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Wstęp 
Status prawny  

Warmińsko–Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie (WMODR) jest 
państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, której zadaniem jest 
prowadzenie doradztwa rolniczego obejmującego działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, 
rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mające na celu poprawę poziomu 
dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie 
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji 
zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich. 

 
Podstawy funkcjonowania 

1. Ustawa o JDR 
WMODR działa w oparciu o ustawę z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa 

rolniczego (Dz. U. z 2018 r., poz. 711 t.j. z późn. zm.). 
 

2. Statut 
Statut WMODR nadany został Zarządzeniem Nr 41 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

z dnia 19 sierpnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  
19.08.2016 r. poz. 33). 

 
3.  Regulamin organizacyjny 

 Regulamin Organizacyjny WMODR wprowadzony został Zarządzeniem Nr 4/2017 Dyrektora 
WMODR z siedzibą w Olsztynie z dnia 01 lutego 2017 r. 

 

Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego 
Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego przy WMODR została powołana przez Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. W skład Rady powołani zostali: 

1) Jacek Węsierski – przedstawiciel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
2) Edward Adamczyk – przedstawiciel Sejmiku Województwa Warmińsko–Mazurskiego, 
3) Sylwia Jaskulska – przedstawiciel Zarządu Województwa Warmińsko–Mazurskiego, 
4) Romuald Tański – przedstawiciel Warmińsko–Mazurskiej Izby Rolniczej,  
5) Jerzy Salitra - przedstawiciel Warmińsko–Mazurskiej Izby Rolniczej, 
6) Maciej Kusior – przedstawiciel Związku Zawodowego Rolników „Ojczyzna”, 
7) Witold Ciereszko – przedstawiciel NSZZ RI „Solidarność”, 
8) Edward Wysocki – przedstawiciel Związku Zawodowego Rolnictwa „Samoobrona”, 
9) Wojciech Hołownia – przedstawiciel Związku Producentów Rolnych, 
10) dr hab. inż. Marek Marks – przedstawiciel Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego  

w Olsztynie, 
11) dr Adam Wasilewski – przedstawiciel Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki 

Żywnościowej PIB w Warszawie, 
12) Andrzej Dzieliński – przedstawiciel szkoły ponadgimnazjalnej kształcącej na potrzeby 

rolnictwa.  
 
Podstawa prawna sporządzania Programu Działalności  

Program Działalności zawiera działania doradcze według zadań z zakresu doradztwa 
rolniczego określonych art. 4 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa 
rolniczego (Dz. U. z 2018 r., poz. 711 t.j. z późn. zm.). Program Działalności powstał w oparciu o art. 
8, ust. 1, pkt 1 oraz art. 9, ust. 3, pkt 1 cytowanej ustawy.    
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A.  Charakterystyka ośrodka doradztwa rolniczego 
 

1. Struktura organizacyjna + schemat 
 

Na mocy statutu nadanego Zarządzeniem Nr 41 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
19 sierpnia 2016 r., WMODR tworzy: 
1) centralę z następującymi komórkami organizacyjnymi: 

a) Dział Technologii Produkcji Rolniczej, 
b) Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym, 
c) Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
d) Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska, 
e) Dział Teleinformatyki, 
f) Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw, 
g) Dział Administracyjno–Gospodarczy, 
h) Dział Księgowości, 
i) Dział Kadr i Organizacji Pracy, 
j) Stanowisko do Spraw Obsługi Prawnej, 
k) Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, 
l) Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa Informacji, Zarządzania Kryzysowego  
i Spraw Obronnych, 
m) Stanowisko do Spraw Systemu Zarządzania Jakością, 
n) Audytor wewnętrzny, 

2) Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego. 
Schemat 1. Schemat struktury organizacyjnej WMODR 
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2. Dane teleadresowe łącznie z Powiatowymi Zespołami Doradztwa Rolniczego.  
 

Tab. A.  Dane teleadresowe  

L.p.  
Warmińsko-Mazurski  
Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego  

adres telefon fax e-mail 

1.  Centrala w Olsztynie ul. Jagiellońska 91 
10-356 Olsztyn (89) 526 44 39 (89) 526 44 39 

wew. 47 sekretariat@w-modr.pl 

   Oddziały   
   

2.  Oddział w Olecku ul. Kolejowa 31 
19-400 Olecko (87) 520 30 31 (87) 520 22 17 olecko.sekretariat@w-modr.pl 

 
 Powiatowe Zespoły 

Doradztwa Rolniczego     
3.  PZDR Bartoszyce ul.11 listopada 4 

11-200 Bartoszyce (89) 762 22 05 (89) 762 22 05 pzdr.bartoszyce@w-modr.pl 

4.  PZDR Braniewo ul. Kościuszki 118 
14-500 Braniewo (55) 243 28 46 (55) 243 28 46 pzdr.braniewo@w-modr.pl 

5.  PZDR Działdowo ul. Jeleńska 6 lok. 13/2 
13-230 Lidzbark (23) 696 19 75 (23) 696 19 75 pzdr.dzialdowo@w-modr.pl 

6.  PZDR Elbląg ul. Nowodworska 10 B 
82-300 Elbląg (55) 235 32 36 (55) 235 32 36 pzdr.elblag@w-modr.pl 

7.  PZDR Ełk ul. Zamkowa 8 
19-300 Ełk (87) 621 69 67 (87) 621 69 67 pzdr.elk@w-modr.pl 

8.  PZDR Giżycko ul. Przemysłowa 2 
11-500 Giżycko (87) 428 51 99 (87) 428 51 99 pzdr.gizycko@w-modr.pl 

9.  PZDR Gołdap ul. Wolności 20 
19-500 Gołdap (87) 615 19 57 (87) 615 19 57 pzdr.goldap@w-modr.pl 

10.  PZDR Iława ul. Lubawska 3 
14-200 Iława (89) 649 37 73 (89) 649 37 73 pzdr.ilawa@w-modr.pl 

11.  PZDR Kętrzyn ul. Powstańców Warszawy 1 
11-400 Kętrzyn (89) 751 30 93 (89) 751 30 93 pzdr.ketrzyn@w-modr.pl 

12.  PZDR Lidzbark Warmiński ul. Krasickiego 1/48 
11-100 Lidzbark Warmiński (89) 767 23 10 (89) 767 23 10 pzdr.lidzbark@w-modr.pl 

13.  PZDR Mrągowo ul. Bohaterów Warszawy 7A/2 
11-700 Mrągowo (89) 741 24 51 (89) 741 24 51 pzdr.mragowo@w-modr.pl 

14.  PZDR Nidzica ul. Słowackiego 17 
13-100 Nidzica (89) 625 26 50 (89) 625 26 50 pzdr.nidzica@w-modr.pl 

15.  PZDR Nowe Miasto  
Lubawskie 

ul. Jagiellońska 24D 
13-300 Nowe Miasto 

Lubawskie 
(56) 474 21 88 (56) 474 21 88 pzdr.nowe.miasto@w-modr.pl 

16  PZDR Olecko ul. Kolejowa 31 
19-400 Olecko (87) 520 30 31 (87) 520 22 17 pzdr.olecko@w-modr.pl 

17.  PZDR Olsztyn ul. Niepodległości 4A 
11-300 Biskupiec (89) 715 22 59 (89) 715 22 59 pzdr.olsztyn@w-modr.pl 

18.  PZDR Ostróda Grabin 17 
14-106 Grabin (89) 646 24 24 (89) 646 24 24 pzdr.ostroda@w-modr.pl 

19.  PZDR  Pisz ul. Wojska Polskiego 33 
12-200 Pisz (87) 423 20 33 (87) 423 20 33 pzdr.pisz@w-modr.pl 

20.  PZDR Szczytno ul. Kościuszki 1/6 
12-100 Szczytno (89) 624 30 59 (89) 624 30 59 pzdr.szczytno@w-modr.pl 

21.  PZDR Węgorzewo ul. Kraszewskiego 40 
11-600 Węgorzewo (87) 427 12 21 (87) 427 12 21 pzdr.wegorzewo@w-modr.pl 
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3. Zasoby ludzkie (stan na dzień 31.10.2018 r.) 
 

Tab. B.  Zatrudnienie w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego  
z siedzibą w Olsztynie 

L.p. Komórki organizacyjne 
Liczba 

zatrudnionych 
osób 

1. Dyrektor 1 
2. Zastępca dyrektora 2 
3. Dyrektor Oddziału 1 
4. Dział Technologii Produkcji Rolniczej 9 
5. Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym 2 
6. Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich 12 
7. Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska 6 
8. Dział Teleinformatyki 5 
9. Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw 10 
10. Dział Administracyjno-Gospodarczy 9 
11. Dział Księgowości 7 
12. Dział Kadr i Organizacji Pracy 3 
13. Powiatowe Zepoły Doradztwa Rolniczego 117 
14. Pozostali pracownicy 3 

Razem 187 
 

Tab. C.  Zatrudnienie w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

     
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

/* gminy wiejskie i miejsko-wiejskie 
 

L.p. 
Powiatowe Zespoły Doradztwa 

Rolniczego 
Liczba gmin* 

Liczba 
pracowników 

1. Bartoszyce 4 6 
2. Braniewo 6 5 
3. Działdowo 5 6 
4. Elbląg 9 10 
5. Ełk 4 6 
6. Giżycko 5 5 
7. Gołdap 3 3 
8. Iława 5 7 
9. Kętrzyn 5 5 
10. Lidzbark Warmiński 4 5 
11. Mrągowo 4 4 
12. Nidzica 4 4 
13. Nowe Miasto Lubawskie 4 6 
14. Olecko 4 4 
15. Olsztyn 12 13 
16. Ostróda 8 8 
17. Pisz 4 9 
18. Szczytno 7 8 
19. Węgorzewo 3 3 

Razem 100 117 
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D.  Zatrudnienie wg specjalizacji 
L.p. Wyszczególnienie Liczba osób 
2. Specjaliści zakładowi, w tym z uprawnieniami: 39 
a) doradcy rolniczego 26 
b) doradcy rolnośrodowiskowego 6 
c) eksperta przyrodniczego 0 
d) do doradzania w zakresie integrowanej ochrony roślin 9 
3. Doradcy terenowi, w tym z uprawnieniami: 117 
a) doradcy rolniczego 87 
b) doradcy rolnośrodowiskowego 67 
c) eksperta przyrodniczego 0 
d) do doradzania w zakresie integrowanej ochrony roślin 82 

 
1. Zasoby materialne: 

a. Sale wykładowe:  
 sala konferencyjna 110 miejsc  
 sala konferencyjna 20 miejsc  

b. Sale komputerowe – nie dotyczy 
c. Laboratorium – nie dotyczy 
d. Pole doświadczalne (gospodarstwa demonstracyjne) – nie dotyczy 
e. Tereny wystawowe: 

 teren należący do WMODR o powierzchni 9 664 m2 
 teren dzierżawiony od Gminy Olsztyn z przeznaczeniem na organizację targów  

i wystaw rolniczych: obręb nr 10, cz. dz. nr 105 i 109 o łącznej powierzchni 3 825 m2 
f. Hotel – nie dotyczy 
g. Stołówka/ restauracja/ bar – nie dotyczy 
h. Ścieżka dydaktyczna –  nie dotyczy 
i. Stacja meteo – nie dotyczy 
j. Pasieka – nie dotyczy 
k. Budynki i budowle niezbędne do realizacji usług: 

 Działka nr 5 w obrębie nr 6 miasta Olsztyna (księga wieczysta OL10/0052599/7) będąca  
w użytkowaniu  wieczystym do 01.01.2104 r. o powierzchni 0,9664 ha zabudowana 
budynkami i urządzeniami stanowiącymi własność WMODR: 

 Budynek biurowy (przedwojenny) o powierzchni 738,97 m2 
 Budynek gospodarczo-biurowy o powierzchni 177,28 m2 
 Wiata wystawowa o powierzchni 217,08 m2 
 Wiata wystawowa – altana o powierzchni 65 m2 
 Wiata samochodowa o powierzchni 149,60 m2 
 Wiata dla zwierząt o powierzchni 260,10 m2 
 Oświetlenie terenu, linia wodociągowa, ogrodzenie, nawierzchnia  
 Instalacja fotowoltaiczna  przyłączona do sieci energetycznej składająca się  

z 86 modułów o łącznej powierzchni 104,3 m2 i 2 sztuki turbin wiatrowych 
 Scena mobilna 6x8 m 
 2 szt. namioty wystawiennicze 1000 m2  z wyposażeniem 
 3 szt. trybuny (50 osobowe)  
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Tab. E. Budynki i budowle niezbędne do realizacji usług: 
 

Adres 
Z kim zawarta umowa najmu 

lokalu 
Stan prawny Powierzchnia 

Termin do kiedy 
zawarta jest 

umowa 
Powiatowy Zespół Doradztwa  
Rolniczego w Bartoszycach,  

ul.11 listopada 4,  
11-200 Bartoszyce 

Beata i Waldemar Seraj Najem 90 m2 biuro do 30.11.2018 r. 

Powiatowy Zespół Doradztwa  
Rolniczego w Bartoszycach,  

 ul. Mostowa 3, 
 11-210 Sępopol 

Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury 

w Sępopolu 
Najem 21,57 m2 czas nieokreślony 

Powiatowy Zespół Doradztwa  
Rolniczego w Bartoszycach,  

 ul. Kościuszki 2, 
 11-230 Bisztynek 

Urząd Miejski w Bisztynku Najem 16 m2 czas nieokreślony 

Powiatowy Zespół Doradztwa  
Rolniczego w Braniewie, 

ul. Kościuszki 118, 
14-500 Braniewo 

Starostwo Powiatowe  
w Braniewie 

Najem 84,58 m2  czas nieokreślony 

Powiatowy Zespół Doradztwa  
Rolniczego w Działdowie, 

ul. Jeleńska 6 lok. 13/2,  
13-230 Lidzbark 

Lubawskie Przedsiębiorstwo 
Budowlane  

Wierzbowski Zdzisław 
Najem 101,66 m2 do 22.11.2020 r. 

Powiatowy Zespół Doradztwa  
Rolniczego w Elblągu, 
ul. Nowodworska 10 b, 

82-300 Elbląg 

Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa OT w Olsztynie  

Najem 47,58 m2 czas nieokreślony 

Powiatowy Zespół Doradztwa  
Rolniczego w Elblągu, 

ul. Bankowa 25,  
14-400 Pasłęk 

Spółdzielnia Mleczarska  
w Braniewie 

Dzierżawa 22 m2 czas nieokreślony 

Powiatowy Zespół Doradztwa  
Rolniczego w Ełku, 

ul. Zamkowa 8,  
19-300 Ełk 

Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa OT w Olsztynie  

 
Najem 101,41 m2 Do 31.08.2023 r.  

Powiatowy Zespół Doradztwa  
Rolniczego w Giżycku, 

ul. Przemysłowa 2, 
11-500 Giżycko 

Spółdzielnia Ogrodniczo – 
Pszczelarska  
w Giżycku 

Najem 107 m2 czas nieokreślony 

Powiatowy Zespół Doradztwa  
Rolniczego w Gołdapi, 

ul. Wolności 20,  
19-500 Gołdap 

Witold Kisielewski Najem 55,2 m2 czas nieokreślony 

Powiatowy Zespół Doradztwa  
Rolniczego w Iławie, 

ul. Lubawska 3,  
14-200 Iława 

Iławskie Przedsiębiorstwo 
Budowlane 

Najem 55,79 m2 czas nieokreślony 

Powiatowy Zespół Doradztwa  
Rolniczego w Iławie, 
 ul. Częstochowska 8,  

14-230 Zalewo 

Gmina Zalewo Najem 16,73 m2 do 30.06.2019 r. 

Powiatowy Zespół Doradztwa 
Rolniczego w Iławie, 
ul. Daszyńskiego 12,  

14-220 Kisielice 

Zespół Szkół Rolniczych  
w Kisielicach 

Najem 7,93 m2 do 31.12.2018 r. 

Powiatowy Zespół Doradztwa  
Rolniczego w Iławie,  

ul. Piastowska 7, 
 14-240 Susz 

Zakład Usług Komunalnych 
w Suszu 

Najem 21,90 m2 czas nieokreślony 

Powiatowy Zespół Doradztwa  
Rolniczego w Iławie,  

ul. Gdańska 26,  
14-260 Lubawa 

Stendera Sp. J. Najem 30 m2 czas nieokreślony 

Powiatowy Zespół Doradztwa 
 Rolniczego w Kętrzynie, 

ul. Powstańców Warszawy 1, 
11-400 Kętrzyn 

„Społem PSS” w Olsztynie Najem 66,30 m2 czas nieokreślony 

Powiatowy Zespół Doradztwa  
Rolniczego w Lidzbarku Warmińskim, 

ul. Krasickiego 1, 
11-100 Lidzbark Warmiński 

Starostwo Powiatowe  
w Lidzbarku Warmińskim 

Najem 39,27 m2 czas nieokreślony 
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Adres 
Z kim zawarta umowa najmu 

lokalu 
Stan prawny Powierzchnia 

Termin do kiedy 
zawarta jest 

umowa 
Powiatowy Zespół Doradztwa  

Rolniczego w Lidzbarku Warmińskim,   
ul. Kopernika 7,  

11-135 Lubomino 

Gmina Lubomino Najem 12,25 m2 do 31.12.2018 r. 

Powiatowy Zespół Doradztwa  
Rolniczego w Lidzbarku Warmińskim,  

Gminny Ośrodek Kultury,  
11-106 Kiwity 

Gmina Kiwity Najem 20,25 m2  czas nieokreślony 

Powiatowy Zespół Doradztwa  
Rolniczego w Mrągowie, 

ul. Bohaterów Warszawy 7A/5, 
11-700 Mrągowo 

Dariusz Klimek Najem 100 m2  czas nieokreślony 

Powiatowy Zespół Doradztwa 
Rolniczego w Nidzicy,  

ul. Słowackiego 17, 
13-100 Nidzica 

Firma Handlowo-Usługowa  
Anna Kosmala 

Najem 60 m2  czas nieokreślony 

Powiatowy Zespół Doradztwa  
Rolniczego w Nowym Mieście Lubawskim, 

ul. Jagiellońska 24d, 
13-300 Nowe Miasto Lubawskie 

Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

w Olsztynie 
Najem 48,9 m2  czas nieokreślony 

Oddział w Olecku oraz Powiatowy Zespół  
Doradztwa Rolniczego w Olecku,  

ul. Kolejowa 31,  
19-400 Olecko 

Gmina Olecko  Najem 268,7 m2  czas nieokreślony 

Powiatowy Zespół Doradztwa  
Rolniczego w Olsztynie, 
ul. Niepodległości 4A, 

11-300 Biskupiec 

Zakład Nieruchomości 
Lokalowych sp. z o.o. 

Najem 36,49 m2 czas nieokreślony 

Powiatowy Zespół Doradztwa  
Rolniczego w Olsztynie,  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kolno 38, 
11-311 Kolno, 

Gmina Kolno  Najem 7,71 m2 do 31.12.2018 r.  

Powiatowy Zespół Doradztwa  
Rolniczego w Olsztynie,   

ul. Mickiewicza 40, 
 11-010 Barczewo 

Bank Spółdzielczy 
 w Barczewie 

Najem 9,9 m2 czas nieokreślony 

Powiatowy Zespół Doradztwa  
Rolniczego w Olsztynie,  

ul. Olsztyńska 19,  
11-040 Dobre Miasto 

Centrum Usług Wspólnych Najem 21,7 m2  czas nieokreślony 

Powiatowy Zespół Doradztwa  
Rolniczego w Ostródzie, 

Grabin 17 
14-106 Szyldak  

Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa OT w Olsztynie  

Najem 71 m2  do 31.07.2023 r. 

Powiatowy Zespół Doradztwa  
Rolniczego w Ostródzie,  

ul. Dworcowa 13,  
14-300 Morąg 

Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa OT w Olsztynie  

Najem 21,20 m2 do 31.12.2019 r.  

Powiatowy Zespół Doradztwa  
Rolniczego w Piszu, 

ul. Wojska Polskiego 33 
12-200 Pisz 

Przedsiębiorstwo Belpax  
w Piszu 

Najem 

43,6 m2 

Biuro 
35,24 m2 

Sala 

czas nieokreślony 

Powiatowy Zespół Doradztwa  
Rolniczego w Piszu, 
 ul. Sikorskiego 21A 
12-230 Biała Piska 

Gmina Biała Piska 
Plac Mickiewicza 25 
12-230 Biała Piska 

Umowa 
użyczenia 

17,52 m2 do 31.12.2019 r. 

Powiatowy Zespół Doradztwa  
Rolniczego w Szczytnie, 

ul. Kościuszki 1, 
 12-100 Szczytno 

„Społem” PSS  
w Olsztynie 

Najem 52 m2 czas nieokreślony 

Powiatowy Zespół Doradztwa  
Rolniczego w Węgorzewie, 

ul. Kraszewskiego 40, 
11-600 Węgorzewo 

Gmina Węgorzewo 
ul. Zamkowa 3 

Administrator Ciepłownie 
Miejskie 

Najem 84,45 m2 do 31.12.2019 r. 
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2. Certyfikaty i uprawnienia: 
 

 Zaświadczenie Nr 28/62/3945 z dnia 02.06.2010 r. o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących 
szkolenia określone ustawą o ochronie roślin, w zakresie: obrotu i konfekcjonowania środków 
ochrony roślin, stosowania środków ochrony roślin, integrowanej produkcji.  

 Zaświadczenie Nr 28/62/3945 z dnia 20.01.2014 r. o wpisie do rejestru podmiotów niebędących 
przedsiębiorcami prowadzących działalność w zakresie potwierdzenia sprawności technicznej 
sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin i będzie prowadził badania 
sprawności technicznej opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych.  

 Wpis Ośrodka Oświatowo-Szkoleniowego w WMODR do ewidencji szkół i placówek 
niepublicznych prowadzonych przez Miasto Olsztyn, pod numerem 54 z dnia 26.05.1999 r. 

 Wpis Ośrodka Oświatowo-Szkoleniowego w WMODR do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie pod numerem ewidencyjnym 2.28/00084/2009 z dnia 
22.12.2009 r. 

 Wpis WMODR do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie 
pod numerem ewidencyjnym 2.28/00071/2013 z dnia 30.08.2013 r. 

 Certyfikat systemu zarzadzania jakością ISO 9001:2015 z dnia 28.02.2008 r.  
 Certyfikat Firma Godna Zaufania 2016 r. 

 
3. Wdrożone systemy zarządzania 

System zarzadzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015  
Zakres certyfikacji: usługi doradcze, szkoleniowe i informacyjne świadczone na rzecz rolnictwa  
i przedsiębiorczości w województwie warmińsko–mazurskim. Udzielony od dnia 28.02.2008 r. 
ważny do dnia 26.02.2020 r.   
 

