4) stosowanie środków ochrony roślin sprzętem 

agrolotniczym,                                                                                   

5) stosowanie środków ochrony roślin metodą fumigacji,          

6) stosowanie środków ochrony roslin sprzętem 

naziemnym montowanym na pojazdach szynowych lub 

innym sprzętem stosowanym w kolejnictwie                                                             

7) badania sprawności technicznej sprzętu naziemnego  

przeznaczonego do stosowania środków ochrony roslin              

8) badania sprawności technicznej sprzętu agrolotniczego 

przeznaczonego do stosowania środków ochrony roslin      

32/62/4155 23.11.2018 



 

 

9 
AGRO COLSULTING     

Karol Baczuń 

ul. Józefa  

Piłsudskiego 20A           

74-300 Myślibórz  

1) integrowana produkcja roślin,                                                     

2) doradztwo dotyczące środków ochrony roślin                                                                                                         

3) 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                                                                                  

4) stosowanie środków ochrony roślin sprzętem 

agrolotniczym,                                                                                   

5) stosowanie środków ochrony roślin metodą fumigacji,          

6) stosowanie środków ochrony roslin sprzętem 

naziemnym montowanym na pojazdach szynowych lub 

innym sprzętem stosowanym w kolejnictwie                                                             

7) badania sprawności technicznej sprzętu naziemnego  

przeznaczonego do stosowania środków ochrony roslin              

8) badania sprawności technicznej sprzętu agrolotniczego 

przeznaczonego do stosowania środków ochrony roslin      

32/10/4166 10.01.2019 

10 

Zachodniopomorski 

Uniwersytet 

Technologiczny w 

Szczecinie  

al. Piastów 17                

70-310 Szczecin 

1) integrowana produkcja roślin,                                                     

2) doradztwo dotyczące środków ochrony roślin                                                                                                         

3) 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                                                                                  

4) stosowanie środków ochrony roślin sprzętem 

agrolotniczym,                                                                                   

5) stosowanie środków ochrony roślin metodą 

fumigacji,           

32/62/4229 01.07.2019 