4. Elektroniczny system wspomagania pracy doradczej 
 

Dokumentowanie pracy doradczej osób zatrudnionych w WMODR odbywa się przy pomocy 
elektronicznego Systemu Planowania i Sprawozdawczości (SPiS), którego utworzenie zostało 
dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Warmia i  Mazury na lata 2007-2013. Celem działania SPiS jest 
udoskonalenie czynności związanych z codzienną pracą doradców oraz specjalistów Centrali  
i Oddziału w postaci zautomatyzowanych zapisów na etapie planowania i sprawozdawczości. Każdy 
użytkownik posiada własne konto, na którym elektronicznie planuje zadania roczne, a następnie po 
ich realizacji, systematycznie dokonuje zapisów sprawozdawczych z pracy doradczej. Ponadto w 
zakresie funkcjonowania systemu istnieje dostęp do określonych zasobów, adekwatnych do funkcji, 
jaką pełni dany użytkownik. SPiS jest systemem czytelnym, o jasno rozpisanych zadaniach dla 
każdego użytkownika z zakresu programu działalności na dany rok.  
SPiS składa się z następujących modułów: 
 użytkownicy i uprawnienia, 
 szablon planu rocznego (umożliwia tworzenie szablonu programu rocznego działalności 

WMODR), 
 planowanie (umożliwia planowanie zadań w ujęciu rocznym, miesięcznym, dziennym przez 

użytkowników oraz ich podgląd przez bezpośrednich przełożonych), 
 rejestr gospodarstw (baza gospodarstw rolnych z ich charakterystyką, na rzecz których 

świadczone były i są usługi przez pracowników WMODR), 
 codzienna realizacja zadań (szczegółowa sprawozdawczość dotycząca wykonania zadań), 
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 szczegółowa sprawozdawczość dotycząca wybranych zadań WMODR (programy rolno-
środowiskowo-klimatyczne, inne działania PROW), 

 archiwalne (umożliwia dostęp do danych archiwalnych działań realizowanych przez 
WMODR), 

 słowniki (definiuje dane dla zadań, które następnie wykorzystywane są w aplikacji SPiS), 
 raporty (umożliwia w prosty i szybki sposób generowanie raportów rocznych, kwartalnych, 

miesięcznych, tygodniowych i dziennych planów, sprawozdań, odbiorców usług 
świadczonych przez WMODR), 

 dokumenty do pobrania (daje możliwość zamieszczania dokumentacji służącej usprawnieniu 
pracy doradczej).  
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B. Zakres i metodyka procesu programowania 
 
1. Źródła informacji o potrzebach doradczych: 

a. Polityka rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich: dokumenty UE, krajowe, 
regionalne/wojewódzkie 

Polityka rolna jest częścią polityki gospodarczej państwa, odpowiedzialnej za rozwój 
rolnictwa i obszarów wiejskich. Podstawę do rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich stanowią 
specjalnie opracowane programy (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 
2014-2020) oraz Regionalne Programy Operacyjne). W ramach programów realizowana jest 
zindywidualizowana strategia stanowiąca odpowiedź na szczególne potrzeby państw członkowskich 
UE (lub regionów), a także na priorytety europejskiej polityki rozwoju obszarów wiejskich. 
Nadrzędne priorytety strategii unijnej to: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach; 
promowanie gospodarki zrównoważonej i efektywniej wykorzystującej zasoby, a zarazem 
konkurencyjnej, zdolnej do trwałego rozwoju; wzmacnianie gospodarki charakteryzującej się 
wysokim zatrudnieniem oraz spójnością ekonomiczną, społeczną i terytorialną. Programy te opierają 
się na wybranych środkach europejskich, przedstawionych szczegółowo w rozporządzeniu (UE) 

nr 1305/2013 w sprawie rozwoju obszarów wiejskich i współfinansowanych przez EFRROW. 
Poziom współfinansowania kształtuje się różnie w zależności od regionów i środków, których 
dotyczy. W ramach współpracy Komisji Europejskiej i państw członkowskich ustanowiony został 
wspólny system monitorowania i oceny polityki rozwoju obszarów wiejskich.  
 Rolnicy dzięki opracowanym programom rozwoju obszarów wiejskich uzyskują wsparcie 
finansowe, dzięki któremu podejmują decyzje produkcyjne w większym stopniu kierując się sytuacją 
rynkową, co przekłada się na rynkowe nastawienie i konkurencyjność. Zmienia się model rolnictwa, 
który stawia na utrzymanie równowagi pomiędzy konkurencyjnością a ochroną środowiska 
naturalnego. Jednym z istotnych elementów w zapewnieniu zrównoważonego rozwoju rolnictwa  
i obszarów wiejskich jest ochrona zwierząt i w tym zakresie podstawowym aktem prawnym jest 
ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku „o ochronie zwierząt” (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.).  

 
WMODR realizując zadania w 2019 r. położy nacisk na rozwiązywanie problemów 

związanych z celami polityki krajowej i wojewódzkiej polegającej na wprowadzaniu innowacji  
w rolnictwie, wspieraniu inicjatyw współpracy rolników i mieszkańców wsi, wspieraniu 
przedsiębiorczości na wsi i tworzenia pozarolniczych miejsc pracy na obszarach wiejskich, w tym 
zagadnień dotyczących treści ustawy „Prawo wodne”. 

 
Dokumenty kluczowe dla rozwoju rolnictwa: 

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia  
2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE)  
nr 1698/2005; 

2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia  
2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej 
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oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, 
(WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008; 

3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia  
2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie 
systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady 
(WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009; 

4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia  
2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające 
rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72,  (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE)  
nr 1234/2007; 

5. Strategia Europa 2020; 
6. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie; 

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego  
do roku 2025;  

7. Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2020 (2030); 
8. Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.); 
9. Pakt dla obszarów wiejskich na lata 2017-2020 (2030); 
10. Program działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015-2019; 
11. „Plan dla wsi” MRiRW. 

 

b.  Własne źródła informacji: badania  i analiza potrzeb doradczych klientów  
 

Program Działalności zawiera działania doradcze według zadań z zakresu doradztwa 
rolniczego określonych art. 4 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa 
rolniczego (Dz.U. z 2018 r., poz. 711 t.j. z późn. zm.). 

W/w ustawa precyzyjnie określa zakres zadań jakie są nałożone a następnie upowszechniane 
przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego. Dodatkowo, na podstawie priorytetów, określonych przez 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prowadzone jest rozeznanie terenowe, dzięki któremu 
konkretne zadania mają być w danym roku upowszechnianie.  

Dobór zadań doradczych uwzględniany jest po przeanalizowaniu specyfiki danego powiatu, 
gminy, oczekiwań, problemów i wymagań jego odbiorców. Aby zapoznać się  z potrzebami rolników 
i mieszkańców obszarów wiejskich doradcy terenowi WMODR na prowadzonych przez siebie 
szkoleniach przeprowadzają ankiety ewaluacyjne, w których rolnicy określają obszary 
zainteresowań, ale również mają możliwość ocenić pracę doradcy. Najczęściej wskazywane obszary 
tematyczne będące w zainteresowaniu uczestników szkoleń to: zmiany w płatnościach 
bezpośrednich, szacowanie strat spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, 
przeciwdziałanie skutkom niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, zasady integrowanej ochrony 
roślin czy problem wystąpienia ognisk afrykańskiego pomoru świń.  

Planowanie zadań WMODR odbywa się oddolnie. Pierwszym krokiem, na podstawie 
obserwacji pracy na danym terenie, są propozycje tematów szkoleniowych i upowszechnieniowych, 
przesyłane przez pracowników powiatowych zespołów doradztwa rolniczego. Biorąc pod uwagę fakt 
codziennej pracy z rolnikiem, w głównej mierze to właśnie doradcy terenowi nakreślają 
tematyczność zadań, jakie będą występowały w danym roku. Stąd planowanie odbywa się na trzech 
poziomach – zaczynając od gminnego, poprzez powiatowy, aż do wojewódzkiego. Aby działania 
doradcze odpowiadały lokalnym potrzebom na poszczególnych etapach planowania, przeprowadzone 
zostały konsultacje z wójtami, burmistrzami, przewodniczącymi Rad Gmin, starostami, 
przewodniczącymi Rad Powiatowych Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Na poziomie 
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województwa organem opiniującym Program Działalności WMODR jest Rada Społeczna Doradztwa 
Rolniczego.  

Dodatkowo prowadzone były konsultacje z Urzędem Marszałkowskim Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego, na podstawie których zostały określone do realizowania zadania w 2019 r. 
Dotyczyć one będą przede wszystkim Programu upowszechniania znajomości przepisów ustawy  
o ochronie zwierząt wśród rolników województwa warmińsko-mazurskiego, udział doradców  
w przedsięwzięciach, szkoleniach konkursach dotyczących przetwórstwa rolno-spożywczego oraz 
rolnictwa ekologicznego a także w identyfikacji produktów tradycyjnych z terenu województwa.  

 
2. Priorytetowe działania w 2019: 

Oferta doradcza dla rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich na rok 2019 ma na 
celu wspomaganie procesu rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Jest ona skupiona wokół pięciu 
priorytetów, tj.: 

PRIORYTET 1  upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania 
ASF i ptasiej grypy, z uwzględnieniem bioasekuracji 

 

PRIORYTET 2  wsparcie wdrażania systemów Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020,  
w tym upowszechnianie wiedzy na temat wypełniania wniosku o płatności 
obszarowe w formie elektronicznej  

 

PRIORYTET 3 wzmocnienie działań na rzecz transferu wiedzy pomiędzy nauką a praktyką 
rolniczą i promowanie innowacyjnych rozwiązań 

 

PRIORYTET 4  upowszechnianie i promocja produkcji zdrowej żywności, w tym w zakresie:  

 a) rolnictwa ekologicznego ze szczególnym uwzględnieniem przetwórstwa, 

 b) zwiększania udziału roślin wysokobiałkowych w strukturze zasiewów w tym 
soi non GMO oraz zwiększenie ich wykorzystania w przemyśle paszowym,  

 c) produkcja żywności na niewielką skalę i wprowadzania jej na rynek  
w krótkich łańcuchach dystrybucji, w tym na temat działalności marginalnej, 
lokalnej i ograniczonej, rolniczego handlu detalicznego i sprzedaży bezpośredniej, 

 d) przeciwdziałania antybiotykooporności u ludzi i zwierząt.  
 

PRIORYTET 5   upowszechnianie działań na rzecz biogospodarki, ochrony gleb, wód  
i powietrza oraz dostosowań do zmian klimatycznych, w tym zakresie: 

 a) programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód 
azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu 
zanieczyszczeniu oraz zbioru zasad dobrej praktyki rolniczej,  

 b) działań na rzecz ograniczenia skutków suszy, w tym zwiększenia retencji 
wodnej, poprawy żyzności gleb (m.in. badanie gleb, wapnowanie),  

 c) nieżywnościowego wykorzystania surowców rolniczych, w tym OZE, 

 d) zarządzania ryzykiem produkcyjnym i rynkowym w gospodarstwie.  
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3. Etapy przygotowania programu działalności:  
 

KROK 1  opracowanie koncepcji planowania, w tym: omówienie priorytetów, określenie przez 
specjalistów katalogu szczegółowej tematyki działań doradczych na podstawie 
oddolnych oczekiwań rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich, określenie 
założeń metodycznych; 

KROK 2  zatwierdzenie koncepcji Programu Działalności w formie zarządzenia Dyrektora; 
KROK 3  opracowanie szablonu Programu Działalności w elektronicznym Systemie Planowania 

i Sprawozdawczości; 
KROK 4  opracowanie planów gminnych i powiatowych przez pracowników PZDR, z udziałem 

specjalistów z Ośrodka, weryfikacja planów wraz z zatwierdzeniem; 
KROK 5  opracowanie planów specjalistów, działów/sekcji, na podstawie zadań zaplanowanych 

przez PZDR jak również oczekiwań rolników oraz własnych planów pracy zgodnych  
z przyjętymi priorytetami, weryfikacja planów wraz z zatwierdzeniem; 

KROK 6  opracowanie rocznego Programu Działalności;  
KROK 7  przyjęcie Programu Działalności przez Dyrektora; 
KROK 8  zaopiniowanie Programu Działalności przez Radę Społeczną Doradztwa Rolniczego; 
KROK 9 złożenie Programu Działalności do zatwierdzenia przez Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi. 

  



  

17 
 

C. Działalność merytoryczna 
 
WMODR prowadzi działalność w oparciu o zadania z zakresu doradztwa rolniczego określone  

w art. 4 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U. z 2018 r., 
poz. 711 t.j. z późn. zm). Podstawowym dokumentem określającym działania z zakresu doradztwa 
rolniczego na dany rok jest roczny Program Działalności.  

WMODR będzie realizował działania szkoleniowe, doradcze i upowszechnieniowe w zakresie 
innowacji technicznych i technologicznych produkcji rolniczej, rolnictwa ekologicznego, czy szeroko 
rozumianego rozwoju obszarów wiejskich.  Podstawowym zadaniem Ośrodka, jest doradztwo 
związane z upowszechnieniem innowacji w rolnictwie, żywieniem i chowem zwierząt, bioasekuracją  
w gospodarstwie rolnym, rachunkowością rolną wraz z zarządzaniem gospodarstwem rolnym, 
techniką rolniczą, przetwórstwem i sprzedażą detaliczną w gospodarstwie. Ponadto rolnicy  
i mieszkańcy obszarów wiejskich będą mogli skorzystać z doradztwa poświęconego tematyce 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW), w tym rolnictwa 
ekologicznego i rolno-środowiskowo-klimatycznego. Aplikowanie o środki z PROW 2014-2020 jest 
wyzwaniem zarówno dla rolników jak i przedsiębiorców. WMODR będzie udzielał szeroko 
rozumianego wsparcia w korzystaniu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020.  
 

Prowadzenie doradztwa rolniczego ma na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz 
podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju 
obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników  
i innych mieszkańców obszarów wiejskich. Cel ten realizowany będzie poprzez: 
 zadania nieodpłatne, określone w art. 4 ust. 2 cytowanej ustawy, skupiające się na 

upowszechnianiu wiedzy rolniczej – organizacji szkoleń, konferencji, szkoleń wyjazdowych, 
doradztwie indywidualnym oraz działalności informacyjnej; 

 zadania odpłatne, określone w art. 4 ust. 4 cytowanej ustawy, sprowadzające się do 
sporządzania opracowań ekonomicznych, finansowych i technologicznych, a także 
wypełniania dla rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich wniosków i innych 
dokumentów niezbędnych do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowanej lub 
współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych 
instytucji krajowych lub zagranicznych; 

 projekty i zadania zlecone; 
 operacje realizowane w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach 

wiejskich (SIR) służące budowaniu partnerskiej współpracy pomiędzy różnymi instytucjami  
i podmiotami sfery badawczej, doradczej i produkcyjnej, obejmującej wytwórców surowców 
–rolników oraz sferę przetwórstwa, a także operatorów rynku w celu wdrażania 
innowacyjnych rozwiązań dla rolnictwa. W ramach tych działań łączy się praktykę z nauką 
poprzez wspieranie tworzenia i prace grup operacyjnych na rzecz innowacji w rolnictwie. 

 

 
 
 
 
 
 
 



  

18 
 

C.1. Zadania nieodpłatne  

Działania doradcze w roku 2019 będą skupione wokół pięciu priorytetów i realizowane poprzez 
następujące działania doradcze:  
 

PRIORYTET 1  upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania 
ASF i ptasiej grypy, z uwzględnieniem bioasekuracji 

 
Celem priorytetu będzie propagowanie wśród rolników i mieszkańców obszarów wiejskich 
związanych z produkcją trzody i drobiu, informacji o aktualnych zagrożeniach związanych  
z występowaniem tych jednostek chorobowych oraz o obowiązkach wynikających ze zmian 
prawnych, a także o przestrzeganiu podstawowych zasad bioasekuracji w obrębie gospodarstw.   
 
Działalność szkoleniowa: 
szkolenia:  

 Zasady przeciwdziałania chorobom zakaźnym trzody chlewnej (ASF) – 16 szkoleń dla 440 
osób 

 Zasady przeciwdziałania chorobom zakaźnym drobiu (ptasia grypa) – 6 szkoleń dla 160 osób  
 Założenia ustawy o ochronie zwierząt gospodarskich –  1 szkolenie dla 10 osób 
 Produkcja ziemniaka do celów spożywczych i przemysłowych, ekonomiczne aspekty uprawy, 

bioasekuracja fitosanitarna – 8 szkoleń dla 170 osób  
 

konferencje:   
 Współczesne problemy w chowie i hodowli trzody chlewnej – 1 dla 80 osób 
 Aktualne problemy w produkcji ziemniaka - bioasekuracja fitosanitarna – 1 dla 40 osób 

 
łączna liczba uczestników zaplanowanych form – 900 osób 
 
Działalność informacyjna: 
informacje:  

 Zasady przeciwdziałania chorobom zakaźnym trzody chlewnej (ASF) – 227 
 Zasady przeciwdziałania chorobom zakaźnym drobiu (ptasia grypa) – 68 
 Ustawa o ochronie zwierząt – 48 
 Technologia produkcji roślinnej - ziemniak jadalny - bioasekuracja fitosanitarna –  40 

 
łączna liczba odbiorców zaplanowanych informacji – 383 
 
ulotka:  

 Współczesne problemy w chowie i hodowli trzody chlewnej  
 

informacje na stronę www:  
 Bioasekuracja w gospodarstwie rolnym – 2 
 Ustawa o ochronie zwierząt –  1 

 
artykuły w miesięczniku ODR: 

 Bioasekuracja w gospodarstwie rolnym – 5 
 Ustawa o ochronie zwierząt –  1 
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Działalność doradcza: 
porady indywidualne:  

 Zasady przeciwdziałania chorobom zakaźnym trzody chlewnej (ASF) – 397 
 Zasady przeciwdziałania chorobom zakaźnym drobiu (ptasia grypa) – 188 
 Ustawa o ochronie zwierząt – 136 
 Technologia produkcji roślinnej - ziemniak jadalny - bioasekuracja fitosanitarna –  160 

 
łączna liczba odbiorców zaplanowanych porad - 881 
 

PRIORYTET 2  wsparcie wdrażania systemów Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020,  
w tym upowszechnianie wiedzy na temat wypełniania wniosku o płatności 
obszarowe w formie elektronicznej  

 
Celem priorytetu będzie przekazanie informacji rolnikom i innym mieszkańcom obszarów 

wiejskich o obecnej i nowej Wspólnej Polityce Rolnej oraz jej skutkach dla gospodarstw rolnych  
i obszarów wiejskich (w tym wymogów, które muszą spełniać w celu poprawy rentowności  
i funkcjonalności gospodarstw rolnych), jak również zapoznawanie z zasadami przyznawania 
płatności bezpośrednich i ONW, ze zmianami jakie będą obowiązywały od 2019 r. (w tym nowa 
delimitacja ONW i zróżnicowanie stawek płatności) oraz z zasadami wypełniania wniosku  
o przyznanie płatności w formie elektronicznej. 
 
Działalność szkoleniowa: 
szkolenia:  

 Zasady i wymogi przyznawania płatności bezpośrednich i ONW w 2019 roku. Wypełnianie 
wniosków o przyznawanie płatności w formie elektronicznej – 87 szkoleń dla 1 642 osób 

 Bieżące informacje o wybranych działaniach PROW na lata 2014-2020, zasad 
konkurencyjności oraz perspektywy WPR po 2020 r. – 38 szkoleń dla 1 120 osób 

 
konferencje:  

 Dobre praktyki rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich – 1 dla 40 osób 
 Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich poprzez  rozwój podmiotów ekonomii 

społecznej – 1 dla 50 osób 
 Zasady i wymogi przyznawania płatności bezpośrednich i ONW w 2019 roku. Wypełnianie 

wniosków o przyznanie płatności z pomocą aplikacji eWniosekPlus – 1 dla 50 osób 
 
łączna liczba uczestników zaplanowanych form – 2 902 osoby 
 
Działalność informacyjna: 
informacje: 

 Płatności bezpośrednie – 1 867 
 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – 1 254 
 Wspólna Polityka Rolna 2014-2020 – 261 

 
łączna liczba odbiorców zaplanowanych informacji – 3 382  
 
broszury:  

 Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich poprzez  rozwój podmiotów ekonomii 
społecznej  

 Dobre praktyki w prowadzeniu działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich  
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 Premia dla młodych rolników- wydanie III 
 

ulotki:  
 Przewodnik po formach prawnych przedsiębiorstw społecznych 
 Wsparcie małych przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Warmińsko -Mazurskiego na lata 2014-2020 
 Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej w ramach PROW 2014-2020 -praktyczne 

informacje 
 Możliwości wsparcia finansowego przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego  

"Inteligentny Rozwój 
 
informacje na stronę www:  

 Płatności bezpośrednie – 15 
 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Wspólna Polityka Rolna 2014-2020 –  15 

 
artykuły w miesięczniku ODR: 

 Płatności bezpośrednie – 5 
 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wspólna Polityka Rolna 2014-2020 – 10 

 
Działalność doradcza: 
porady indywidualne:  

 Płatności bezpośrednie – 6 636 
 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – 8 392 
 Wspólna Polityka Rolna 2014-2020 – 573 

 
łączna liczba odbiorców zaplanowanych porad – 15 601 
 

PRIORYTET 3 wzmocnienie działań na rzecz transferu wiedzy pomiędzy nauką a praktyką 
rolniczą i promowanie innowacyjnych rozwiązań 

 
Celem priorytetu będzie upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań, wymiana informacji pomiędzy 
środowiskiem nauki a środowiskiem praktyki w rolnictwie, w zakresie rzeczywistych i bieżących 
potrzeb oraz możliwości.  
 
Działalność szkoleniowa: 
szkolenia:  

 Nowe rozwiązania technologiczne w uprawie roślin w tym zasad prawidłowego nawożenia ze 
szczególnym uwzględnieniem badania zasobności gleby i wapnowania – 16 szkoleń dla 306 
osób 

 Prawidłowa agrotechnika na użytkach zielonych - metody renowacji trwałych użytków 
zielonych; racjonalne nawożenie i wapnowanie – 8 szkoleń dla 155 osób 

 
wyjazdy szkoleniowe:  

 XXV Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH, Kielce, 15-17.03.2019 r. 
 – 1 dla 5 osób 

 Agro Show Ostróda, 9-10.02.2019 r. – 9 dla 90 osób 
 Agro Show Bednary, 19-22.09.2019 r. – 13 dla 175 osób 
 Wyjazdy na Dni Pola (Bajdy, Golubka, Ruska Wieś, Rychliki, Wrócikowo i in.) – 41 dla 514 osób 
 Przykłady innowacyjnych rozwiązań w branży rolniczej –  1 dla 30 osób 
 Wyjazd na pokazy maszyn rolniczych – 1 dla 20 osób 
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konferencje:  

 Innowacje w ogrodnictwie – 1 dla 110 osób 
 Nowe rozwiązania w chowie i hodowli bydła mlecznego– 1 dla 40 osób 
 Innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu stadem bydła mlecznego – 1 dla 70 osób 
 Współczesne rozwiązania dla producentów bydła mięsnego– 1 dla 60 osób 
 Aktualne problemy w uprawie zbóż i rzepaku– 1 dla 100 osób 
 Innowacje w zarzadzaniu gospodarstwem rolnym, przy wykorzystaniu dronów do teledetekcji 

multispektralnej w rolnictwie precyzyjnym. – 1 dla 30 osób 
 III Warmińsko-Mazurskie Forum Innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich – 1 dla 120 

osób 
 Zagrody edukacyjne jako innowacyjny kierunek praktycznego kształcenia i popularyzacji 

działalności rolniczej –  i dla 30 osób  
 Transfer wiedzy i innowacji jako kluczowy czynnik wspomagający zrównoważone rolnictwo - 

konferencja wyjazdowa do Centrum Innowacji i Technologii UWM w Olsztynie– 1 dla 50 
osób 

 
łączna liczba uczestników zaplanowanych form – 1 905 osób 
 
Działalność informacyjna: 
informacje:  

 Nowe rozwiązania w produkcji roślinnej –  1 451 
 Nowe rozwiązania w produkcji zwierzęcej – 824 

  
łączna liczba odbiorców zaplanowanych informacji – 2 275 
 
broszury:  

 III Warmińsko-Mazurskie Forum Innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich 
 Makro- i mikroelementy w żywieniu roślin 
 Efektywne wykorzystanie trwałych użytków zielonych w żywieniu bydła 
 Realizacja działalności upowszechnieniowej Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego z siedzibą w Olsztynie w roku 2018 
 Uprawa malin 
 Budowanie sieci partnerstw w zakresie organizacji rynku żywności regionalnej i ekologicznej 
 Poradnik operatora opryskiwacza polowego 
 Produkcja brojlerów króliczych w gospodarstwie 

 
ulotki:  

 Innowacyjne rozwiązania w produkcji trzody chlewnej 
 Nowoczesna i funkcjonalna obora 
 Przegląd odmian ziemniaka zalecanych do uprawy w województwie warmińsko-mazurskim  

w 2019 roku. 
 Przegląd odmian soi 

 
informacje na stronę www:  

 Nowe rozwiązania w produkcji roślinnej – 30 
 Nowe rozwiązania w produkcji zwierzęcej – 5 

 
artykuły w miesięczniku ODR: 

 Nowe rozwiązania w produkcji roślinnej – 54 
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 Nowe rozwiązania w produkcji zwierzęcej – 29 
 
artykuł w innym wydawnictwie: 

 Nowe rozwiązania w produkcji roślinnej – 1 
 

Działalność doradcza: 
porady indywidualne:  

 Nowe rozwiązania w produkcji roślinnej – 5 780 
 Nowe rozwiązania w produkcji zwierzęcej – 3 439 

 
łączna liczba odbiorców zaplanowanych porad – 9 219 

 
Działalność upowszechnieniowa: 
demonstracja: 

 Renowacja trwałych użytków zielonych ze szczególnym uwzględnieniem doboru mieszanek 
traw i roślin bobowatych – 11  

 

pokazy:  
 Sporządzanie kiszonki z kukurydzy lub sianokiszonki z uwzględnieniem nowych form 

konserwacji pasz – 28 dla 425 osób 
 Cięcie i formowanie drzew owocowych – 9 dla 135 osób 
 Prezentacja założeń technologicznych i funkcjonowanie nowych obór dla bydła – 2 dla 30 

osób 
 Kalibracja opryskiwacza polowego jako element dobrej praktyki ochrony roślin – 49 dla 745 

osób 

 
PRIORYTET 4  upowszechnianie i promocja produkcji zdrowej żywności, w tym w zakresie:  
 a) rolnictwa ekologicznego ze szczególnym uwzględnieniem przetwórstwa, 
 b) zwiększania udziału roślin wysokobiałkowych w strukturze zasiewów w tym 

soi non GMO oraz zwiększenie ich wykorzystania w przemyśle paszowym,  
 c) produkcja żywności na niewielką skalę i wprowadzania jej na rynek  

w krótkich łańcuchach dystrybucji, w tym na temat działalności marginalnej, 
lokalnej i ograniczonej, rolniczego handlu detalicznego i sprzedaży bezpośredniej, 

 d) przeciwdziałania antybiotykooporności u ludzi i zwierząt.  
 
 

Celem priorytetu będzie propagowanie wiedzy w zakresie produkcji zdrowej żywności 
metodami ekologicznymi, jako sposobu uzyskania produktu, w którym zastosowano naturalne 
metody produkcji, nie naruszając przy tym równowagi przyrodniczej. W związku z realizacją tego 
priorytetu będzie upowszechniana wiedza na temat produkcji żywności na niewielką skalę,  
i wprowadzania jej na rynek w krótkich łańcuchach dostaw żywności w ramach działalności 
marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MLO), rolniczego handlu detalicznego (RHD), dostaw 
bezpośrednich oraz sprzedaży bezpośredniej.   

W ramach szkoleń popularyzowane będą wyniki badań opracowywane przez instytuty 
badawcze dotyczące uprawy roślin wysokobiałkowych, w tym soi w Polsce. Dodatkowym celem 
będzie informowanie społeczeństwa i producentów zwierząt gospodarskich o zagrożeniach 
związanych z niewłaściwymi praktykami, mogącymi wpływać na wzrost antybiotykooporności 
wśród zwierząt i ludzi.  
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Działalność szkoleniowa: 
szkolenia:  

 Produkcja roślin bobowatych, w tym soi, ekonomiczne aspekty uprawy – 25 szkoleń dla 535 
osób 

 Zasady prowadzenia gospodarstwa ekologicznego - produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, 
produkcja ogrodnicza oraz możliwości wsparcia finansowego – 9 szkoleń dla 165 osób 

 Sprzedaż produktów ekologicznych – 3 szkolenia dla 50 osób 
 Działania Rolnictwo ekologiczne w ramach PROW na lata 2014-2020 - pakiety, wymogi, 

warunki uczestnictwa, wsparcie finansowe – 21 szkoleń dla 330 osób 
 Profilaktyka prozdrowotna i racjonalne żywienie – 7 szkoleń dla 130 osób 
 Wiejskie gospodarstwa w edukacji prozdrowotnej, konsumenckiej i ekologicznej. 

Przeciwdziałanie antybiotykooporności u ludzi – 4 szkolenia dla 65 osób 
 Nowoczesne systemy utrzymania i użytkowania bydła mlecznego - żywienie, organizacja 

rozrodu, antybiotykooporność u zwierząt – 9 szkoleń dla 165 osób 
 System utrzymania i użytkowania bydła mięsnego - żywienie, organizacja rozrodu, 

antybiotykooporność u zwierząt – 3 szkolenia dla 60 osób 
 Zasady dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej jako narzędzia HACCP zapewniające 

bezpieczeństwo żywności wytwarzanej w warunkach domowych – 7 szkoleń dla 132 osób 
 Produkty lokalne i regionalne w krótkich łańcuchach dostaw żywności, w tym sprzedaż 

bezpośrednia, dostawy bezpośrednie, działalność MLO, rolniczy handel detaliczny – 24 
szkolenia dla 460 osób 

 Uprawa zbóż według metod integrowanej ochrony roślin – 2 szkolenia dla 30 osób 
 Uprawa rzepaku według metod integrowanej ochrony roślin – 2 szkolenia dla 40 osób 
 Uprawa kukurydzy według integrowanej ochrony roślin – 2 szkolenia dla 20 osób 

 
wyjazdy szkoleniowe:  

 Przetwórstwo żywności w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MLO) – 
2 dla 20 osób  

 
konferencje:  

 Uprawa bobowatych jako alternatywa pozyskania białka paszowego w warunkach 
zrównoważonego rozwoju – 1 dla 70 osób 

 Budowanie sieci partnerstw w zakresie organizacji rynku żywności regionalnej i ekologicznej 
– 1 dla 30 osób 

 Produkcja i sprzedaż żywności w gospodarstwie rolnym – 1 dla 80 osób 
 
łączna liczba uczestników zaplanowanych form – 2 382 osób 
 

Działalność informacyjna: 
informacje:  

 Technologia produkcji roślinnej – bobowate w tym soja – 103 
 Upowszechnianie wiedzy na temat przeciwdziałania antybiotykooporności u zwierząt – 68 
 Produkcja metodami ekologicznymi – 234 
 Sprzedaż produktów ekologicznych – 62 
 Działanie "Rolnictwo ekologiczne" w ramach PROW 2014-2020 – 237 
 Profilaktyka prozdrowotna i racjonalne żywienie – 103 
 Upowszechnianie wiedzy na temat przeciwdziałania antybiotykooporności u ludzi – 100 
 Systemy bezpieczeństwa żywności - dobre praktyki higieniczne, produkcyjne przy produkcji 

żywności w warunkach domowych, HACCAP – 59 
 Promocja i sprzedaż produktów lokalnych i regionalnych – 74 
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 Krótkie łańcuchy dostaw (od pola do stołu), w tym sprzedaż bezpośrednia, dostawy 
bezpośrednie, działalność marginalna, ograniczona i lokalna – 83 

 Rolniczy handel detaliczny – 88 
 Zasady integrowanej produkcji – 80 
 Zasady integrowanej ochrony roślin – 189 

 
łączna liczba odbiorców zaplanowanych informacji – 1 480 
 
broszury: 

 Zdrowy styl życia - co to znaczy? 
 Rośliny bobowate - źródło  cennego białka dla ludzi i zwierząt 
 Ogród ziołowy. Zdrowe, pożyteczne i piękne rośliny 

 
ulotki:  

 Racjonalna gospodarka nawozowa i dobre praktyki rolnicze 
 Rolnictwo zrównoważone i jego cele 
 Jak zapobiegać antybiotykooporności u ludzi? 

 
informacje na stronę www:  

 Upowszechnianie wiedzy na temat przeciwdziałania antybiotykooporności u zwierząt – 1 
 Produkcja metodami ekologicznymi – 10 
 Sprzedaż produktów ekologicznych – 3 
 Działanie "Rolnictwo ekologiczne" w ramach PROW 2014-2020 –3 
 Upowszechnianie wiedzy na temat przeciwdziałania antybiotykooporności u ludzi – 1 
 Systemy bezpieczeństwa żywności - dobre praktyki higieniczne, produkcyjne przy produkcji 

żywności w warunkach domowych, HACCAP – 2  
 Promocja i sprzedaż produktów lokalnych i regionalnych – 16 
 Krótkie łańcuchy dostaw (od pola do stołu), w tym sprzedaż bezpośrednia, dostawy 

bezpośrednie, działalność marginalna, ograniczona i lokalna – 1 
 Rolniczy handel detaliczny – 2 
 Zasady integrowanej ochrony roślin – 1 

 
artykuły w miesięczniku ODR: 

 Upowszechnianie wiedzy na temat przeciwdziałania antybiotykooporności u zwierząt – 3 
 Produkcja metodami ekologicznymi – 19 
 Sprzedaż produktów ekologicznych – 2 
 Działanie "Rolnictwo ekologiczne" w ramach PROW 2014-2020 – 2 
 Profilaktyka prozdrowotna i racjonalne żywienie – 8 
 Upowszechnianie wiedzy na temat przeciwdziałania antybiotykooporności u ludzi – 1 
 Promocja i sprzedaż produktów lokalnych i regionalnych – 6 
 Krótkie łańcuchy dostaw (od pola do stołu), w tym sprzedaż bezpośrednia, dostawy 

bezpośrednie, działalność marginalna, ograniczona i lokalna – 1 
 Rolniczy handel detaliczny – 3 
 Zasady integrowanej ochrony roślin – 1 

 
artykuły w innym wydawnictwie: 

 Produkcja metodami ekologicznymi – 1 
 Promocja i sprzedaż produktów lokalnych i regionalnych – 1 
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Działalność doradcza: 
porady indywidualne:  

 Technologia produkcji roślinnej – bobowate w tym soja – 409 
 Upowszechnianie wiedzy na temat przeciwdziałania antybiotykooporności u zwierząt – 217 
 Produkcja metodami ekologicznymi – 892 
 Sprzedaż produktów ekologicznych – 238 
 Działanie "Rolnictwo ekologiczne" w ramach PROW 2014-2020 – 1 051 
 Profilaktyka prozdrowotna i racjonalne żywienie – 274 
 Upowszechnianie wiedzy na temat przeciwdziałania antybiotykooporności u ludzi – 256 
 Systemy bezpieczeństwa żywności - dobre praktyki higieniczne, produkcyjne przy produkcji 

żywności w warunkach domowych, HACCAP – 110 
 Promocja i sprzedaż produktów lokalnych i regionalnych – 292 
 Krótkie łańcuchy dostaw (od pola do stołu), w tym sprzedaż bezpośrednia, dostawy 

bezpośrednie, działalność marginalna, ograniczona i lokalna – 180 
 Rolniczy handel detaliczny – 156 
 Zasady integrowanej produkcji – 449 
 Zasady integrowanej ochrony roślin – 1 586 

 
łączna liczba odbiorców zaplanowanych porad – 6 110 
 
Działalność upowszechnieniowa: 
 
pokaz:  

 Potrawy tradycyjne i regionalne – 24 dla 375 osób 
 
PRIORYTET 5   upowszechnianie działań na rzecz biogospodarki, ochrony gleb, wód  

i powietrza oraz dostosowań do zmian klimatycznych, w tym zakresie: 
 a) programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód 

azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu 
zanieczyszczeniu oraz zbioru zasad dobrej praktyki rolniczej,  

 b) działań na rzecz ograniczenia skutków suszy, w tym zwiększenia retencji 
wodnej, poprawy żyzności gleb (m.in. badanie gleb, wapnowanie),  

 c) nieżywnościowego wykorzystania surowców rolniczych, w tym OZE, 
 d) zarządzania ryzykiem produkcyjnym i rynkowym w gospodarstwie.  
 

Informowanie producentów rolnych o zagrożeniach wynikających z nieprawidłowej 
gospodarki wodnej i niewłaściwych zabiegów agrotechnicznych na terenach dotkniętych 
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi będzie celem priorytetu 5. W ramach realizacji tego 
priorytetu będą upowszechniane działania mające na celu poprawę struktury gleby, warunków 
gospodarowania wodą na gruntach rolnych oraz metody zarządzania ryzykiem produkcyjnym  
i rynkowym w gospodarstwie. Upowszechniana będzie także wiedza na temat przeciwdziałania 
marnowaniu żywności („Wytyczne UE w sprawie darowizny żywności” oraz „Wytyczne w sprawie 
stosowania jako paszy żywności, która nie jest już przeznaczona do spożycia przez ludzi”). 
 
Działalność szkoleniowa: 
szkolenia:  

 Dostosowanie technologii produkcji roślinnej do zmian klimatycznych; agrotechnika  
w warunkach suszy lub nadmiernego uwilgotnienia gleby oraz prawidłowe zasady nawożenia, 
badania zasobności gleb, wapnowania – 23 szkolenia dla 488 osób 
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 Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w gospodarstwie rolnym – 7 szkoleń dla 140 
osób 

 Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami 
pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu – 30 szkoleń 
dla 575 osób 

 Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne - pakiety, wymogi, warunki przystąpienia, 
płatności, kontrole – 22 szkolenia dla 360 osób 

 
konferencje:  

 Zarzadzanie ryzykiem produkcyjnym i rynkowym w gospodarstwie rolnym – 1 dla 40 osób 
 Wytwarzanie zielonej energii z lokalnie dostępnych zasobów – 1 dla 40 osób 
 Gospodarka Obiegu Zamkniętego – 1 dla 60 osób 
 Gospodarka rybacko-wędkarska jako istotny element zrównoważonego rozwoju obszarów 

wiejskich – 1 dla 60 osób 
 Po pierwsze gleba - jak w zgodzie z naturą zadbać o wysoki plon 1 dla 40 osób 

 
łączna liczba uczestników zaplanowanych form – 1 803 osoby 
 
Działalność informacyjna: 
informacje:  

 Zasady przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu na poziomie gospodarstwa – 122 
 Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w gospodarstwie rolnym – 48 
 Gospodarka wodno-ściekowa oraz postępowanie z odpadami – 14 
 Zasady ochrony wód zanieczyszczeniami ze źródeł rolniczych, dyrektywa azotanowa  

i ramowa dyrektywa wodna  – 303 
 Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne – 364 
 Ochrona bioróżnorodności, w tym NATURA 2000 – 32 

  
łączna liczba odbiorców zaplanowanych informacji – 883 
 
broszury:  

 Gospodarka obiegu zamkniętego  
 Zarządzanie rozrodem w stadzie bydła mlecznego. 

 
ulotki:  

 Obszary proekologiczne (EFA) - ważny element zazielenienia w płatnościach bezpośrednich 
 Terminy i zasady stosowania nawozów naturalnych 
 Uprawy intensywne w rolnictwie - bilansowanie stosowania azotu  na przykładzie kukurydzy, 

rzepaku i pszenicy 
 
informacje na stronę www:  

 Zasady przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu na poziomie gospodarstwa – 3 
 Zasady ochrony wód zanieczyszczeniami ze źródeł rolniczych, dyrektywa azotanowa  

i ramowa dyrektywa wodna  – 4 
 "Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne" – 2 

 
artykuły w miesięczniku ODR: 

 Zasady przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu na poziomie gospodarstwa – 1 
 Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w gospodarstwie rolnym – 3 
 Gospodarka wodno-ściekowa oraz postępowanie z odpadami – 3 
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 Zasady ochrony wód zanieczyszczeniami ze źródeł rolniczych, dyrektywa azotanowa  
i ramowa dyrektywa wodna  – 2 

 "Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne" – 4 
 Ochrona bioróżnorodności, w tym NATURA 2000 – 1 

 
Działalność doradcza: 
porady indywidualne:  

 Zasady przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu na poziomie gospodarstwa – 172 
 Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w gospodarstwie rolnym – 160 
 Gospodarka wodno-ściekowa oraz postępowanie z odpadami – 48 
 Zasady ochrony wód zanieczyszczeniami ze źródeł rolniczych, dyrektywa azotanowa  

i ramowa dyrektywa wodna – 1 010 
 "Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne" – 1 040 
 Ochrona bioróżnorodności, w tym NATURA 2000 – 145 

 
łączna liczba odbiorców zaplanowanych porad – 2 575 
 
Działalność upowszechnieniowa: 
 
pokazy:  

 Zasady pobierania próbek gleby do badań agrochemicznych przy współpracy z okręgowymi 
stacjami chemiczno-rolniczymi – 38 dla 580 osób 

 Zastosowanie instalacji OZE w gospodarstwie  – 4 dla 60 osób 
 Pokaz wybranych elementów zrównoważonej gospodarki stawowej oraz sprzedaży 

bezpośredniej ryb – 1 dla 15 osób 

Zadanie 1. 
Prowadzenie szkoleń dla rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich 

 

A. STOSOWANIE NOWOCZESNYCH METOD AGROTECHNICZNYCH, HODOWLA 
ORAZ PRZETWÓRSTWO ROLNO-SPOŻYWCZE  

A1. Nowe rozwiązania w produkcji roślinnej 
Szkolenia pn. Nowe rozwiązania technologiczne w uprawie roślin w tym zasad prawidłowego 
nawożenia ze szczególnym uwzględnieniem badania zasobności gleby i wapnowania – mają na celu 
upowszechnianie wśród rolników nowych rozwiązań w uprawie roślin z zastosowaniem 
innowacyjnych technologii nawigacyjnych i informatycznych (satelitarne systemy lokalizacyjne – 
GPS oraz przetwarzanie danych o charakterze przestrzennym – GIS). Szkolenia te będą również 
pokazywały metody wykorzystania tychże technologii, do przygotowania precyzyjnych zabiegów 
agrotechnicznych (np. nawożenia czy też użycia środków ochrony roślin). 
 
Szkolenia pn. Prawidłowa agrotechnika na użytkach zielonych - metody renowacji trwałych użytków 
zielonych; racjonalne nawożenie i wapnowanie – będą poświęcone postępującej ekstensyfikacji 
produkcji trwałych użytków zielonych, ich odpowiedniemu utrzymaniu oraz pielęgnowaniu poprzez 
dobór właściwego składu botanicznego runi, racjonalnego nawożenia oraz zastosowanie 
adekwatnego sposobu odnawiania trwałych użytków zielonych. 

Szkolenia wyjazdowe: 
Wyjazdy na Dni Pola (Bajdyty, Gołubka, Ruska Wieś, Rychliki, Wrócikowo in.) 
Wyjazdy na pokazy maszyn rolniczych 
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Konferencje pn.: 

Aktualne problemy w produkcji ziemniaka - bioasekuracja fitosanitarna – luty 2019 
Innowacje w ogrodnictwie – luty 2019 

 
A2. Nowe rozwiązania w produkcji zwierzęcej 
Szkolenia pn. Nowoczesne systemy utrzymania i użytkowania bydła mlecznego - żywienie, 
organizacja rozrodu, antybiotykooporność u zwierząt – mają na celu przekazanie wiedzy na temat 
systemów racjonalnego żywienia zwierząt, czyli takich, które dostarczają składników pokarmowych 
w ilościach właściwych do wydajności mlecznej, wieku, bądź stanu fizjologicznego zwierzęcia. 
Rozród bydła mlecznego jest jednym z najważniejszych elementów chowu i hodowli bydła, 
ponieważ wpływa na wielkość produkcji mleka co przekłada się na koszty ponoszone przez 
producentów rolnych. Dodatkowo na szkoleniach zostanie przekazana wiedza na temat wpływu 
stosowania antybiotyków na rozwój zwierząt. 

Szkolenia pn. System utrzymania i użytkowania bydła mięsnego - żywienie, organizacja rozrodu, 
antybiotykooporność u zwierząt – szkolenia te mają  na celu ukazanie odpowiednich warunków 
utrzymania bydła ras mięsnych oraz wpływu różnych czynników na wielkość ponoszonych nakładów 
inwestycyjnych, związanych z ich hodowlą. Bydło mięsne doskonale znosi niskie temperatury, 
wystarczą im zadaszone wiaty ze stałym dostępem do wybiegów i wody w niezamarzających 
poidłach. Celem szkolenia będzie porównanie opłacalności utrzymania stada bydła mięsnego  
i mlecznego. Dodatkowo na szkoleniach zostanie przekazana wiedza na temat wpływu stosowania 
antybiotyków na rozwój zwierząt. 

 
Szkolenia pn. Gospodarka pasieczna, dobre praktyki pszczelarskie; biotechniczne metody zwalczania 
warrozy pszczół – mają na celu uwidocznienie istoty utrzymania właściwych warunków 
higienicznych w pasiece z wprowadzaniem odpowiednich zabiegów dla zminimalizowania ilości 
pasożytów, a w szczególności roztocza Varroa destructor. Dodatkowo szkolenia te mają na celu 
promocję wśród pszczelarzy i rolników najlepszych praktyk rolniczych, ograniczających 
zanieczyszczenie gleb i wód.  

 
Szkolenia wyjazdowe: 

Ogólnopolski czempionat koni ras zimnokrwistych - Kętrzyn wrzesień 2019 r. 
Targi Hodowlane Zagroda - Warmińsko-Mazurska Wystawa Zwierząt Hodowlanych, 

październik 2019 r 
 
Konferencje pn.: 

Nowe rozwiązania w chowie i hodowli bydła mlecznego – marzec 2019 
Innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu stadem bydła mlecznego – marzec 2019 
Współczesne rozwiązania dla producentów bydła mięsnego – kwiecień 2019  
III Warmińsko-Mazurskie Forum Innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich 
październik-listopad 2019 

 
A3. Prowadzenie przetwórstwa w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej 
(MLO) 
Szkolenia wyjazdowe: 
 Przetwórstwo żywności w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MLO) 
 
Szkolenia mają na celu przekazanie wiedzy na temat produkcji żywności na niewielką skalę  
i wprowadzania jej na rynek w krótkich łańcuchach dostaw żywności zgodnie z obowiązującym 
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stanem prawnym. Podczas szkoleń zostaną zaprezentowane rozwiązania technologiczne zastosowane  
w przykładowym zakładzie przetwórczym na obszarach wiejskich.  
 
B. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW TECHNOLOGICZNYCH I ORGANIZACYJNO-
EKONOMICZNYCH GOSPODARSTW ROLNYCH 
 
B1. Technologia produkcji roślinnej 
Szkolenia pn. Produkcja zbóż, ekonomiczne aspekty uprawy – na szkoleniach zostanie przekazana 
wiedza na temat właściwego wyboru i przygotowania gleby, a także odpowiedniego doboru odmian 
zbóż uprawianych w gospodarstwie. W trakcie szkoleń zostanie przekazana uczestnikom informacja  
z zakresu regulacji zachwaszczenia, ograniczenia strat spowodowanych przez szkodniki oraz 
przygotowania do zbioru i prawidłowego przechowywania zbóż. 
 
Szkolenia pn. Produkcja rzepaku, ekonomiczne aspekty uprawy – szkolenia mają na celu 
zaprezentowanie uczestnikom wiedzy w zakresie technologii uprawy rzepaku i prawidłowego doboru 
odmian dostosowanych do warunków glebowych i atmosferycznych. Celem szkoleń będzie także 
przedstawienie kalkulacji opłacalności produkcji rzepaku.  
 
Szkolenia pn. Produkcja roślin bobowatych, w tym soi, ekonomiczne aspekty uprawy – mają na celu 
zainteresowanie rozwojem produkcji roślin bobowatych ze względu na pozytywne aspekty 
oddziaływania tych roślin na środowisko poprzez zdolność wiązania azotu atmosferycznego oraz 
możliwość wykorzystania tych roślin jako dodatkowego źródła białka w produkcji pasz. Dodatkowo 
zostaną przekazane informacje nt. soi jako jednej z najbardziej wartościowych roślin uprawnych ze 
względu na wysoką zawartość białka i tłuszczu w nasionach, co czyni soję cennym surowcem do 
produkcji pasz i żywności.  

Szkolenia pn. Produkcja ziemniaka do celów spożywczych i przemysłowych, ekonomiczne aspekty 
uprawy, bioasekuracja fitosanitarna - mają na celu zaprezentowanie różnych możliwości uprawy 
ziemniaka, z uwzględnieniem jego przeznaczenia (skrobiowy, jadalny, sadzeniak). W ramach 
szkoleń będą popularyzowane wyniki badań dotyczących bakteriozy pierścieniowej ziemniaka,  
w tym min. skuteczne metody dezynfekcji narządzi i urządzeń wykorzystywanych w produkcji 
ziemniaka   
 
Konferencja pn.: 

Uprawa bobowatych jako alternatywa pozyskania białka paszowego w warunkach 
zrównoważonego rozwoju – marzec 2019 

Aktualne problemy w uprawie zbóż i rzepaku – marzec 2019 
 

B2. Technologia produkcji zwierzęcej 
Konferencja pn.: 

Dobre praktyki pszczelarskie - skuteczność biotechnicznych metod walki z warrozą pszczół – 
marzec 2019 
Spotkanie hodowców bydła mlecznego z obszaru EGO  – marzec 2019 
 

B3. Normy i wymogi wzajemnej zgodności (w tym dobrostan zwierząt) 
Szkolenia pn. Normy i wymogi wzajemnej zgodności w produkcji zwierzęcej – celem szkoleń będzie 
upowszechnianie wśród rolników szeregu koniecznych do spełnienia przez nich wymogów  
w zakresie: utrzymania gruntów w dobrej kulturze rolnej, spełnienia podstawowych wymogów  
w zakresie zarządzania, w tym dobrostan zwierząt.  
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B4. Poprawa stanu technicznego, technologicznego i organizacyjnego w gospodarstwach 
rolnych 
Szkolenia wyjazdowe: 
 Agro Show Ostróda, 9-10.02.2019 r. 
 XXV Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH, Kielce, 15-17.03.2019 r.  
 Agro Show Bednary, 19-22.09.2019  
 Przykłady innowacyjnych rozwiązań w branży rolniczej 
 
B5. BHP 
Szkolenia pn. BHP w gospodarstwie rolnym 
Na szkoleniach poruszana będzie tematyka bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym. 
 
 
B6. Bioasekuracja w gospodarstwie rolnym 
Szkolenia pn. Zasady przeciwdziałania chorobom zakaźnym trzody chlewnej  

Zasady przeciwdziałania chorobom zakaźnym drobiu 
Mają na celu upowszechnianie wiedzy na temat biologicznych form ochrony fermy, obejmującej 
wszelkie działania, w tym program zdrowotny stada, zmierzające do ochrony populacji trzody 
chlewnej przed transmisją czynników zakaźnych, ze szczególnym uwzględnieniem metod służących 
zapobieganiu rozprzestrzenieniu się wirusa ASF i ptasiej grypy. Celem szkoleń będzie również 
przekazanie wiedzy nt. zasadności stosowania bioasekuracji przyczyniającej się do ograniczenia 
ryzyka rozprzestrzeniania się zakaźnej trzody chlewnej i drobiu.  

Konferencja pn.:  
Współczesne problemy w chowie i hodowli trzody chlewnej – czerwiec 2019 
 

C. RACHUNKOWOŚĆ W GOSPODARSTWACH ROLNYCH 
 
C1. Rachunkowość rolna 
Szkolenia pn. Uproszczona rachunkowość - wymóg dla beneficjentów działań inwestycyjnych PROW 
2014-2020; rachunkowość FADN jako alternatywa dla uproszczonej rachunkowości – uczestnicy 
szkoleń będą informowani o zasadach prowadzenia uproszczonej rachunkowości, korzyściach, które  
wynikają z jej prowadzenia oraz zostaną zapoznani z praktycznymi sposobami prowadzenia 
ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie. Dodatkowo uczestnicy poznają zasady 
prowadzenia rachunkowości FADN, która może być alternatywą dla uproszczonej rachunkowości  
w gospodarstwie rolnym. 
 
Konferencja pn.: 

Podsumowanie rachunkowości rolnej Polski FADN w województwie warmińsko-mazurskim 
za 2019 rok – listopad 2019 
 

C2. Rachunkowość podatkowa 
Szkolenia pn. System podatkowy w działalności rolniczej i pozarolniczej. Zasady decydujące  
o prawidłowym wyborze systemu podatkowego – celem szkolenia będzie  zapoznanie się z formami 
opodatkowania działalności rolniczej i pozarolniczej w gospodarstwach rolnych, w tym  
z prowadzeniem ewidencji i rozliczeń podatku od towarów i usług VAT oraz podatku dochodowego. 
 
C3. Ubezpieczenia społeczne i majątkowe 
Szkolenia pn. Zarządzanie ryzykiem produkcyjnym i rynkowym w gospodarstwie rolnym -  
na szkoleniach tych rolnicy zapoznają się z rodzajami obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń. 
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Zapoznają się także z korzyściami jakie niesie ze sobą ubezpieczenie oraz zarządzanie ryzykiem  
w gospodarstwach rolnych. 
 
Konferencja pn.: 

Zarzadzanie ryzykiem produkcyjnym i rynkowym w gospodarstwie rolnym – październik 2019 

D. ROLNICTWO EKOLOGICZNE  
 
D1. Produkcja metodami ekologicznymi 
Szkolenia pn. Zasady prowadzenia gospodarstwa ekologicznego - produkcja roślinna, produkcja 
zwierzęca, produkcja ogrodnicza oraz możliwość wsparcia finansowego – produkcja  
w ekologicznym gospodarstwie rolnym jest prowadzona zgodnie z zasadami zrównoważonego 
rozwoju, uaktywnia biologiczne procesy poprzez stosowanie naturalnych środków produkcji oraz 
zapewnia trwałą żyzność gleby, zdrowotność roślin i zwierząt. Uczestnicy uzyskają wiedzę na temat 
stosowania dobrych praktyk rolniczych, zgodnie z normami, sprzyjającymi samooczyszczaniu się 
środowiska naturalnego oraz zachowaniu biologicznej równowagi, korzystnej dla człowieka  
i przyrody. Celem szkoleń będzie  promocja rolnictwa ekologicznego, jako systemu gospodarowania 
przyjaznego środowisku zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju.  
 
D2. Sprzedaż produktów ekologicznych 
Szkolenia pn. Sprzedaż produktów ekologicznych – szkolenie ma na celu przybliżenie rolnikom 
wymogów dotyczących bezpieczeństwa żywności ekologicznej, w tym przetwórstwa (przerób 
technologiczny) oraz konfekcjonowania (porcjowanie, zamykanie opakowań i ich znakowanie). 
Żywność ekologiczna zyskuje coraz większą popularność z uwagi na fakt przywiązywania coraz  
większej uwagi do zdrowego odżywiania. 
 
Konferencja pn.: 
Budowanie sieci partnerstw w zakresie organizacji rynku żywności regionalnej i ekologicznej – 
czerwiec 2019  
 
D3. Działanie "Rolnictwo ekologiczne" w ramach PROW 2007-2013 i 2014-2020 
Szkolenia pn. Działania Rolnictwo ekologiczne w ramach PROW na lata 2014-2020 - pakiety, 
wymogi, warunki uczestnictwa, wsparcie finansowe – szkolenia nakierowane będą na podnoszenie 
wiedzy rolników w zakresie możliwości dofinansowania i wymogów, jakie obowiązują przy 
ubieganiu się o wsparcie finansowe z tytułu prowadzenia produkcji metodami ekologicznymi oraz  
w zakresie prawidłowej realizacji tych wymogów. 
 
E. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARACH WIEJSKICH  

E1. Prowadzenie działalności pozarolniczej 
Szkolenia pn. Zakładanie i prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym źródła 
finansowania, formy opodatkowania, dobre praktyki – szkolenia  mają na celu przedstawienie form 
prowadzenia działalności gospodarczej, zasad ich rejestracji, informacji dotyczących małej 
przedsiębiorczości, dobrych przykładów z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej na 
obszarach wiejskich. Uczestnicy szkoleń zostaną także poinformowani o zasadach opodatkowania 
działalności oraz możliwościach pozyskania wsparcia na założenie i rozwój.  
 
E2. Tworzenie i funkcjonowanie organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej 
Szkolenia pn. Tworzenie i funkcjonowanie organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii 
społecznej – celem szkoleń będzie upowszechnienie i poszerzenie wiedzy z zakresu ekonomii 
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społecznej, a w szczególności wpływu jej podmiotów na rozwój obszarów wiejskich. Przedstawiane 
będą możliwości wsparcia działalności spółdzielni socjalnej oraz dokumentacja niezbędna do 
ubiegania się o wsparcie finansowe.  

 
E4. Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich 
Szkolenia pn. Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich we współpracy z kołami gospodyń 
wiejskich LGD – celem szkolenia będzie zwiększenie pozarolniczego zatrudnienia na obszarach 
wiejskich, wsparcie procesu umacniania samorządów i rozwoju regionalnego 
 
Szkolenia wyjazdowe: 

XI Wiosenne Targi Ogrodnicze "Pamiętajcie o ogrodach" 27-28.04.2019 r. 
XXVI Jesienne Targi Rolnicze "Wszystko dla rolnictwa" 07-08.09.2019 r. 

 
Konferencja pn.:  

Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich poprzez  rozwój podmiotów ekonomii 
społecznej – czerwiec 2019 

 
F. UNOWOCZEŚNIANIE WIEJSKIEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO  
 

F1. Profilaktyka prozdrowotna i racjonalne żywienie 
Szkolenia pn. Profilaktyka prozdrowotna i racjonalne żywienie celem szkoleń będzie podniesienie 
świadomości w zakresie profilaktyki zdrowotnej i racjonalnego odżywiania, prawidłowych nawyków 
żywieniowych rolników i mieszkańców obszarów wiejskich.  
 
F2. Estetyzacja wiejskiej zagrody 
Konferencja pn.:  

Promocja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi  - drugie życie starych przedmiotów 
– czerwiec 2019  
Zagrody edukacyjne jako innowacyjny kierunek praktycznego kształcenia i popularyzacji 
działalności rolniczej – lipiec 2019  

 
F3. Świadomość konsumencka i ekologiczna 
Szkolenia pn. Wiejskie gospodarstwa w edukacji prozdrowotnej, konsumenckiej i ekologicznej. 
Przeciwdziałanie antybiotykooporności u ludzi – szkolenia mają na celu podniesienie świadomości  
w zakresie profilaktyki prozdrowotnej i racjonalnego odżywiania, prawidłowych postaw 
konsumenckich i ekologicznych. W ramach szkoleń zostaną przedstawione zagadnienie związane ze 
stosowaniem antybiotyków u ludzi oraz zjawiskiem antybiotykooporności. 
 
G. UBIEGANIE SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWANEJ LUB 
WSPÓŁFINANSOWANEJ ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY UNII 
EUROPEJSKIEJ LUB INNYCH INSTYTUCJI KRAJOWYCH LUB ZAGRANICZNYCH 
 

G1. Płatności bezpośrednie 
Szkolenia pn. Zasady i wymogi przyznawania płatności bezpośrednich i ONW w 2019 roku. 
Wypełnianie wniosków o przyznawanie płatności w formie elektronicznej - na szkoleniach tych 
rolnicy będą zapoznawani z zasadami przyznawania płatności bezpośrednich i ONW oraz ze 
zmianami w jakie będą obowiązywać od 2019 r. (w tym nowa delimitacja ONW i zróżnicowanie 
stawek płatności) oraz z zasadami wypełniania wniosku o przyznanie płatności w formie 
elektronicznej. 
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Konferencje pn.: 
Zasady i wymogi przyznawania płatności bezpośrednich i ONW w 2019 roku. Wypełnianie 
wniosków o przyznanie płatności z pomocą aplikacji eWniosekPlus – marzec 2019 

 
G2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Szkolenia pn. Bieżące informacje o wybranych działaniach PROW na lata 2014-2020, zasad 
konkurencyjności oraz perspektywy WPR po 2020 r. – szkolenia skierowane będą głównie do 
rolników i mieszkańców obszarów wiejskich zainteresowanych skorzystaniem z finansowania lub 
współfinansowania w ramach działań PROW. Szkolenia mają na celu przedstawienie aktualnych 
zapisów prawnych, procedur i zasad ubiegania się o wsparcie w ramach PROW. Na szkoleniach będą 
przedstawione dokumenty aplikacyjne oraz wyjaśnione szczegółowe kwestie w zakresie wypełniania 
wniosków, według naborów ogłaszanych przez ARiMR, zgodnie z harmonogramem naborów do 
działań PROW. 
 
G5. Inne programy 
Planowana w tym zakresie forma szkoleniowa ma za zadanie poinformowanie uczestników  
o problemach rolnictwa i obszarów wiejskich wynikających z procesów globalizacji i tendencji 
rozwoju gospodarki światowej. 
Konferencja pn.:  

Dobre praktyki rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich – marzec 2019  
 

  

H. MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH, POPRAWA JAKOŚCI ARTYKUŁÓW 
ROLNO-SPOŻYWCZYCH I ICH PRZETWÓRSTWA ORAZ WZMOCNIENIE POZYCJI 
ROLNIKÓW NA RYNKU 
 
H2. Tworzenie sieci współpracy w ramach łańcucha żywnościowego  
Szkolenie pn. Grupowe formy działania rolników jako możliwość wzmocnienia pozycji negocjacyjnej 
producentów rolnych w łańcuchu żywnościowym – mają na celu przedstawienie tematyki tworzenia  
i rejestracji grup producentów rolnych oraz możliwości uzyskania wsparcia finansowego na ich 
działalność. Ponadto na szkoleniu będą omawiane inne formy współpracy producentów rolnych, 
dzięki czemu rolnicy mogą zwiększyć swoje możliwości negocjacyjne. 
 
H4.  Systemy bezpieczeństwa żywności, dobre praktyki higieniczna, produkcyjne przy 
produkcji żywności w warunkach domowych, HACCP 
Szkolenie pn. Zasady dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej jako narzędzia HACCP 
zapewniające bezpieczeństwo żywności wytwarzanej w warunkach domowych – celem szkoleń będzie 
podniesienie świadomości w zakresie podstawowych zasad higieny i produkcji żywności 
pozyskiwanej  
w warunkach domowych przeznaczonej do obrotu rynkowego. 
 
I. ZARZĄDZANIE GOSPODARSTWEM ROLNYM 

I1. Zarządzanie, organizacja i planowanie pracy w gospodarstwie rolnym 
Szkolenia pn. Wykorzystanie programów komputerowych służących sprawnemu zarządzaniu 
gospodarstwem rolnym - mają na celu zaprezentowanie dostępnych na rynku programów 
komputerowych z zakresu produkcji zwierzęcej i roślinnej, a także pomoc rolnikom  
w zarządzaniu i organizacji gospodarstwa rolnego tak, aby w pełni wykorzystać jego potencjał. 
 

Konferencja pn.:  
Innowacje w zarzadzaniu gospodarstwem rolnym, przy wykorzystaniu dronów do teledetekcji 
multispektralnej w rolnictwie precyzyjnym – czerwiec 2019 
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I2. Wyliczanie dochodów, kosztów i opłacalności produkcji roślinnej i zwierzęcej  
Szkolenia pn. Wyliczanie dochodów, kosztów i opłacalności produkcji roślinnej i zwierzęcej – celem 
szkolenia będzie prezentacja analizy kosztów produkcji rolnej, przetwórstwa spożywczego  
i ich opłacalności  
 

J. PROMOCJA PRODUKTÓW LOKALNYCH I REGIONALNYCH 

J2. Krótkie łańcuchy dostaw (od pola do stołu), w tym sprzedaż bezpośrednia 
Szkolenia pn. Produkty lokalne i regionalne w krótkich łańcuchach dostaw żywności, w tym sprzedaż 
bezpośrednia, dostawy bezpośrednie, działalność MLO, rolniczy handel detaliczny – mają na celu 
przekazanie wiedzy na temat produkcji żywności na niewielką skalę i wprowadzania jej na rynek  
w krótkich łańcuchach dostaw żywności, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. 
 
Konferencja pn.:  

Produkcja i sprzedaż żywności w gospodarstwie rolnym –  marzec 2019 
 
K. ZALECENIA ZAWARTE W ZBIORZE ZALECEŃ DOBREJ PRAKTYKI ROLNICZEJ, 
O KTÓRYM MOWA W ART. 103 UST. 1 USTAWY PRAWO WODNE 
 
Szkolenia pn. Zalecenia zawarte w zbiorze zaleceń dobrej praktyki rolniczej, o której mowa  
w art.103 ust.1 ustawy Prawo wodne – mają na celu przekazanie wiedzy na temat dobrych praktyk 
wpływających na zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, 
obejmujących, m.in. kwestie dotyczące zasad przechowywania nawozów naturalnych, w tym 
konstrukcji urządzeń do przechowywania stałych i płynnych nawozów naturalnych oraz kiszonek. 
 
L. UPOWSZECHNIANIE METOD PRODUKCJI ROLNICZEJ I STYLU ŻYCIA 
PRZYJAZNYCH DLA ŚRODOWISKA 
 
L2. Zasady integrowanej ochrony roślin 
Celem szkoleń będzie popularyzacja wiedzy na temat sposobu ochrony roślin uprawnych przed 
organizmami szkodliwymi, innymi czynnikami chorobotwórczymi bądź chwastami, polegającego na 
wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod profilaktyki i ochrony roślin, w szczególności metod 
niechemicznych, w celu zminimalizowania potencjalnego zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt 
oraz środowiska. Ponadto szkolenia będą obejmować zagadnienia dotyczące korzyści 
ekonomicznych dla gospodarstw rolnych wynikające z racjonalnego stosowania i przechowywania 
nawozów. Upowszechnianie informacji w tym zakresie dotyczyć będzie podstawowych roślin 
uprawnych i odbywać się będzie podczas szkoleń nt.: 

Uprawa zbóż według metod integrowanej ochrony roślin 
Uprawa rzepaku według metod integrowanej ochrony roślin  
Uprawa kukurydzy według integrowanej ochrony roślin  
Nowe techniki w ochronie roślin  

Szkolenia wyjazdowe: 
Wyjazdy na demonstracje 

   
L3. Zasady przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu na poziomie gospodarstwa 
Szkolenia pn. Dostosowanie technologii produkcji roślinnej do zmian klimatycznych; agrotechnika  
w warunkach suszy lub nadmiernego uwilgotnienia gleby oraz prawidłowe zasady nawożenia, 
badania zasobności gleb, wapnowania – mają na celu identyfikację obecnych praktyk rolniczych  
w Polsce, przyczyniających się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery lub przez 
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które następuje adaptacja do zmieniających się warunków klimatycznych. Szkolenia mają na celu 
uwidocznienie wpływu zmieniających się warunków klimatu a w następstwie promowanie 
wydajnego  gospodarowania zasobami i wspierania w sektorze rolnym przechodzenia na gospodarkę 
niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu. Ważnymi zagadnieniami poruszanymi na szkoleniach 
będą problemy z krajobrazem w obliczu degradacji ziemi przez suszę i inne zachodzące zjawiska 
atmosferyczne. 

Konferencja pn.:  
Wytwarzanie zielonej energii z lokalnie dostępnych zasobów –  marzec 2019 

 
L5. Wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych w gospodarstwie rolnym 
Szkolenia pn. Wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych w gospodarstwie rolnym – celem 
szkoleń będzie podniesienie świadomości wśród rolników potrzeby podejmowania działań 
zmierzających do racjonalnego gospodarowania nośnikami energetycznymi, w tym wskazanie 
możliwych do wykorzystania technologii OZE i źródeł ich finansowania, które w efekcie przyczynią 
się do osiągnięcia korzyści ekonomicznych i środowiskowych. 
 
L7. Ustawa o ochronie zwierząt 
Szkolenia pn. Założenia ustawy o ochronie zwierząt gospodarskich – szkolenia mają na celu 
uświadomienie uczestnikom minimalnych standardów chowu zwierząt gospodarskich, postępowania 
ze zwierzętami chorymi, wymogów technicznych budynków inwentarskich, jak również właściwego 
prowadzenia dokumentacji, wynikających z przepisów prawnych obowiązujących w kraju i Unii 
Europejskiej a związanych z ochroną zwierząt.  
 
L8. Inne działania na rzecz ochrony środowiska na poziomie gospodarstwa 
Konferencja pn.:  

Gospodarka Obiegu Zamkniętego –  październik 2019 
Gospodarka rybacko-wędkarska jako istotny element zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich – marzec 2019 

 
M. DZIAŁANIA NA RZECZ ZACHOWANIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO  
I PRZYRODNICZEGO WSI, EKOLOGICZNEGO I FUNKCJONALNEGO URZĄDZANIA 
GOSPODARSTWA ROLNEGO 
 

M1. Rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej, tworzenie sieci współpracy  
Szkolenia pn. Dziedzictwo kultury materialnej i twórczości ludowej wsi z zachowaniem jej 
tradycyjnego krajobrazu – celem szkoleń będzie ukazanie potencjału turystycznego warmińsko-
mazurskiej wsi i związanych z nim możliwości rozwoju agroturystyki. Tematyka szkoleń będzie 
poświęcona także promocji wsi jako atrakcyjnego miejsca do prowadzenia działalności 
agroturystycznej i turystycznej oraz jej naturalnej przestrzeni do wypoczynku i rekreacji. 
Agroturystyka jest jedną z form turystyki wiejskiej - rozwija się w oparciu o pobyty u rodzin 
wiejskich prowadzących gospodarstwa rolne oraz zróżnicowane możliwości rekreacji w oparciu 
o zasoby gospodarstw rolnych i specyficzne walory obszarów rolniczych. Unikalne połączenie 
rolnictwa z turystyką czyni agroturystykę skutecznie konkurującą z bogactwem ofert wypoczynku na 
rynku turystycznym. 
 

M3. Twórczość ludowa 
Szkolenia pn. Twórczość ludowa – celem szkoleń będzie ukazanie działań związanych  
z promocją produktów lokalnych, upowszechnianiem dobrych praktyk środowisk wiejskich  
i nowatorskich inicjatyw lokalnych, twórczości i kultury ludowej warmińsko-mazurskiej wsi. 
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Tematyka szkoleń będzie skierowana do mieszkańców obszarów wiejskich, rolników oraz osób 
zaangażowanych w promocję dziedzictwa kulturowego wsi. 
 

M4. Promocja wsi jako atrakcyjnego miejsca życia i wypoczynku  
Szkolenia wyjazdowe: 

Kreatywna wieś – dobre przykłady działalności na obszarach wiejskich  
Targi Turystyczne "Wypoczynek" / Toruński Festiwal Smaków, Toruń, kwiecień 2019 r. 

 
M5. Tradycje kulinarne 
Szkolenia pn. Dziedzictwo kulinarne wsi jako produkt turystyczny regionu – mają na celu 
upowszechnienie wiedzy w zakresie tradycji kulinarnych oraz wykorzystania tego potencjału  
w kształtowaniu oferty indywidulnej oraz regionalnej.  
 
N. UPOWSZECHNIANIE ROZWOJU AGROTURYSTYKI I TURYSTYKI WIEJSKIEJ 
ORAZ PROWADZENIE PROMOCJI WSI JAKO ATRAKCYJNEGO MIEJSCA 
WYPOCZYNKU 
 
N1. Rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej, tworzenie sieci współpracy 
Szkolenia pn. Kierunki rozwoju turystyki na obszarach wiejskich, w tym agroturystki (zagrody 
edukacyjne, gospodarstwa opiekuńcze). Wieś jako atrakcyjne miejsce życia i wypoczynku – mają na 
celu zapoznanie uczestników z prowadzeniem działalności agroturystycznej, ze szczególnym 
uwzględnieniem tematyki gospodarstw edukacyjnych i opiekuńczych, a także promocję naturalnej 
przestrzeni wiejskiej do wypoczynku i rekreacji.  
 
Konferencja pn.:  
 Formalno-prawne aspekty prowadzenia działalności agroturystycznej – kwiecień 2019 
 
O. REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMÓW 
ROLNOŚRODOWISKOWYCH ORAZ PROGRAMU DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU 
OGRANICZENIE ODPŁYWU AZOTU ZE ŹRÓDEŁ ROLNICZYCH 
 

O1. Zasady ochrony wód przed zanieczyszczeniami ze źródeł rolniczych, dyrektywa azotanowa 
i ramowa dyrektywa wodna. 
Szkolenia pn. Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami 
pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu tzw. Program 
azotanowy – mają na celu upowszechnianie wiedzy w zakresie zapobiegania zanieczyszczeniu wód 
azotanami ze źródeł rolniczych oraz zapobiegania ich dalszemu zanieczyszczeniu. Podczas szkoleń 
uczestnicy zapoznają się z obowiązującymi zapisami Dyrektywy azotanowej, zawartej w Ustawie  
z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. Szkolenia będą ukierunkowane na merytoryczne wsparcie  
i pomoc rolnikom we wdrażaniu Programu azotanowego, m.in. w zakresie zasad przechowywania 
nawozów naturalnych (obliczanie powierzchni/pojemności miejsc do przechowywania), reguł 
czasowego przechowywania obornika na gruntach rolnych. Przełoży się to, m.in. na poprawę sytuacji 
w zakresie racjonalnej gospodarki nawozowej, podniesienie umiejętności prawidłowego wyliczania 
przez rolników dawek nawozów azotowych dla poszczególnych upraw, a także zwiększenie 
świadomości w zakresie potrzeby ochrony wód przed zanieczyszczeniami. 
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O2. Program rolno-środowiskowy i Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne 

Szkolenia pn. Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne - pakiety, wymogi, warunki przystąpienia, 
płatności, kontrole – mają na celu pomoc rolnikom w realizacji i wdrażaniu działania rolno-
środowiskowo-klimatycznego. Realizacja zadań w tym zakresie przyczyni się do zrównoważonego 
rozwoju obszarów wiejskich i zachowania cennej różnorodności biologicznej. Uczestnicy szkoleń 
zostaną zapoznani z głównym celem działania rolno-środowiskowo-klimatycznego, którym jest 
ochrona środowiska i przyrody w gospodarstwie rolnym przy zastosowaniu metod, które wykraczają 
poza zwykłą dobrą praktykę rolniczą. Sprzyja to zachowaniu walorów przyrodniczych obszarów 
rolniczych, trwałych użytków zielonych i elementów krajobrazu nieużytkowanych rolniczo 
stanowiących ostoje przyrody. 
 

O3. Ochrona bioróżnorodności, w tym NATURA 2000 
Konferencje pn.:  
 Po pierwsze gleba - jak w zgodzie z naturą zadbać o wysoki plon – marzec 2019 

Transfer wiedzy i innowacji jako kluczowy czynnik wspomagający zrównoważone rolnictwo – 
konferencja wyjazdowa do Centrum Innowacji i Technologii UWM w Olsztynie –  
wrzesień 2019 

 
Tab. 1.  Działalność szkoleniowa wg form 

L.p. Forma Liczba form Liczba uczestników 

a b c d 

1.  szkolenie 618 

14 606 2.  szkolenie wyjazdowe 115 

3.  konferencja 27 

 
Tab. 2.  Działalność szkoleniowa wg form i tematów 
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a b c d e f g 

Z.1.A. 
Stosowanie nowoczesnych metod 
agrotechnicznych, hodowla oraz 
przetwórstwo rolno-spożywcze  

37 50 5 92 1 660 

Z.1.A.1. Nowe rozwiązania w produkcji roślinnej 24 42 2 68 1 145 

Z.1.A.2. 
Nowe rozwiązania w produkcji 
zwierzęcej 

13 6 3 22 495 

Z.1.A.3. 
Prowadzenie przetwórstwa w ramach 
działalności marginalnej, lokalnej i 
ograniczonej (MLO) 

 2  2 20 

Z.1.B. 
Rozwiązywanie problemów 
technologicznych i organizacyjno-
ekonomicznych gospodarstw rolnych 

185 24 5 214 3 704 

Z.1.B.1. Technologia produkcji roślinnej 141   2 143 2 144 

Z.1.B.2. Technologia produkcji zwierzęcej 6   2 8 265 
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Z.1.B.3. 
Normy i wymogi wzajemnej zgodności 
(w tym dobrostanu zwierząt) 

12     12 255 

Z.1.B.4. 
Poprawa stanu technicznego, 
technologicznego i organizacyjnego w 
gospodarstwach rolnych 

  24   24 300 

Z.1.B.5. BHP 4     4 60 

Z.1.B.6. Bioasekuracja w gospodarstwie rolnym 22   1 23 680 

Z.1.C. 
Rachunkowość w gospodarstwach 
rolnych 

28  2 30 690 

Z.1.C.1. Rachunkowość rolna 5   1 6 190 

Z.1.C.2. Rachunkowość podatkowa 2     2 10 

Z.1.C.3. Ubezpieczenia społeczne oraz majątkowe 21   1 22 490 

Z.1.D. Rolnictwo ekologiczne 33   33 545 

Z.1.D.1. Produkcja metodami ekologicznymi 9     9 165 

Z.1.D.2. Sprzedaż produktów ekologicznych 3     3 50 

Z.1.D.3. 
Rolnictwo ekologiczne w ramach PROW 
2007-2013, 2014-2020 

21     21 330 

Z.1.E. 
Rozwój przedsiębiorczości na 
obszarach wiejskich 

21 20 2 43 720 

Z.1.E.1. Prowadzenie działalności pozarolniczej 12     12 210 

Z.1.E.2. 
Tworzenie i funkcjonowanie organizacji 
pozarządowych i podmiotów ekonomii 
społecznej  

1     1 20 

Z.1.E.4. 
Aktywizacja mieszkańców obszarów 
wiejskich 

8 20 2 30 490 

Z.1.F. 
Unowocześnianie wiejskiego 
gospodarstwa domowego 

11  1 12 215 

Z.1.F.1. 
Profilaktyka prozdrowotna i racjonalne 
żywienie  

7     7 130 

Z.1.F.2. Estetyzacja wiejskiej zagrody     1 1 20 

Z.1.F.3. Świadomość konsumencka i ekologiczna 4     4 65 

Z.1.G. 

Ubieganie się o przyznanie pomocy 
finansowanej lub współfinansowanej ze 
środków pochodzących z funduszy Unii 
Europejskiej lub innych instytucji 
krajowych, lub zagranicznych 

125  5 130 3 022 

Z.1.G.1. Płatności bezpośrednie 87   1 88 1 692 

Z.1.G.2. PROW 38     38 1 120 

Z.1.G.5. Inne programy     4 4 210 

Z.1.H. 

Modernizacja gospodarstw rolnych, 
poprawa jakości artykułów rolno-
spożywczych i ich przetwórstwa oraz 
wzmocnienie pozycji rolników na 
rynku 

8   8 152 

Z.1.H.2. 
Tworzenie sieci współpracy w ramach 
łańcucha żywnościowego 

1     1 20 
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Z.1.H.4. 

Systemy bezpieczeństwa żywności, dobre 
praktyki higieniczne, produkcyjne przy 
produkcji żywności w warunkach 
domowych, HACCP 

7     7 132 

Z.1.I. Zarządzanie gospodarstwem rolnym  11   11 200 

Z.1.I.1. 
Zarządzanie, organizacja i planowanie 
pracy w gospodarstwie rolnym 

5     5 100 

Z.1.I.2. 
Wyliczanie dochodów, kosztów i 
opłacalności produkcji roślinnej i 
zwierzęcej 

6     6 100 

Z.1.J. 
Promocja produktów lokalnych i 
regionalnych 

24  1 25 540 

Z.1.J.2. 

Krótkie łańcuchy dostaw (od pola do 
stołu), w tym sprzedaż bezpośrednia, 
dostawy bezpośrednie, działalność 
marginalna, lokalna i ograniczona  

24   1 25 540 

Z.1.K. 

Zalecenia zawarte w zbiorze zaleceń 
dobrej praktyki rolniczej, o którym 
mowa w art. 103 ust. 1 ustawy Prawo 
wodne  

12     12 405 

Z.1.L. 
Upowszechnianie metod produkcji 
rolniczej i stylu życia przyjaznych dla 
środowiska /7/ 

40 18 3 61 1 133 

Z.1.L.2. Zasady integrowanej ochrony roślin  9 18   27 335 

Z.1.L.3. 
Zasady przeciwdziałania i adaptacji do 
zmian klimatu na poziomie gospodarstwa 

23     23 488 

Z.1.L.5. 
Wykorzystanie energii ze źródeł 
odnawialnych w gospodarstwie rolnym 

7   1 8 180 

Z.1.L.7. Ustawa o ochronie zwierząt 1     1 10 

Z.1.L.8. 
Inne działania na rzecz ochrony 
środowiska na poziomie gospodarstwa 

    2 2 120 

Z.1.M. 

Działania na rzecz zachowania 
dziedzictwa kulturowego i 
przyrodniczego wsi, ekologicznego i 
funkcjonalnego urządzenia 
gospodarstwa rolnego /8/ 

19 3  22 320 

Z.1.M.1. Dziedzictwo kultury materialnej wsi 9     9 140 

Z.1.M.3. Twórczość ludowa 2     2 20 

Z.1.M.4. Tradycyjne zawody i rękodzieło   3   3 35 

Z.1.M.5. Tradycje kulinarne 8     8 125 

Z.1.N. 

Upowszechnianie rozwoju 
agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz 
prowadzenie promocji wsi jako 
atrakcyjnego miejsca wypoczynku /9/   

12  1 13 275 

Z.1.N.1. 
Rozwój agroturystyki i turystyki 
wiejskiej, tworzenie sieci współpracy 

12   1 13 275 
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Z.1.O. 

Realizacja zadań wynikających z 
programów rolnośrodowiskowych oraz 
programu działań mających na celu 
ograniczenia odpływu azotu ze źródeł 
rolniczych /10/ 

52  2 54 1 025 

Z.1.O.1. 

Zasady ochrony wód przed 
zanieczyszczeniami ze źródeł rolniczych, 
dyrektywa azotanowa i ramowa 
dyrektywa wodna 

30     30 575 

Z.1.O.2. 
Program rolno-środowiskowy i Działanie 
rolno-środowiskowo-klimatyczne 

22     22 360 

Z.1.O.3. 
Ochrona bioróżnorodności, w tym 
NATURA 2000 

    2 2 90 

RAZEM 618 115 27 760 14 606 
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Zadanie 2. 
Prowadzenie działalności informacyjnej wspierającej rozwój produkcji rolniczej 

 
Celem działalności informacyjnej WMODR jest generowanie, gromadzenie, 

przechowywanie, przekazywanie, udostępnianie oraz wykorzystywanie informacji dotyczących 
poprawy poziomu dochodów rolniczych, wspierania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich  
oraz podnoszenia konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych. 

W 2019 roku planuje się udzielanie informacji w liczbie 12 892, które obejmują swym 
zakresem: 
 stosowanie nowoczesnych metod agrotechnicznych, hodowla oraz przetwórstwo rolno-

spożywcze – 2 329  
 rozwiązywanie problemów technologicznych i organizacyjno-ekonomicznych gospodarstw 

rolnych – 2 396  
 rachunkowość w gospodarstwach rolnych – 479  
 rolnictwo ekologiczne – 533  
 rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich – 533  
 unowocześnianie wiejskiego gospodarstwa domowego – 426  
 ubieganie się o przyznanie pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków 

pochodzących z Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych lub zagranicznych – 3 471 
 modernizacja gospodarstw rolnych, poprawa jakości artykułów rolno-spożywczych ich 

przetwórstwa oraz wzmocnienie pozycji rolników na rynku – 193  
 zarządzanie gospodarstwem rolnym – 288 
 promocja produktów lokalnych i regionalnych – 245 
 zalecenia zawartych w zbiorze zaleceń dobrej praktyki rolniczej – 233 
 upowszechnianie metod produkcji rolniczej i stylu życia przyjaznych dla środowiska – 558 
 działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, ekologicznego  

i funkcjonalnego urządzenia gospodarstwa rolnego – 332  
 upowszechnianie rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz prowadzenie promocji wsi 

jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku – 288  
 realizacja zadań wynikających z programów rolnośrodowiskowych oraz programu działań 

mających na celu ograniczenia odpływu azotu ze źródeł rolniczych – 699 
 

 Zaplanowano opracowanie oraz publikacje 26 tytułów broszur i 23 tytuły ulotek (informacja 
dot. planu wydawniczego znajduje w tab. 31) o tematyce obejmującej: 
 stosowanie nowoczesnych metod agrotechnicznych, hodowla oraz przetwórstwo rolno-

spożywcze – 4 broszury, 3 ulotki; 
 rozwiązywanie problemów technologicznych i organizacyjno-ekonomicznych gospodarstw 

rolnych – 6 broszur, 2 ulotki; 
 rachunkowość w gospodarstwach rolnych – 1 broszura; 
 rolnictwo ekologiczne – 2 broszury; 
 rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich – 3 broszury, 1 ulotka; 
 unowocześnianie wiejskiego gospodarstwa domowego – 2 broszury, 1 ulotka; 
 ubieganie się o przyznanie pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków 

pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych lub 
zagranicznych – 2 broszury, 4 ulotki; 

 modernizacja gospodarstw rolnych, poprawa jakości artykułów rolno-spożywczych ich 
przetwórstwa oraz wzmocnienie pozycji rolników na rynku – 1 ulotka; 

 upowszechnianie metod produkcji rolniczej i stylu życia przyjaznych dla środowiska –  
3 broszury, 2 ulotki; 
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 działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, ekologicznego 
i funkcjonalnego urządzenia gospodarstwa rolnego – 1 broszura, 3 ulotki; 

 upowszechnianie rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz prowadzenie wsi jako 
atrakcyjnego miejsca wypoczynku – 2 broszury, 5 ulotek; 

 realizacja zadań wynikających z programów rolnośrodowiskowych oraz programu działań 
mających na celu ograniczenia odpływu azotu ze źródeł rolniczych – 1 ulotka. 

 
 WMODR wyda 12 numerów miesięcznika pn. „Bieżące Informacje”, w którym zostanie 

zamieszczonych 352 artykuły autorstwa specjalistów i doradców. Artykuły zamieszczane będą 
również w wydawnictwach zewnętrznych w ilości 5 sztuk. Dodatkowo WMODR planuje 
zamieszczać informacje w postaci krótkich i zwięzłych wiadomości na stronie internetowej. Łącznie 
planuje się umieszczenie na stronie internetowej 240 materiałów informacyjnych. W 2019 roku 
zorganizowanych będzie 125 stoisk informacyjno-promocyjnych, w których możliwe będzie 
zapoznanie się z ofertą WMODR. 
 
a) dożynki gminne, powiatowe, wojewódzkie: 
 podczas dożynek gminnych – 76 stoisk 
 podczas dożynek powiatowych – 11 stoisk 
 

b) regionalne i lokalne pikniki, festiwale, święta, itp.: 
 Majówka z Roltop – 1 stoisko 
 Dni Pól – 3 stoisk 
 podczas Targów Pszczelarskich – 1 stoisko 
 podczas Święta Mleka – 3 stoiska 
 podczas Święta Pieczonego Ziemniaka – 2 stoiska 
 podczas Święta Gęsi – 1 stoisko 
 Inne: podczas pikników, festiwali, świąt – 24 stoiska 

 
c) wystawy o charakterze wojewódzkim – 3 stoiska informacyjne: 
 podczas Targów „Mazurskie Agro Show”, Ostróda, 09-10.02.2019 r. 
 podczas Targów „Zielona Arena”, Ostróda, 23-24.03.2019 r.  
 podczas Warmińsko-Mazurskich Dożynek Wojewódzkich, Olsztynek, wrzesień 2019 r. 

 
Tab. 3.  Działalność informacyjna wg form  

L.p. Forma Liczba form Liczba odbiorców 

a b c d 

1. informacja  13 003 

2. wydawnictwa liczba form nakład 

2.1. broszura 26 6 675 

2.2. ulotka  23 3 750 

2.3. materiały informacyjne na stronę www. ośrodka 240  

2.4. artykuł w miesięczniku odr 352  

2.5. inne: miesięcznik ODR /* 1  

3. pozostałe liczba form  

3.1. audycja tv (w tym wywiad tv) 1  

3.2. 
artykuł w innym wydawnictwie  
(w tym wywiad prasowy) 

5 
 

3.3. stoisko informacyjne / promocyjne 125  
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Tab. 4.  Działalność informacyjna wg form i tematów  
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Z.2.A. 
Stosowanie nowoczesnych metod 
agrotechnicznych, hodowla oraz 
przetwórstwo rolno-spożywcze  

2 329 4 3 36 89   1 

Z.2.A.1. Nowe rozwiązania w produkcji roślinnej 1451 2 2 30 54   1 

Z.2.A.2. Nowe rozwiązania w produkcji zwierzęcej 824 2 1 5 29    

Z.2.A.3. 
Prowadzenie przetwórstwa w ramach 
działalności marginalnej, lokalnej i 
ograniczonej (MLO) 

54   1 6    

Z.2.B. 
Rozwiązywanie problemów 
technologicznych i organizacyjno-
ekonomicznych gospodarstw rolnych 

2 396 6 2 35 98   2 

Z.2.B.1. Technologia produkcji roślinnej 1067 1  20 40    

Z.2.B.2. Technologia produkcji zwierzęcej /** 749 1  6 29   2 

Z.2.B.3. 
Normy i wymogi wzajemnej zgodności 
(w tym dobrostanu zwierząt) 

121 1 1 2 12    

Z.2.B.4. 
Poprawa stanu technicznego, 
technologicznego i organizacyjnego w 
gospodarstwach rolnych 

63 2  4 5    

Z.2.B.5. BHP 101 1  1 7    

Z.2.B.6. Bioasekuracja w gospodarstwie rolnym 295  1 2 5    

Z.2.C. 
Rachunkowość w gospodarstwach 
rolnych 

479 1  10 3    

Z.2.C.1. Rachunkowość rolna /*** 239 1  8     

Z.2.C.2. Rachunkowość podatkowa 70    1    

Z.2.C.3. Ubezpieczenia społeczne oraz majątkowe 170   2 2    

Z.2.D. Rolnictwo ekologiczne 533 2  16 23   1 

Z.2.D.1. Produkcja metodami ekologicznymi 234 2  10 19   1 

Z.2.D.2. Sprzedaż produktów ekologicznych 62   3 2    

Z.2.D.3. 
Rolnictwo ekologiczne w ramach PROW 
2007-2013, 2014-2020 

237   3 2    

Z.2.E. 
Rozwój przedsiębiorczości na 
obszarach wiejskich 

533 3 1 19 9  125  

Z.2.E.1. Prowadzenie działalności pozarolniczej 175 1  7 2    

Z.2.E.2. 
Tworzenie i funkcjonowanie organizacji 
pozarządowych i podmiotów ekonomii 
społecznej  

114 1  3 3    

Z.2.E.3. 
Współpraca z lokalnymi organizacjami 
społecznymi 

79   5     

Z.2.E.4. 
Aktywizacja mieszkańców obszarów 
wiejskich 

154 1 1 2 4  125  
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Z.2.E.5. Program LEADER 11   2     

Z.2.F. 
Unowocześnianie wiejskiego 
gospodarstwa domowego 

426 2 1 7 17    

Z.2.F.1. 
Profilaktyka prozdrowotna i racjonalne 
żywienie  

103 1   8    

Z.2.F.2. Estetyzacja wiejskiej zagrody 99   2 5    

Z.2.F.3. Świadomość konsumencka i ekologiczna 
/** 

224 1 1 5 4    

Z.2.G. 

Ubieganie się o przyznanie pomocy 
finansowanej lub współfinansowanej ze 
środków pochodzących z funduszy Unii 
Europejskiej lub innych instytucji 
krajowych, lub zagranicznych 

3 471 2 4 30 17    

Z.2.G.1. Płatności bezpośrednie 1 867  1 15 5    

Z.2.G.2. PROW/**** 1 254 1 2 13 10    

Z.2.G.3. Programy Regionalne 32  1      

Z.2.G.4. 
Kredyty preferencyjne, komercyjne, 
leasing 

57    1    

Z.2.G.5. Inne programy 261 1  2 1    

Z.2.H. 

Modernizacja gospodarstw rolnych, 
poprawa jakości artykułów rolno-
spożywczych i ich przetwórstwa oraz 
wzmocnienie pozycji rolników na 
rynku 

193  1 4 1    

Z.2.H.1. 

Zasady tworzenia i funkcjonowanie grup 
producentów rolnych, grup i organizacji 
producentów owoców i warzyw, zrzeszeń 
i innych form organizacji 

77  1      

Z.2.H.2. 
Tworzenie sieci współpracy w ramach 
łańcucha żywnościowego 

34   2     

Z.2.H.3. Systemy jakości żywności 23    1    

Z.2.H.4. 

Systemy bezpieczeństwa żywności, dobre 
praktyki higieniczne, produkcyjne przy 
produkcji żywności w warunkach 
domowych, HACCP 

59   2     

Z.2.I. Zarządzanie gospodarstwem rolnym  288   11 15    

Z.2.I.1. 
Zarządzanie, organizacja i planowanie 
pracy w gospodarstwie rolnym 

112   11 3    

Z.2.I.2. 
Wyliczanie dochodów, kosztów i 
opłacalności produkcji roślinnej i 
zwierzęcej 

44        

Z.2.I.3. Badanie koniunktury w rolnictwie 7    1    

Z.2.I.4. Informacja rynkowa 125    11    
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Z.2.J. 
Promocja produktów lokalnych i 
regionalnych 

245   19 10 1   

Z.2.J.1. 
Promocja i sprzedaż produktów lokalnych 
i regionalnych 

74   16 6 1   

Z.2.J.2. 

Krótkie łańcuchy dostaw (od pola do 
stołu), w tym sprzedaż bezpośrednia, 
dostawy bezpośrednie, działalność 
marginalna, lokalna i ograniczona 

83   1 1    

Z.2.J.3. Rolniczy handel detaliczny 88   2 3    

Z.2.K. 

Zalecenia zawarte w zbiorze zaleceń 
dobrej praktyki rolniczej, o którym 
mowa w art. 103 ust. 1 ustawy Prawo 
wodne 

233   3 8    

Z.2.L. 
Upowszechnianie metod produkcji 
rolniczej i stylu życia przyjaznych dla 
środowiska /7/ 

558 3 2 10 22    

Z.2.L.1. Zasady integrowanej produkcji  80  1 1 11    

Z.2.L.2. Zasady integrowanej ochrony roślin  189 2 1 1 1    

Z.2.L.3. 
Zasady przeciwdziałania i adaptacji do 
zmian klimatu na poziomie gospodarstwa 

122   3 1    

Z.2.L.4. Energetyka prosumencka  27    1    

Z.2.L.5. 
Wykorzystanie energii ze źródeł 
odnawialnych w gospodarstwie rolnym 

48    3    

Z.2.L.6. 
Gospodarka wodno-ściekowa oraz 
postepowanie z odpadami 

14    3    

Z.2.L.7. Ustawa o ochronie zwierząt 48   1 1    

Z.2.L.8. 
Inne działania na rzecz ochrony 
środowiska na poziomie gospodarstwa 

30 1  4 1    

Z.2.M. 

Działania na rzecz zachowania 
dziedzictwa kulturowego i 
przyrodniczego wsi, ekologicznego i 
funkcjonalnego urządzenia 
gospodarstwa rolnego /8/ 

332 1 3 23 20    

Z.2.M.1. Dziedzictwo kultury materialnej wsi 74  1 10 1    

Z.2.M.2. 
Zachowanie tradycyjnego krajobrazu 
rolniczego wsi 

107  1 8 5    

Z.2.M.3. Twórczość ludowa 22   1 2    

Z.2.M.4. Tradycyjne zawody i rękodzieło 37  1 1 2    

Z.2.M.5. Tradycje kulinarne 92 1  3 10    

Z.2.N. 

Upowszechnianie rozwoju 
agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz 
prowadzenie promocji wsi jako 
atrakcyjnego miejsca wypoczynku /9/   

288 2 5 11 24    

Z.2.N.1. 
Rozwój agroturystyki i turystyki 
wiejskiej, tworzenie sieci współpracy 

121 1 2 1 2    
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Z.2.N.2. Zagrody edukacyjne 66 1 1 1 4    

Z.2.N.3. Gospodarstwa opiekuńcze 13        

Z.2.N.4. 
Promocje wsi jako atrakcyjnego miejsca 
życia i wypoczynku 

88  2 9 18    

Z.2.O. 

Realizacja zadań wynikających z 
programów rolnośrodowiskowych oraz 
programu działań mających na celu 
ograniczenia odpływu azotu ze źródeł 
rolniczych /10/ 

699  1 6 7    

Z.2.O.1. 

Zasady ochrony wód przed 
zanieczyszczeniami ze źródeł rolniczych, 
dyrektywa azotanowa i ramowa 
dyrektywa wodna  

303  1 4 2    

Z.2.O.2. 
Program rolno-środowiskowy i Działanie 
rolno-środowiskowo-klimatyczne 

364   2 4    

Z.2.O.3. 
Ochrona bioróżnorodności, w tym 
NATURA 2000 

32    1    

 
/* w przypadku pozycji Inne wartość liczbowa dotycząca miesięcznika znajduje się tylko w tab.3 
/** w związku z planowaną realizacją Priorytetu 4d – Przeciwdziałanie antybiotykooporności u ludzi i zwierząt do Programu 
Działalności na rok 2019 zostały dołożone do tematu B2 informacje dotyczące Przeciwdziałania antybiotykooporności u zwierząt 
natomiast do tematu F3 informacje dotyczące Przeciwdziałania antybiotykooporności u ludzi, wykazane w opisie Priorytetu 4 
/*** w tym temacie realizowane będą informacje dotyczące „Rachunkowości rolnej Polski FADN” w ilości 88 
/**** w tym temacie realizowane będą informacje dotyczące tematu „Wsparcie korzystania z usług doradczych w ramach działania 
Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw objętego PROW na lata 2014 – 
2020” w ilości 230 informacji, jak również z tematyki obejmującej zadanie „Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach 
wiejskich”, doradcy WMODR planują udzielanie informacji w ilości 111. 
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Zadanie 3. 
Prowadzenie działalności w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych rolników i innych 
mieszkańców obszarów wiejskich 
 

W tematyce dotyczącej kwalifikacji rolniczych oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby 
wykonujące działalność rolniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 109) w roku 2019 zaplanowano udzielenie 
518 informacji oraz 455 porad indywidualnych. 

Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego funkcjonują dwie szkoły rolnicze, które 
nadzorowane są przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 

 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie; 
 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie. 

 
Współpraca z WMODR jest cykliczna, podczas różnego rodzaju przedsięwzięć. Szkoły  

te prezentują swoją ofertę szkoleniową podczas Wiosennych Targów Ogrodniczych „Pamiętajcie 
o ogrodach” oraz Jesiennych Targów Rolniczych „Wszystko dla rolnictwa”, zachęcając 
potencjalnych kandydatów do wstąpienia w szeregi szkoły. WMODR wspiera merytorycznie 
konkursy organizowane przez szkoły rolnicze, np.: Konkurs „Smaki Wsi” organizowany przez 
ZSCKR Karolewo.  

 
Tab. 5. Działalność w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych rolników i mieszkańców 

wsi według form 
L.p. Forma Liczba odbiorców 

a b c 
1. informacja   518 

2. porada indywidualna 455 

 
Tab. 6. Działalność w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych rolników i mieszkańców 

wsi - wg form i tematów 

Symbol Tematyka 
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a b c d f 
Z.3.1. reorientacja zawodowa  47 

455 

133 

Z.3.2. podnoszenie kwalifikacji zawodowych 400 724 

Z.3.3. współpraca ze szkołami rolniczymi 71 116 

 
 
 
 
  



  

48 
 

Zadanie 4. 
Udzielanie pomocy rolnikom i innym mieszkańcom obszarów wiejskich w zakresie 
sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowanej lub 
współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych 
instytucji krajowych lub zagranicznych 
 

Doradztwo indywidualne, prowadzone przez WMODR, ma na celu udzielanie pomocy 
rolnikom i innym mieszkańcom obszarów wiejskich w zakresie sporządzania dokumentacji 
niezbędnej do uzyskania pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków pochodzących  
z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych lub zagranicznych. Planuje się 
udzielenie 15 778 w tym zakresie. Rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich będą mogli uzyskać 
niezbędne porady dotyczące ubiegania się o uzyskanie pomocy finansowej w ramach działań PROW 
na lata 2014-2020, według obowiązującego harmonogramu ogłoszonego przez Ministra Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi, a także ze środków funduszy ochrony środowiska i gospodarski wodnej (dotyczy  
w szczególności dofinansowania działań wynikających z Programu azotanowego). 

W 2019 roku przewiduje się największe zapotrzebowanie na pomoc doradczą w zakresie 
składania wniosków do działań m.in.: „Premia dla młodych rolników”, „Inwestycje mające na celu 
ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”,   
„Restrukturyzacja małych gospodarstw”, „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Premia na 
rozpoczęcie działalności pozarolniczej”. 
 
Tab. 7. Pomoc w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy 

finansowej wg form 
L.p. Forma Liczba form Liczba odbiorców  

a b c d 

1. porada indywidualna  15 778 

 
Tab. 8. Pomoc w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy 

finansowej wg form i tematów 

Symbol Tematyka 

P
or

ad
a 

in
dy

w
id

u
al

na
 

L
ic

zb
a 

od
bi

or
có

w
   

a b c f 
Z.4.I. działalność doradcza 15 778 15 778 

Z.4.I.1. płatności bezpośrednie 6 636 6 636 
Z.4.I.2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich/* 8 392 8 392 
Z.4.I.3. programy regionalne 57 57 
Z.4.I.4. kredyty preferencyjne, kredyty komercyjne, leasing 120 120 
Z.4.I.5. pozostałe: WPR 573 573 

/* w tym informacje dotyczące tematu „Wsparcie korzystania z usług doradczych w ramach działania Usługi doradcze, usługi 
 z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw objętego PROW na lata 2014 – 2020” w ilości 5 645 
porad indywidualnych jak również z tematyki obejmującej zadanie „Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich”, 
doradcy WMODR planują udzielanie porad indywidualnych (w ilości 167).  
 

Działania szkoleniowe i informacyjne dotyczące tej tematyki zostały wykazane w zadaniu 1  
i w zadaniu 2.   
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Zadanie 5. 
Prowadzenie analiz rynku artykułów rolno-spożywczych i środków produkcji oraz 
gromadzenie i upowszechnianie informacji rynkowej w tym zakresie 
 

WMODR kontynuacyjnie prowadzić będzie analizy rynku artykułów rolno-spożywczych  
i środków produkcji w celu gromadzenia i upowszechniania danych, poprzez monitorowanie oraz 
analizowanie informacji rynkowych w danym zakresie.  

Jednym z zadań doradców terenowych WMODR jest pozyskiwanie informacji dotyczących 
cen płodów rolnych na lokalnych targowiskach. W tym celu prowadzić będą monitoringi tygodniowe  
i miesięczne. Na podstawie tygodniowych zestawień cen targowiskowych produktów rolnych 
sporządzane będą raporty, które przekazane zostaną do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  
a także TVP. Natomiast dla Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, sporządzane będą 
zestawienia cen nawozów mineralnych, w I półroczu co miesiąc, w II – w ujęciu kwartalnym. 

 Przeprowadzając monitoringi, doradcy terenowi będą pozyskiwać dane dotyczące cen: 
nawozów mineralnych, środków produkcji, płodów rolnych, pasz oraz usług rolniczych. Na 
podstawie tych danych, zostanie opracowanych 11 wkładek pn. „Agrorynek” do miesięcznika 
WMODR „Bieżące Informacje”. Na rok 2019 zaplanowano 625 monitoringów miesięcznych,  
z czego 196 to monitoringi nawozów mineralnych, 143 – monitoringi cen środków produkcji, 154 – 
monitoringi cen płodów rolnych, 77 – monitoringi pasz, 55 monitoringi cen usług rolniczych. 
Monitoringi tygodniowe zostały zaplanowane w ilości 1 192, z czego zaplanowanych jest 222 
meldunków żniwnych, natomiast pozostałe monitoringi to monitoring przebiegu prac w rolnictwie 
(agrofagi) – 625 oraz monitoring cen płodów rolnych – 345.  

W 2019 roku WMODR udzieli 599 porad indywidualnych dotyczących monitoringu 
przebiegu prac w rolnictwie (agrofagi). 
 
Tab. 9. Prowadzenie analiz rynku artykułów rolno-spożywczych i środków produkcji wg form 

L.p. Forma Liczba form 

a b c 
1.  monitoring 1 817 

2.  analiza 11 

3.  porada indywidualna 599 

 
Tab. 10. Prowadzenie analiz rynku artykułów rolno-spożywczych i środków produkcji wg form 

i tematów 

Symbol Formy i zakres tematyczny Liczba form 

a b c 
Z.5.I. monitoring  1 817 

Z.5.I.1. monitoring cen nawozów mineralnych 196 

Z.5.I.2. monitoring cen środków produkcji 143 

Z.5.I.3. monitoring cen płodów rolnych 499 

Z.5.I.4. monitoring przebiegu prac w rolnictwie 847 

Z.5.I.5. inne: 132 

Z.5.I.5.1 monitoring pasz 77 

Z.5.I.5.2 monitoring cen usług rolniczych 55 

Z.5.II. analiza 11 

Z.5.II.1. analiza cen płodów rolnych 11 

Z.5.III. porada 599 
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Zadanie 6. 
Możliwość prowadzenia doświadczalnictwa odmianowego w ramach porejestrowego 
doświadczalnictwa odmianowego 
 
WMODR nie prowadzi porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego.  
 
Tab. 11. Prowadzenie doświadczalnictwa odmianowego w ramach porejestrowego 

doświadczalnictwa odmianowego – ogółem 

Forma 
Ogólna liczba 
doświadczeń 

Ogólna liczba 
powtórzeń  

a b c 
Doświadczenie w ramach PDO   

 
Tab. 12. Prowadzenie doświadczalnictwa odmianowego w ramach porejestrowego 

doświadczalnictwa odmianowego – wg rodzajów 

Symbol Wyszczególnienie*) Liczba doświadczeń 
Ogólna liczba 

powtórzeń  
a b c d 

Z.6. doświadczenia wg metod określonych 
regulaminem COBORU 

  

Z.6.1. jęczmień jary   
Z.6.2. jęczmień ozimy   
Z.6.3. pszenica jara   
Z.6.4. pszenica ozima   
Z.6.5. pszenżyto jare   
Z.6.6. pszenżyto ozime   
Z.6.7. owies   
Z.6.8. żyto ozime   
Z.6.9. ziemniaki   
Z.6.10 rzepak   
Z.6.11. kukurydza   
Z.6.12. buraki pastewne   
Z.6.13 groch   
Z.6.14. pozostałe   
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Zadanie 7. 
Upowszechnianie metod produkcji rolniczej i stylu życia przyjaznego dla środowiska 
 

Działalność WMODR w tym zakresie prowadzona będzie w formie porad indywidualnych, 
pokazów, demonstracji, konkursów oraz olimpiad. 

W roku 2019 praca doradcza skupiona będzie w głównej mierze na udzielaniu porad 
indywidualnych, które będą dotyczyły: 

 rozwiązywania problemów technologicznych i organizacyjno-ekonomicznych gospodarstw 
rolnych (planuje się zrealizować 9 557 porad),  

 stosowania nowoczesnych metod agrotechnicznych, hodowli oraz przetwórstwa rolno-
spożywczego (planuje się zrealizować 9 356 porad),  

 upowszechniania metod produkcji rolniczej i stylu życia przyjaznych dla środowiska (planuje 
się zrealizować 2 742 porad),  

 rolnictwa ekologicznego (planuje się zrealizować 2 181 porad),  
 modernizacji gospodarstw rolnych, poprawy jakości artykułów rolno-spożywczych i ich 

przetwórstwa oraz wzmocnienia pozycji rolników na rynku (planuje się zrealizować 395 
porad). 

Pokazy: 
 

 Kalibracja opryskiwacza polowego jako element dobrej praktyki ochrony roślin – 49 
Jednym z podstawowych elementów integrowanej ochrony roślin jest sezonowa kalibracja 

opryskiwacza. Ważnym czynnikiem decydującym o prawidłowym wykonaniu zabiegów ochrony 
roślin jest odpowiednia regulacja. Polega ona na umiejętnym doborze rozpylaczy, ciśnienia 
roboczego cieczy oraz prędkości jazdy. Prawidłowe przeprowadzenie okresowej kalibracji powinno 
być wykonywane przez uprawnionego diagnostę (co 3 lata podczas atestacji opryskiwacza) 
specjalistycznym sprzętem diagnostycznym. Sezonowa kalibracja powinna być przeprowadzana 
przez rolnika. Zabieg ten należy wykonać przed każdym sezonem wegetacyjnym po: trwającym 
dłużej niż 4 miesiące postoju opryskiwacza, każdej zmianie rozpylaczy, zmianie ciśnienia, zmianie 
rodzaju ciągnika. Prawidłowo przeprowadzana kalibracja pozwala na uzyskanie wymaganej 
wielkości kropel oraz odpowiednią dawkę cieczy na 1 ha.  

Pokazy dotyczące tego punktu mają na celu wskazanie właściwego sposobu przeprowadzania 
kalibracji opryskiwacza polowego. 
 

 Sporządzanie kiszonki z kukurydzy lub sianokiszonki z uwzględnieniem nowych form 
konserwacji pasz – 28 
Przy intensyfikacji produkcji mleka hodowca musi zapewnić krowom pasze objętościowe 

wysokiej jakości i zdrowotności, co oznacza w praktyce dobrze zakonserwowane pasze 
objętościowe. W praktyce podstawą nowoczesnego żywienia jest kiszonka z kukurydzy oraz 
sianokiszonka z traw z domieszką roślin bobowatych. 

Podczas przeprowadzenia pokazów, doradcy WMODR będą omawiać zasady BHP oraz 
zasady właściwej konserwacji zielonek poprzez zakiszanie. Podstawą pokazu będzie omówienie 
elementów procesu zbioru oraz zakiszania zielonek, a także sposób obchodzenia się z nimi po 
zakonserwowaniu. Część praktyczna ukierunkowana będzie na przedstawienie sprzętu niezbędnego 
do sporządzania sianokiszonek w belach czy też w pryzmach. 

Głównym założeniem przeprowadzania pokazów będzie propagowanie aktualnych 
technologii konserwacji masy zielonej użytków trawiastych z zastosowaniem nowych rodzajów 
sprzętu, środków konserwujących i sposobów składowania sianokiszonki. 
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 Zasady pobierania próbek gleby do badań agrochemicznych przy współpracy z okręgowymi 
stacjami chemiczno-rolniczymi – 38 
Najważniejszym wskaźnikiem decydującym o urodzajności gleby są odczyn oraz zasobność 

w przyswajalny potas, fosfor i magnez. Celem pokazu będzie propagowanie wiedzy na temat 
podstaw racjonalnego nawożenia. Podczas pokazów specjaliści będą udzielać instruktażu i pomocy 
związanej z właściwym poborem prób glebowych. 
 

 Cięcie i formowanie drzew owocowych – 9 
Formowanie drzew owocowych jest procesem bardzo pracochłonnym i długotrwałym, jednak 

uzyskany po latach efekt zostanie z pewnością zauważony i doceniony. Aby zapewnić zdrowy wzrost 
roślin i obfite plony w sadzie, powinno się regularnie, corocznie przeprowadzać cięcie drzew 
i krzewów owocowych. Prawidłowe cięcie polega na eliminowaniu niepożądanych pędów i gałęzi, 
które zakłócają rozwój rośliny lub z jakiś powodów nie wydają owoców. Cięcie drzew owocowych 
można przeprowadzać w dwóch terminach: w okresie spoczynku - cięcie zimowe, w okresie 
wegetacji - cięcie letnie. 

Głównym celem pokazów będzie przedstawienie zasad prawidłowego cięcia i formowania 
koron drzew owocowych, wpływających na owocowanie oraz stan fitosanitarny sadu. Podczas 
pokazów poruszone zostaną pojęcia związane z  techniką cięcia drzewek przed sadzeniem oraz 
w kolejnych latach. Omawiane również zostaną podstawowe zasady BHP podczas prac w sadzie. 
Przekazywana tematyka dotyczyć również będzie metody cięcia drzew: terminy zabiegów, sposoby 
cięcia i formowania koron drzew. Poruszane będą również kwestie odpowiedniego doboru sprzętu do 
cięcia, postępowania z ranami po cięciu oraz sposoby zagospodarowania gałęzi. 
 

 Prezentacja założeń technologicznych i funkcjonowanie nowych obór dla bydła – 2 
Chęć modernizacji budynków inwentarskich wykazuje coraz więcej gospodarstw rolnych. 

Wynika to przede wszystkim z dążenia rolników do spełnienia wymogów Unii Europejskiej, w tym 
zakresie. Duży nacisk kładziony jest przede wszystkim na dobrostan zwierząt. Warunki utrzymania 
krów mają kluczowy wpływ na osiągnięcie wysokich efektów produkcji. Nowoczesna obora, bez 
względu na rodzaj prowadzonego w niej chowu, musi spełniać szereg wymogów dotyczących 
wentylacji, zakresu temperatur, wilgotności, stężenia pyłu i gazów. Parametry te powinny być 
utrzymywane na poziomach nie wpływającym negatywnie na  zdrowie zwierząt. 

Celem pokazów będzie zapoznanie rolników i mieszkańców obszarów wiejskich  
z przykładami nowoczesnych gospodarstw rolnych oraz innych rozwiązań wspierających rozwój 
obszarów wiejskich. Omawiane również zostaną podstawowe zasady BHP, jakie powinny być 
zachowane podczas prac wykonywanych w pomieszczeniach, w których znajduje się bydło.  
 

 Higieniczne pozyskanie miodu – 5 
Pszczelarz jako właściciel pasieki, z punktu widzenia obowiązujących przepisów 

weterynaryjnych, jest także producentem żywności. Jeżeli planuje wprowadzać pozyskane w pasiece 
produkty do obrotu, musi posiadać wpis do rejestru podmiotów prowadzących produkcję i sprzedaż 
bezpośrednią produktów pochodzenia zwierzęcego. Dlatego ważnym jest zachowanie odpowiednich 
zasad higieny podczas pozyskiwania miodu. Szczególną uwagę należy zwrócić na zachowanie 
dobrych praktyk higienicznych przy „obsłudze” pszczół. Zagwarantuje to zdrowie pszczół oraz 
wysoką jakość uzyskanych produktów (miodu, pszczelego pyłku kwiatowego oraz propolisu).  

Istotna jest również higiena sprzętu pasiecznego oraz pracowni - każdorazowo po 
zakończeniu pracy, używane narzędzia należy starannie oczyścić i zdezynfekować, a następnie 
ułożyć w miejscu do tego przeznaczonym. Pracownia pszczelarska powinna być łatwo zmywalna, 
utrzymywana w czystości i dezynfekowana.  

Pokaz ma celu wskazanie poprawnego sposobu wydobywania miodu, z uwzględnieniem 
bezpieczeństwa pszczół oraz pszczelarza. 
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 Zwalczanie much i gryzoni w budynkach inwentarskich jako element bioasekuracji – 17 
Muchy oraz gryzonie występują w budynkach i zabudowaniach inwentarskich cały rok. 

Zarówno muchy, jak i gryzonie stanowią poważny problem – są nosicielami wielu groźnych chorób. 
Dlatego ważnym jest zwalczanie tych organizmów szczególnie w budynkach inwentarskich, gdzie 
znajdują się zwierzęta gospodarskie oraz budynkach, w których przechowywane są płody rolne. 
Najważniejszy warunek wstępny zwalczania szkodników magazynowych stanowią metody sanitarne. 
Obejmują one zabiegi prewencyjne, wśród których sprzątanie, czyszczenie i mycie są kluczowymi 
metodami sanitarnymi. Pomieszczenie magazynowe powinno być odpowiednich rozmiarów 
i umożliwić swobodne składowanie produktów w zaplanowanej ilości. 

Celem pokazów będzie przedstawienie dostępnych integrowanych metod zwalczania much 
i gryzoni w budynkach inwentarskich.  

 
 Pokaz siewu zbóż i rzepaku (w tym próba kręcona, ustawianie głębokości siewu, rozstawu 

redlic itp.) – 9  
Kluczową rolę w przygotowywaniu siewnika do siewu nasion ma poprawne przeprowadzenie 

jego regulacji i próby kręconej. Wielu rolników zwyczajnie pomija próbę kręconą sugerując się 
jedynie danymi zawartymi w tabeli siewnika. Jest to poważny błąd, gdyż dane zawarte w takich 
tabelach mają charakter wyłącznie orientacyjny i służą tylko do wstępnego ustawienia siewnika, 
które musi być skorygowane poprzez wykonanie próby kręconej. Każda partia ziarna może się 
istotnie różnić parametrami, np. MTN czy siłą kiełkowania, które rzutują na normę wysiewu. 

Celem pokazu jest podniesienie świadomości wśród rolników, jak istotne przy zasiewach jest 
przeprowadzanie próby kręconej, które daje możliwość obserwacji działania siewnika i wykrycia 
ewentualnych zmian w wypadaniu ziarników.  

 
 Zastosowanie instalacji OZE w gospodarstwie – 4 

Wykorzystanie w gospodarstwie rolnym energii ze źródeł odnawialnych pozwala na 
zastąpienie coraz trudniej dostępnych w rolnictwie i coraz droższych surowców nieodnawialnych, 
takich jak węgiel i koks do wytwarzania energii elektrycznej, ogrzewania pomieszczeń i wody, czy 
paliw płynnych (gaz ziemny, gaz skroplony, olej napędowy, olej opałowy), wykorzystywanych do 
napędów spalinowych oraz do ogrzewania. Odnawialne źródła energii (OZE) w gospodarstwie 
rolnym można wykorzystywać, zarówno na pokrycie energetycznych potrzeb bytowych  
w gospodarstwach domowych, jak i na potrzeby związane z produkcją zwierzęcą i roślinną.  

Celem pokazów jest przybliżenie rozwijającej się energetyki prosumenckiej, w której 
odbiorca jest nie tylko użytkownikiem energii, ale także aktywnym uczestnikiem w jej produkcji 
przy wykorzystaniu małych i mikroźródeł OZE. 
 

 Pokaz wybranych elementów zrównoważonej gospodarki stawowej oraz sprzedaży 
bezpośredniej ryb – 1 
Pokaz ma na celu promocję tradycyjnej gospodarki stawowej dostarczającej lokalnego 

produktu żywnościowego wysokiej jakości. 
 
Demonstracje: 
 

 Demonstracje polowe: 
- Technologia uprawy zbóż: 

Wpływ agrotechniki i ochrony roślin na plonowanie pszenicy ozimej - 12 
Wpływ agrotechniki i ochrony roślin na plonowanie pszenżyta ozimego - 13 
Wpływ agrotechniki i ochrony roślin na plonowanie żyta ozimego - 10 
Wpływ agrotechniki i ochrony roślin na plonowanie pszenicy jarej - 10 
Wpływ agrotechniki i ochrony roślin na plonowanie jęczmienia jarego - 8 
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- Technologia uprawy kukurydzy: 
Wpływ agrotechniki i ochrony roślin na plonowanie kukurydzy - 11 

- Technologia uprawy rzepaku: 
Wpływ agrotechniki i ochrony roślin na plonowanie rzepaku ozimego - 12 

- Technologia uprawy ziemniaka: 
Wpływ agrotechniki i ochrony roślin na plonowanie ziemniaka jadalnego - 7 
 

Celem demonstracji polowych będzie upowszechnianie zasad integrowanej ochrony roślin 
poprzez dobór zalecanych odmian do uprawy oraz przedstawienie, w jaki sposób podstawowe środki 
produkcji agrotechniki oraz zabiegi środkami ochrony roślin wpływają na plonowanie roślin 
uprawnych w zróżnicowanych warunkach siedliskowo – klimatycznych województwa warmińsko-
mazurskiego. Prócz doboru odmian w realizowanych demonstracjach, prowadzony będzie 
monitoring występowania agrofagów. Dzięki temu będzie możliwość ustalania konieczności 
wykonania zabiegu środkami ochrony roślin. Dane z monitoringu będą upowszechniane na stronie 
internetowej Platforma Sygnalizacji Agrofagów. 

  
 Demonstracja: Wprowadzenie do uprawy nowej odmiany wybranego gatunku warzyw 

z zastosowaniem metod integrowanej ochrony roślin – 1 
Uprawa warzyw w Polsce w ostatnich latach bardzo dynamicznie się rozwija. Związane jest 

to z doskonaleniem technik uprawy, coraz większą mechanizacją, i co się z tym wiąże, z coraz 
wyższymi plonami uzyskiwanymi z danej powierzchni.  

Jednym z elementów integrowanej ochrony roślin jest właściwy dobór odmian oraz 
stosowanie nowych odmian. Integrowana ochrona roślin jest to sposób ochrony roślin uprawnych 
przed organizmami szkodliwymi (grzybami, bakteriami, wirusami i innymi czynnikami 
chorobotwórczymi, owadami, roztoczami, nicieniami, chwastami lub zwierzętami kręgowymi), 
polegający na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod profilaktyki i ochrony roślin,  
w szczególności metod niechemicznych, w celu zminimalizowania potencjalnego zagrożenia dla 
zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska. Integrowana ochrona roślin zawiera takie elementy jak 
planowanie i zakładanie uprawy z uwzględnieniem doboru odmian, nawożenie z uwzględnieniem 
analiz gleby, stosowanie racjonalnego zwalczania chwastów, pielęgnację upraw, ochrona przed 
szkodnikami i chorobami, oparta najlepiej o metody bez użycia środków chemicznych.  

Celem demonstracji technologicznej będzie wdrożenie do produkcji nowej odmiany warzyw 
oraz podniesienie świadomości wśród społeczeństwa pod kątem przestrzegania zasad integrowanej 
ochrony roślin w zakresie m.in.: umiejętności rozpoznawania gatunków agrofagów, dostępu do 
informacji o prognozowanych terminach pojawu organizmu szkodliwego oraz rzeczywistej oceny 
jego nasilenia, znajomości progów ekonomicznej szkodliwości organizmu szkodliwego, wiedzy  
o różnych metodach profilaktyki i zwalczania, z umiejętnością ich integracji. 
 

 Demonstracja: Zastosowanie niechemicznych metod ochrony w uprawie roślin sadowniczych  
– 4 
W integrowanej ochronie roślin zaleca się stosowanie niechemicznych metod ochrony roślin 

przed agrofagami, w celu zminimalizowania ryzyka zagrożenia zdrowia i środowiska naturalnego. 
Przykładem niechemicznej metody ochrony roślin sadowniczych są pułapki feromonowe -  
monitorujące, służące do odławiania owadów, wykorzystujące efekt selektywnego wyławiania 
wybranego gatunku owada. Zamieszczone w pułapce feromony są przenoszone wraz z ruchami 
powietrza i działają na duże odległości od kilkuset metrów do kilku kilometrów. Samce są 
przywabiane przez zapach feromonu płciowego samic tego samego gatunku owada do pułapki. 

Celem demonstracji jest identyfikacja obecności szkodników w uprawie sadów, szacowanie 
liczebności szkodniki na danym obszarze, określenie wystąpienia maksimum lotu i progu 
ekonomicznej szkodliwości, w którym zasadne jest wykonanie zabiegu chemicznego. 
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 Demonstracja: Renowacja trwałych użytków zielonych ze szczególnym uwzględnieniem 
doboru mieszanek traw i roślin bobowatych – 11 

Szacuje się, że ponad 50% TUZ w Polsce jest zdegradowanych, a skutkiem tego są niskie plony, 
na poziomie około 4,5 t s.m./ha, o niezadowalającej jakości pod względem potrzeb żywieniowych 
przeżuwaczy. Odnawianie zdegradowanych łąk i pastwisk daje oczekiwane efekty pod warunkiem 
usunięcia lub ograniczenia przyczyn procesu „wyradzania się”. Główne przyczyny tego zjawiska to, 
np.: wyjaławianie się gleby ze składników pokarmowych, podtopienie, zabagnienia, długotrwałe 
zalewy, postępujący wzrost zakwaszenia gleby, przesuszenie wynikające z nadmiernego obniżania 
wód gruntowych, niskie opady i ich niekorzystny rozkład w sezonie wegetacyjnym, wysokie 
temperatury powietrza oraz silne przesychanie gleby słabo zadarnionej powierzchni, przymrozki 
późnowiosenne i wczesnojesienne, brak nawożenia lub zbyt wysokie nawożenie oraz zbyt późny 
termin zbioru. 

Celem demonstracji jest upowszechnianie nowych metod renowacji trwałych użytków 
zielonych (w zależności od stopnia ich degradacji oraz położenia, zastosowanie jednego z trzech 
podstawowych sposobów odnawiania: metoda nawożenia i racjonalnego użytkowania, metoda 
podsiewu – tradycyjna lub za pomocą siewników specjalistycznych oraz metoda pełnej uprawy) tak, 
aby uzyskać jak najwyższy plon zielonej masy. 
 

 Demonstracja: Biotechniczne metody zwalczania warrozy pszczół – 4 
W województwie warmińsko-mazurskim utrzymywanych jest ok. 100 tysięcy pni pszczelich. 

W efekcie stosowania środków ochrony roślin nowych generacji oraz nasilania się wieloaspektowo 
rozumianej antropopresji w środowisku (przemysł, ścieki bytowe, intensywne rolnictwo) wzrasta 
zagrożenie żywotności pszczół oraz zagrożenie równowagi środowiska naturalnego.  

W celu ograniczenia przynajmniej części tych zagrożeń, przewiduje się kontynuację 
doradztwa w zakresie stosowania środków ochrony roślin w sposób możliwie bezpieczny dla 
środowiska i pszczół, w tym analizę złożonego zagadnienia zatruć pszczół i likwidacji strat  
w pasiekach spowodowanych zatruciami przez niewłaściwe oraz nadmierne stosowanie pestycydów. 
Zakłada się również promocję wśród pszczelarzy i rolników najlepszych praktyk rolniczych, 
ograniczających zanieczyszczenie gleb i wód. 
 

 Demonstracja: Wybrane elementy monitoringu ichtiofauny wód śródlądowych w kontekście 
zrównoważonej gospodarki rybackiej oraz eutrofizacji i zanieczyszczenia wód 
powierzchniowych – 2 
Demonstracja ma na celu upowszechnienie wiedzy o monitoringu ichtiofauny oraz jego 

udziale w odpowiednim kształtowaniu zasobów ichtiofauny oraz zapobieganiu skutkom eutrofizacji. 
 
Konkursy: 

Konkursy są organizowane samodzielnie przez WMODR, bądź przygotowywane są 
zgłoszenia uczestników do konkursów o charakterze ogólnokrajowym. Celem organizowanych 
konkursów jest promowanie osiągnięć ich uczestników, w tym: produkcyjnych, hodowlanych lub  
w zakresie zarządzania gospodarstwem.  W 2019 roku planuje się zorganizować konkursy: 
 

 „Farmer Roku” –  zgłoszenie uczestników do konkursu organizowanego przez 
Stowarzyszenie Polski Klub Rolnik. Celem konkursu jest promowanie nowoczesnego 
rolnictwa i tych producentów rolnych, którzy dzięki pomysłowości, inicjatywie  
i wykorzystywaniu narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, modernizują  
i rozwijają swoje gospodarstwa, a także kreowanie pozytywnego wizerunku polskiej wsi  
i rolnictwa; 
 

 „Bezpieczne gospodarstwo rolne” – zgłoszenie uczestników do konkursu organizowanego 
przez Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Celem konkursu jest zaprezentowanie 
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własnego warsztatu pracy  i osiągnięć zawodowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W konkursie mogą brać udział właściciele gospodarstw rolnych;  

 
  „Ochrona środowiska, zdrowia publicznego i bezpieczeństwo żywności” – celem konkursu 

będzie zwiększenie zainteresowania wdrażaniem inicjatyw na rzecz zrównoważonego  
rozwoju obszarów wiejskich, podniesienie poziomu wiedzy uczestników, tj. rolników-
producentów, przetwórców, organizatorów turystyki i konsumentów oraz zwrócenie ich 
uwagi  na wzajemne oddziaływanie rolnictwa i środowiska;  
 

 „Bezpieczne żniwa” – konkurs zostanie przeprowadzony  w ramach edukacji z zakresu bezpiecznej 
pracy w gospodarstwie rolnym poprzez upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach zawodowych 
rolników i przeciwdziałanie ryzyku ich wystąpienia. Konkurs ma na celu popularyzowanie 
znajomości dobrej praktyki rolniczej ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń i zasad 
bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych, a także oddziaływanie na warunki 
bezpieczeństwa pracy rolników; 

  
 Konkurs fotograficzny „Warmia i Mazury – kraina ryb i wody” – organizowany ze względu 

na istotną rolę zarówno samych wód powierzchniowych, jak również gospodarki rybacko-
wędkarskiej w rozwoju regionu. Szczególnie jeśli chodzi o turystykę i rekreację, w tym 
turystykę wiejską i produkt regionalny. Badania wskazują, że region Warmii i Mazur często 
wręcz postrzegany jest przez pryzmat wód i ryb w nich żyjących. Konkurs ma na celu 
promocję regionu Warmii i Mazur jako wyjątkowego w skali kraju, ze względu na bogactwo 
wód oraz organizmów je zamieszkujących.       

 

Olimpiady: 
Głównym założeniem olimpiad jest upowszechnianie, w formie współzawodnictwa, wiedzy 

rolniczej oraz idei ustawicznego kształcenia młodych rolników. Uczestnictwo w olimpiadzie daje 
możliwości rozwoju twórczych zainteresowań młodym ludziom. Rozbudza w nich chęć zdobywania 
specjalistycznej wiedzy związanej z tematyką polskiego oraz europejskiego rolnictwa, a także 
stwarza okazję do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk wśród młodzieży. 
 
Planowane w 2019 roku olimpiady to: 

 Olimpiada Młodych Producentów Rolnych – laureaci finału wojewódzkiego, który będzie 
odbywał się w siedzibie Ośrodka, będą mogli zaprezentować swoje umiejętności w finale 
krajowym, zaplanowanym podczas XXV Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej 
AGROTECH w Kielcach w dniach 15-17.03.2019 r.; 
 

 Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie – laureaci z 19 
powiatów, w których będą przeprowadzane eliminacje powiatowe, wykażą się swoją wiedzą  
w ostatecznym finale wojewódzkim, który będzie organizowany w siedzibie WMODR. 

 

Wystawy: 
 Warmińsko-Mazurska Wystawa Zwierząt Hodowlanych – wydarzenie to jest doskonałą okazją 

do zaczerpnięcia fachowej wiedzy podczas spotkań z najważniejszymi przedstawicielami 
branży. Celem wystawy jest pokazanie najnowszych technologii i postępu w hodowli 
zwierząt. Wyróżnienia zdobywane podczas wystawy mobilizują hodowców do poszerzania 
wiedzy, aktywności i dalszej pracy. Kontakty zawierane podczas wystaw owocują wieloma 
przedsięwzięciami, przyczyniając się do rozwoju i promocji warmińsko-mazurskiego 
rolnictwa. W czasie wystawy można podziwiać najbardziej wartościowe okazy hodowlane 
bydła mlecznego, bydła mięsnego, koni, owiec i kóz oraz drobnego inwentarza  
z województwa warmińsko-mazurskiego. 



  

57 
 

Tab. 13. Upowszechnianie metod produkcji rolniczej i stylu życia przyjaznego dla środowiska  
- wg form 

L.p. Forma realizacji  Liczba form Liczba odbiorców 
a b c d 
1.  porada indywidualna  23 632 

2.  pokaz 162  

3.  demonstracja 105  

4.  konkurs  5  

5.  olimpiada  2  

6.  targi / wystawy 1  

 
Tab. 14. Upowszechnianie metod produkcji rolniczej i stylu życia przyjaznego dla środowiska – 

działalność doradcza wg form i tematów  

Symbol Tematyka 

P
or

ad
a 

in
d

yw
id

ua
ln

a 

Ł
ąc

zn
a 

li
cz

ba
 

od
bi

or
có

w
 

a b c f 

Z.7.A. 
Stosowanie nowoczesnych metod agrotechnicznych, hodowla 
oraz przetwórstwo rolno-spożywcze  

9 356 9 356 

Z.7.A.1. Nowe rozwiązania w produkcji roślinnej   
Z.7.A.2. Nowe rozwiązania w produkcji zwierzęcej   

Z.7.A.3. 
Prowadzenie przetwórstwa w ramach działalności marginalnej, 
lokalnej i ograniczonej (MLO) 

  

Z.7.B. 
Rozwiązywanie problemów technologicznych i organizacyjno-
ekonomicznych gospodarstw rolnych 

9 557 9 557 

Z.7.B.1. Technologia produkcji roślinnej   
Z.7.B.2. Technologia produkcji zwierzęcej   

Z.7.B.3. 
Normy i wymogi wzajemnej zgodności (w tym dobrostanu 
zwierząt) 

  

Z.7.B.4. 
Poprawa stanu technicznego, technologicznego i organizacyjnego 
w gospodarstwach rolnych 

  

Z.7.B.5. BHP   
Z.7.B.6. Bioasekuracja w gospodarstwie rolnym   
Z.7.D. Rolnictwo ekologiczne 2 181 2 181 

Z.7.D.1. Produkcja metodami ekologicznymi   
Z.7.D.2. Sprzedaż produktów ekologicznych   
Z.7.D.3. Rolnictwo ekologiczne w ramach PROW 2007-2013, 2014-2020   

Z.7.H. 
Modernizacja gospodarstw rolnych, poprawa jakości 
artykułów rolno-spożywczych i ich przetwórstwa oraz 
wzmocnienie pozycji rolników na rynku 

395 395 

Z.7.H.1. 
Zasady tworzenia i funkcjonowanie grup producentów rolnych, 
grup i organizacji producentów owoców i warzyw, zrzeszeń i 
innych form organizacji 

  

Z.7.H.2. Tworzenie sieci współpracy w ramach łańcucha żywnościowego   
Z.7.H.3. Systemy jakości żywności   

Z.7.H.4. 
Systemy bezpieczeństwa żywności, dobre praktyki higieniczne, 
produkcyjne przy produkcji żywności w warunkach domowych, 
HACCP 

  

Z.7.L. 
Upowszechnianie metod produkcji rolniczej i stylu życia 
przyjaznych dla środowiska /7/ 

2 143 2 143 

Z.7.L.1. Zasady integrowanej produkcji    
Z.7.L.2. Zasady integrowanej ochrony roślin    
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Symbol Tematyka 
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w
 

Z.7.L.3. 
Zasady przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu na poziomie 
gospodarstwa 

  

Z.7.L.4. Energetyka prosumencka    

Z.7.L.5. 
Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w gospodarstwie 
rolnym 

  

Z.7.L.6. Gospodarka wodno-ściekowa oraz postepowanie z odpadami   
Z.7.L.7. Ustawa o ochronie zwierząt   

Z.7.L.8. 
Inne działania na rzecz ochrony środowiska na poziomie 
gospodarstwa 

  

 
Tab. 15. Upowszechnianie metod produkcji rolniczej i stylu życia przyjaznego dla środowiska - 
działalność upowszechnieniowa wg form i tematów 

Symbol 
tematu 

Tematyka 

Liczba form 
P
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a 
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w
y 

P
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łe
 

a b c d e f g h 

Z.7.A. 
Stosowanie nowoczesnych metod 
agrotechnicznych, hodowla oraz 
przetwórstwo rolno-spożywcze 

39 105 1  1  

Z.7.A.1. Nowe rozwiązania w produkcji roślinnej 9 99 1    

Z.7.A.2. Nowe rozwiązania w produkcji zwierzęcej 30 6   1  

Z.7.A.3. 
Prowadzenie przetwórstwa w ramach 
działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej 
(MLO) 

      

Z.7.B. 
Rozwiązywanie problemów technologicznych 
i organizacyjno-ekonomicznych gospodarstw 
rolnych 

59  3 2   

Z.7.B.1. Technologia produkcji roślinnej 58      

Z.7.B.2. Technologia produkcji zwierzęcej 1  1    

Z.7.B.3. 
Normy i wymogi wzajemnej zgodności (w tym 
dobrostan zwierząt) 

      

Z.7.B.4. 
Poprawa stanu technicznego, technologicznego i 
organizacyjnego w gospodarstwach rolnych 

   1   

Z.7.B.5. BHP   2 1   

Z.7.B.6. Bioasekuracja w gospodarstwie rolnym       

Z.7.D. Rolnictwo ekologiczne       

Z.7.D.1. Produkcja metodami ekologicznymi       
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Symbol 
tematu 

Tematyka 

Liczba form 
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Z.7.D.2. Sprzedaż produktów ekologicznych       

Z.7.D.3. 
Rolnictwo ekologiczne w ramach PROW 2007-
2013, 2014-2020 

      

Z.7.H. 

Modernizacja gospodarstw rolnych, poprawa 
jakości artykułów rolno-spożywczych i ich 
przetwórstwa oraz wzmocnienie pozycji 
rolników na rynku 

  1    

Z.7.H.1. 

Zasady tworzenia i funkcjonowanie grup 
producentów rolnych, grup i organizacji 
producentów owoców i warzyw, zrzeszeń i 
innych form organizacji 

      

Z.7.H.2. 
Tworzenie sieci współpracy w ramach łańcucha 
żywnościowego 

      

Z.7.H.3. Systemy jakości żywności       

Z.7.H.4. 

Systemy bezpieczeństwa żywności, dobre 
praktyki higieniczne, produkcyjne przy 
produkcji żywności w warunkach domowych, 
HACCP 

  1    

Z.7.L. 
Upowszechnianie metod produkcji rolniczej i 
stylu życia przyjaznych dla środowiska   

64      

Z.7.L.1. Zasady integrowanej produkcji       

Z.7.L.2. Zasady integrowanej ochrony roślin 43      

Z.7.L.3. 
Zasady przeciwdziałania i adaptacji do zmian 
klimatu na poziomie gospodarstwa 

      

Z.7.L.4. Energetyka prosumencka       

Z.7.L.5. 
Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych 
w gospodarstwie rolnym 

4      

Z.7.L.6. 
Gospodarka wodno-ściekowa oraz postepowanie 
z odpadami 

      

Z.7.L.7. Ustawa o ochronie zwierząt 17      

Z.7.L.8. 
Inne działania na rzecz ochrony środowiska na 
poziomie gospodarstwa 

      

 
Działania szkoleniowe i informacyjne dotyczące tej tematyki zostały wykazane w zadaniu 1  
i w zadaniu 2. 
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Zadanie 8. 
Podejmowanie działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, 
ekologicznego i funkcjonalnego urządzania gospodarstwa rolnego 

 
Zasoby kulturowe danego obszaru, stanowią jedną z podstawowych przesłanek rozwoju 

lokalnego opartego na czynnikach endogenicznych. Dziedzictwo kulturowe, w tym kulinarne wsi jest 
ważnym elementem funkcjonowania wiejskich gospodarstw domowych oraz lokalnych społeczności. 
Podejmowanie działań z zakresu edukacji prozdrowotnej, konsumenckiej i ekologicznej,  
w odpowiedni sposób ukierunkowuje estetyczny wygląd gospodarstwa oraz jego otoczenia. Jednym  
z elementów działań jest również budowanie świadomości znaczenia produktów lokalnych  
i regionalnych poprzez kultywowanie tradycji, ich wytwarzania oraz wprowadzania do obrotu 
rynkowego w tzw. „krótkich łańcuchach dostaw”. 

Produkcja ekologiczna jest to system wpływający pozytywnie na środowisko naturalne, który 
przyczynia się do osiągania szeroko rozumianych korzyści rolnośrodowiskowych. Produkcja 
prowadzona metodami ekologicznymi, to sposób uzyskania produktu, w którym zastosowano  
w możliwie największym stopniu naturalne metody produkcji, nie naruszając równowagi 
przyrodniczej. Zasada ta dotyczy wszystkich etapów produkcji.  

Działania podejmowane przez WMODR na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego 
skierowane są na rozwiązywanie problemów związanych z organizacją gospodarstwa ekologicznego, 
technologią produkcji roślinnej i zwierzęcej, prawidłowym gospodarowaniem glebą, certyfikacją 
produkcji, marketingiem. Szczególny nacisk będzie położony na wytwarzanie produktów 
ekologicznych jako surowca do produkcji żywności wysokiej jakości.  

Praca doradcza w roku 2019 skupiona będzie w głównej mierze na udzielaniu porad 
indywidualnych m.in. z zakresu: unowocześniania wiejskiego gospodarstwa domowego 
(zaplanowano do realizacji 1 192 porad), promocji produktów lokalnych i regionalnych 
(zaplanowano do realizacji 628 porad), działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego  
i przyrodniczego wsi, ekologicznego i funkcjonalnego urządzenia gospodarstwa rolnego 
(zaplanowano do realizacji 757 porad).  
 
Pokazy: 

 Potrawy tradycyjne i regionalne – 24 
Pokazy dotyczące tego zagadnienia mają na celu propagowanie tradycyjnego sposobu 

przyrządzania produktów i potraw na bazie lokalnych surowców oraz budowanie świadomości 
zachowania tradycyjnych przepisów przekazywanych z pokolenia na pokolenie; skierowane do 
mieszkańców obszarów wiejskich, w tym kół gospodyń wiejskich, gospodarstw i stowarzyszeń 
agroturystycznych oraz lokalnych organizacji. 

 
 Rękodzieło tradycją regionu – 8 

Pokazy mają na celu upowszechnienie wiedzy na temat lokalnego dziedzictwa kulturowego 
z wykorzystaniem różnych dyscyplin rękodzielniczych z zachowaniem elementów tradycji  
i nowoczesności; skierowane do mieszkańców obszarów wiejskich, w tym kół gospodyń wiejskich, 
gospodarstw i stowarzyszeń agroturystycznych oraz lokalnych organizacji. 
 
Konkursy: 

Konkursy są organizowane samodzielnie przez WMODR, bądź przygotowywane są zgłoszenia 
uczestników do konkursów o charakterze ogólnokrajowym. W 2019 roku planuje się zorganizować 
konkursy: 
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 „Najlepsze gospodarstwo ekologiczne” – zgłoszenie uczestników do konkursu. Celem 
konkursu będzie identyfikacja i szerzenie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa 
ekologicznego, wdrażanie rozwiązań w gospodarstwach rolnych oraz rozpowszechnianie 
wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego. Organizatorem konkursu jest Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie O/ Radom; 

 

 „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” – zgłoszenie uczestników do konkursu. 
Etap regionalny konkursu organizowany przez Samorząd Województwa Warmińsko-
Mazurskiego we współpracy z Polską Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego. Jego celem 
jest identyfikacja regionalnego dziedzictwa kulinarnego w postaci produktów i potraw 
żywnościowych oraz zgromadzenie wiedzy o tradycjach kulinarnych regionu warmińsko-
mazurskiego. Spośród nominowanych na etapie regionalnym produktów i potraw, najlepsze  
z nich są nagradzane prestiżową nagrodą „PERŁA” na szczeblu krajowym konkursu. Konkurs 
jest oceniany w dwóch kategoriach: najlepszy regionalny produkt żywnościowy, najlepsza 
potrawa regionalna; 

 

 „Najciekawsza zagroda warmińska z zachowaniem tradycyjnego charakteru architektury 
regionalnej (wnętrze lub/i obejście)” – konkurs ma być czynnikiem podnoszącym jakość 
turystyczną wsi warmińskiej obfitującej w bogatą stolarkę i oryginalne zdobnictwo. Ma za 
zadanie ukazać żywe przykłady tradycyjnego rzemiosła budowlanego regionu, który dzięki 
swej zawiłej historii ukształtował swą własną tożsamość. Wyniki konkursu zostaną 
przedstawione podczas festiwalu kulturowo-przyrodniczego pod nazwą "Święto Róży", 
organizowanego przez Fundację Inkubator Kreatywności  w Marcinkowie koło Mrągowa. 
Konkurs skierowany jest dla mieszkańców regionu Warmii, posiadających w swym otoczeniu 
elementy zabudowy o tradycyjnym charakterze architektury regionalnej; 

 

 „Konkurs na najładniejszą pisankę wielkanocną” – konkurs skierowany będzie do 
stowarzyszeń i gospodarstw agroturystycznych oraz mieszkańców obszarów wiejskich 
subregionu ełckiego. Ma na celu propagowanie i kultywowanie wiedzy na temat bogactwa 
dziedzictwa kulturowego wsi, a także tradycji i zwyczajów świąt Wielkanocnych; 

 
 „Konkurs wiedzy o zwyczajach i tradycjach bożonarodzeniowych” – celem konkursu będzie 

propagowanie i kultywowanie wiedzy na temat bogactwa dziedzictwa kulturowego wsi,  
a także tradycji i zwyczajów świąt Bożego Narodzenia. Odbiorcami konkursu będą 
stowarzyszenia i gospodarstwa agroturystyczne oraz mieszkańcy obszarów wiejskich 
subregionu ełckiego; 

 

 „Konkurs na regionalną potrawę wigilijną” – skierowany będzie do kół gospodyń wiejskich, 
stowarzyszeń i innych podmiotów działających na obszarach wiejskich. Konkurs będzie miał 
na celu promocję produktów lokalnych i regionalnych, propagowanie i ukazanie dorobku 
kulinarnego, a także pogłębianie więzi z regionem poprzez integrację lokalnych środowisk.  

 
 „Odpoczywaj na wsi” – konkurs plastyczny dla dzieci, którego celem jest promowanie 

wypoczynku na polskiej wsi, w szczególności uwzględnienie jej walorów naturalnych, 
dziedzictwa kulturowego i kulinarnego, różnorodności przyrodniczej obszarów wiejskich oraz 
kreowania wizerunku polskiej wsi jako turystycznego rynku oferującego zróżnicowane  
i całoroczne atrakcje 
 

Wystawy: 
Majówka Kół Gospodyń Wiejskich – wydarzenie o charakterze promocyjno-wystawienniczym 
organizowane we współpracy z Warmińsko-Mazurskim Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji 
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Rolniczych. Celem przedsięwzięcia jest prezentacja tradycji i dziedzictwa kulturowego Kół 
Gospodyń Wiejskich, promocja produktów lokalnych i regionalnych, propagowanie i ukazanie ich 
dorobku artystycznego oraz kulinarnego, pogłębianie więzi z regionem, a także aktywizacja  
i integracja lokalnych środowisk. Wydarzenie ma charakter otwarty i jest skierowane głównie do 
mieszkańców i turystów. 
 
Tab. 16. Działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, 

ekologicznego i funkcjonalnego urządzania gospodarstwa rolnego wg form 

L.p. Forma realizacji Liczba form 
Liczba 

odbiorców 
a b c d 

1.  porada   2 577 

2.  pokaz 32  

3.  konkurs  7  

4.  targi / wystawy 1  

 
Tab. 17. Działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, 

ekologicznego i funkcjonalnego urządzania gospodarstwa rolnego – działalność 
doradcza wg form i tematów 

Symbol Tematyka 
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a b c f 

Z.8.F. Unowocześnianie wiejskiego gospodarstwa domowego 1 192 1 192 

Z.8.F.1. Profilaktyka prozdrowotna i racjonalne żywienie    

Z.8.F.2. Estetyzacja wiejskiej zagrody   

Z.8.F.3. Świadomość konsumencka i ekologiczna   

Z.8.J. Promocja produktów lokalnych i regionalnych 628 628 

Z.8.J.1. Promocja i sprzedaż produktów lokalnych i regionalnych   

Z.8.J.2. 
Krótkie łańcuchy dostaw (od pola do stołu), w tym sprzedaż bezpośrednia, 
dostawy bezpośrednie, działalność marginalna, lokalna i ograniczona  

  

Z.8.J.3. Rolniczy handel detaliczny   

Z.8.M. 
Działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 
wsi, ekologicznego i funkcjonalnego urządzenia gospodarstwa rolnego /8/ 

757 757 

Z.8.M.1. Dziedzictwo kultury materialnej wsi   

Z.8.M.2. Zachowanie tradycyjnego krajobrazu rolniczego wsi   

Z.8.M.3. Twórczość ludowa   

Z.8.M.4. Tradycyjne zawody i rękodzieło   

Z.8.M.5. Tradycje kulinarne   
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Tab. 18. Działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, 
ekologicznego i funkcjonalnego urządzania gospodarstwa rolnego – działalność 
upowszechnieniowa wg form i tematów 

Symbol 
tematu 

Tematyka 

Liczba form 

P
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a b c d e f g h 

Z.8.F.  
Unowocześnianie wiejskiego gospodarstwa 
domowego   1    

Z.8.F.1. Profilaktyka prozdrowotna i racjonalne żywienie       

Z.8.F.2. Estetyzacja wiejskiej zagrody       

Z.8.F.3. Świadomość konsumencka i ekologiczna   1    

Z.8.J. Promocja produktów lokalnych i regionalnych     1  

Z.8.J.1. 
Promocja i sprzedaż produktów lokalnych i 
regionalnych     1  

Z.8.J.2. 
Krótkie łańcuchy dostaw (od pola do stołu), w tym 
sprzedaż bezpośrednia, dostawy bezpośrednie, 
działalność marginalna, lokalna i ograniczona  

      

Z.8.J.3. Rolniczy handel detaliczny       

Z.8.M. 

Działania na rzecz zachowania dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego wsi, 
ekologicznego i funkcjonalnego urządzenia 
gospodarstwa rolnego 

32  5    

Z.8.M.1. Dziedzictwo kultury materialnej wsi   1    

Z.8.M.2. 
Zachowanie tradycyjnego krajobrazu rolniczego 
wsi 

  2    

Z.8.M.3. Twórczość ludowa   1    

Z.8.M.4. Tradycyjne zawody i rękodzieło 8      

Z.8.M.5. Tradycje kulinarne 24  2    

 

Działania szkoleniowe i informacyjne dotyczące tej tematyki zostały wykazane w zadaniu 1  
i w zadaniu 2.  
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Zadanie 9. 
Upowszechnianie rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz prowadzenie promocji wsi 
jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku 
 

Wieś postrzegana jest w dwóch aspektach: z jednej strony jako miejsce pracy i życia rodzin 
rolniczych, z drugiej jako atrakcyjna przestrzeń do wypoczynku i rekreacji. Walory środowiska 
naturalnego oraz zaplecze materialne i niematerialne gospodarstw rolnych stwarzają odpowiednie 
warunki do rozwoju różnych form przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Wśród możliwych 
kierunków rozwoju jest podejmowanie w ramach Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych - 
działalności edukacyjnej oraz w sferze usług społecznych - gospodarstw opiekuńczych. Działania te 
będą skierowane również na budowanie świadomości w zakresie funkcji społecznych wsi. Oba 
kierunki umożliwiają zwiększenie i dywersyfikację dochodów gospodarstw rolnych.  

W praktyce, działania te będą sprzyjały podniesieniu rangi rolnika w swoich społecznościach 
lokalnych oraz kształtowaniu pozytywnego wizerunku wsi. Ponadto tereny wiejskie stwarzają 
doskonałe warunki do rozwoju agroturystyki oraz turystyki wiejskiej, tworząc tym samym naturalne 
miejsce do rekreacji i aktywnego spędzania wolnego czasu. 

W roku 2019 doradcy oraz specjaliści WMODR skupiać się będą na udzielaniu porad 
indywidualnych, których tematyka będzie obejmować takie zagadnienia, jak: rozwój 
przedsiębiorczości na obszarach wiejskich (zaplanowano do realizacji 1 188 porad) oraz 
upowszechnianie rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz prowadzenie promocji wsi jako 
atrakcyjnego miejsca wypoczynku (zaplanowano do realizacji 616 porad). 

W roku 2019 WMODR ma na celu wspieracie osób prowadzących działalność turystyczną, 
w tym agroturystyczną na obszarach wiejskich. Skupi się również na promowaniu wsi jako 
atrakcyjnego miejsca do rekreacji. Jednym z ważnych kierunków będzie przedstawienie tematyki 
edukacji w gospodarstwach rolnych zrzeszonych pod szyldem Ogólnopolskiej Sieci Zagród 
Edukacyjnych.  
 
Konkursy: 

Konkursy są organizowane samodzielnie przez WMODR, bądź przygotowywane są zgłoszenia 
uczestników do konkursów o charakterze ogólnokrajowym.  W 2019 roku planuje się zorganizować 
konkursy: 
 

 „Konkurs wiedzy rolniczej” – zostanie zorganizowany w ramach promocji  nowoczesnej, 
unijnej wiedzy rolniczej, adresowanej do dorosłej części społeczeństwa wiejskiego. Konkurs 
ma na celu upowszechnianie wiedzy rolniczej z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej, 
ekonomiki rolnictwa, ochrony środowiska, dotacji, funduszy, programów pomocowych Unii 
Europejskiej. Uczestnictwo w konkursie umożliwi rolnikom nie tylko pogłębienie wiedzy, ale 
również będzie dla nich wsparciem w procesie pozyskania środków pomocowych na rozwój 
gospodarstw rolnych i eksploatację maszyn; 

 
 Konkurs fotograficzny "Rolnictwo to moja pasja" – celem konkursu jest ukazanie piękna 

warmińsko-mazurskiej wsi i rolnictwa. Uchwycenie na fotografii wyjątkowości ludzi, 
zwierząt, uroku zagrody wiejskiej oraz trudu pracy rolnika jest niewątpliwie sztuką; 

 
 „Agroliga” – zgłoszenie uczestników do etapu krajowego, odbywa się poprzez wyłonienie 

laureatów na etapie wojewódzkim. Celem konkursu jest wyłonienie i nobilitacja najlepszych 
polskich rolników agrofirm potrafiących zbudować swoje warsztaty pracy na wysokim 
poziomie, umiejętnie korzystać z funduszy unijnych, osiągać bardzo wysokie efekty 
produkcyjne i ekonomiczne oraz być innowacyjnym z zachowaniem prawidłowych zasad 
BHP; 
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 „Ogród przyjazny rodzinie i turystom” – celem konkursu będzie promowanie pomysłów oraz 

nowatorskich rozwiązań w organizacji ogrodu wyłącznie w gospodarstwach rolnych, w tym 
w gospodarstwach agroturystycznych, wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk  
w zakresie estetycznego urządzania zagród wiejskich, w szczególności aranżowania ogrodów, 
zachęcenie mieszkańców obszarów wiejskich do dbałości o piękno i estetykę swojego 
otoczenia; 

 
 „Sposób na sukces” – zgłoszenie uczestników konkursu. Celem zgłaszania uczestników do 

konkursu jest wyłonienie z terenu województwa warmińsko-mazurskiego pozarolniczych 
przedsięwzięć tworzących nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich, a tym samym 
aktywizacja gospodarcza mieszkańców wsi. Konkurs organizowany jest przez CDR  
w Brwinowie w kategoriach: „Indywidualna”, „Rodzinna”, „Zespołowa” oraz „Inicjatywy na 
rzecz rozwoju społeczności lokalnych”; 

 
 „Zielone Lato - konkurs agro-eko-turystyczny” – zgłoszenie uczestników konkursu. Celem 

zgłaszania uczestników do konkursu jest promocja obiektów turystyki wiejskiej na obszarze 
województwa oraz popularyzacja przedsiębiorczości na wsi. Adresatami konkursu są 
podmioty prowadzące działalność w zakresie turystyki wiejskiej na terenie województwa. 
Konkurs jest oceniany w trzech kategoriach: gospodarstwa gościnne - wypoczynek u rolnika, 
gospodarstwa gościnne - wypoczynek na wsi, zagrody edukacyjne Warmii i Mazur. 

 
Tab. 19. Upowszechnianie rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz prowadzenie 

promocji wsi jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku wg form 

L.p. Forma realizacji Liczba form 
Liczba 

odbiorców 
a b c d 
1.  porada indywidualna  1 804 

2.  konkurs  6  

 
Tab. 20. Upowszechnianie rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz prowadzenie 

promocji wsi jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku – działalność doradcza wg form 
i tematów 

Symbol Tematyka 

P
or

ad
a 

in
d

yw
id

u
al

n
a 

Ł
ąc

zn
a 

lic
zb

a 
od

b
io

rc
ów

  

a b c f 

Z.9.E. Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich 1 188 1 188 

Z.9.E.1. Prowadzenie działalności pozarolniczej   

Z.9.E.2. 
Tworzenie i funkcjonowanie organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii 
społecznej  

  

Z.9.E.3. Współpraca z lokalnymi organizacjami społecznymi   

Z.9.E.4. Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich   

Z.9.E.5. Program LEADER   

Z.9.N. 
Upowszechnianie rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz 
prowadzenie promocji wsi jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku /9/   

616 616 

Z.9.N.1. Rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej, tworzenie sieci współpracy   

Z.9.N.2. Zagrody edukacyjne   
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Symbol Tematyka 

P
or

ad
a 

in
d

yw
id

u
al

n
a 

Ł
ąc

zn
a 

lic
zb

a 
od

b
io

rc
ów

  

Z.9.N.3. Gospodarstwa opiekuńcze   

Z.9.N.4. Promocje wsi jako atrakcyjnego miejsca życia i wypoczynku   

 
Tab. 21. Upowszechnianie rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz prowadzenie 

promocji wsi jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku – działalność 
upowszechnieniowa wg form i tematów 

Symbol 
tematu 

Tematyka 

Liczba form 

P
ok

az
 

de
m

on
st

ra
cj

a 

K
on

ku
rs

 

O
li

m
pi

ad
a 

T
ar

gi
 / 

w
ys

ta
w

y 

P
oz

os
ta

łe
 

a b c d e f g h 

Z.9.E. 
Rozwój przedsiębiorczości na obszarach 
wiejskich   2    

Z.9.E.1. Prowadzenie działalności pozarolniczej   1    

Z.9.E.2. 
Tworzenie i funkcjonowanie organizacji 
pozarządowych i podmiotów ekonomii 
społecznej 

      

Z.9.E.3. 
Współpraca z lokalnymi organizacjami 
społecznymi       

Z.9.E.4. 
Aktywizacja mieszkańców obszarów 
wiejskich   1    

Z.9.E.5. Program LEADER       

Z.9.N. 

Upowszechnianie rozwoju agroturystyki  
i turystyki wiejskiej oraz prowadzenie 
promocji wsi jako atrakcyjnego miejsca 
wypoczynku   

  4    

Z.9.N.1. 
Rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej, 
tworzenie sieci współpracy   1    

Z.9.N.2. Zagrody edukacyjne       
Z.9.N.3. Gospodarstwa opiekuńcze       

Z.9.N.4. 
Promocje wsi jako atrakcyjnego miejsca życia 
 i wypoczynku   3    

 
Działania szkoleniowe i informacyjne dotyczące tej tematyki zostały wykazane w zadaniu 1  
i w zadaniu 2. 
 
 
 
 
 
 



  

67 
 

Zadanie 10. 
Współdziałanie w realizacji zadań wynikających z programów rolnośrodowiskowych oraz 
programów działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych 
 

Wychodząc naprzeciw postępującym zmianom, wprowadzona została w życie ustawa Prawo 
wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.).  

W ramach współdziałania w realizacji zadań wynikających z programów 
rolnośrodowiskowych oraz programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł 
rolniczych, będą udzielane porady indywidualne w ilości 2 295. Celem powyższych działań jest 
zwiększenie wiedzy oraz podniesienie świadomości w zakresie wpływu działalności rolniczej na 
środowisko oraz ograniczenie ich negatywnych skutków.  

W ramach realizacji powyższego zadania planuje się udzielenie porad indywidualnych 
dotyczących tematyki:  zasady ochrony wód zanieczyszczeniami ze źródeł rolniczych, dyrektywa 
azotanowa i ramowa dyrektywa wodna (zaplanowano do realizacji 1 010 porad), Działanie rolno-
środowiskowo-klimatyczne (zaplanowano do realizacji 1 140 porad), ochrona bioróżnorodności, 
w tym NATURA 2000 (zaplanowano do realizacji 145 porad). 
 
Tab. 22. Realizacja zadań wynikających z programów rolnośrodowiskowych oraz programu 

działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczy wg form 
L.p. Forma realizacji  Liczba odbiorców 

a b c 
1.  porada indywidualna 4 480 

 
 
Tab. 23.  Realizacja zadań wynikających z programów rolnośrodowiskowych oraz programu 

działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczy – wg form  
i tematów 

Symbol 
tematu 

Tematyka 

P
or

ad
a 

in
dy

w
id

ua
ln

a 

Ł
ąc

zn
a 

lic
zb

a 
od

b
io

rc
ów

 

a b c g 

Z.10.O. 
Realizacja zadań wynikających z programów rolnośrodowiskowych 
oraz programu działań mających na celu ograniczenia odpływu azotu 
ze źródeł rolniczych 

2 295 2 295 

Z.10.O.1. 
Zasady ochrony wód przed zanieczyszczeniami ze źródeł rolniczych  
związkami azotu pochodzenia rolniczego, dyrektywa azotanowa i ramowa 
dyrektywa wodna 

1 010 1 010 

Z.10.O.2. Program rolno-środowiskowy i Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne  1 140 1 140 
Z.10.O.3. Ochrona bioróżnorodności, w tym NATURA 2000 145 145 

 
 
Działania szkoleniowe i informacyjne dotyczące tej tematyki zostały wykazane w zadaniu 1  
i w zadaniu 2. 
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Zadanie 11. 
Prowadzenie analiz przemian w zakresie poziomu i jakości produkcji rolniczej 
i funkcjonowania gospodarstw rolnych oraz upowszechnianie wyników tych analiz w pracy 
doradczej 

 
Na podstawie zbieranych przez doradców informacji dotyczących cen środków produkcji, 

zostaną opracowane kalkulacje dotyczące opłacalności produkcji rolnej, które zostaną opublikowane 
w miesięczniku WMODR „Bieżące Informacje”, a także na stronie internetowej wmodr.pl. Planuje 
się wykonanie 11 analiz kalkulacji opłacalności produkcji. 

W roku 2019 w zakresie rachunkowości w gospodarstwach rolnych zaplanowanych jest 3 658 
porad, na co składają się: rachunkowość rolna – 2 949 (w tym temacie realizowane również będą 
porady indywidualne dotyczące „Rachunkowości rolnej Polski FADN” w ilości 2 302), 
rachunkowość podatkowa – 293 oraz ubezpieczeń społecznych oraz majątkowe – 416. 

 W zakresie zarządzania gospodarstwem rolnym planuje się udzielenie 822 porad 
indywidualnych, z czego największą część stanowić będą porady w tematyce „Zarządzanie, 
organizacja i planowanie pracy w gospodarstwie rolnym” w ilości 421 porad. 

 
Tab. 24.  Analizy przemian w zakresie poziomu i jakości produkcji rolniczej i funkcjonowania 

gospodarstw rolnych oraz upowszechnianie wyników tych analiz w pracy doradczej 
wg form  

L.p. Forma realizacji Liczba odbiorców 
a b c 
1.  analiza  11 
2.  porada indywidualna  4 480 

 
Tab. 25.  Analizy przemian w zakresie poziomu i jakości produkcji rolniczej i funkcjonowania 

gospodarstw rolnych oraz upowszechnianie wyników tych analiz w pracy doradczej 
wg form i tematów  

Symbol tematu Tematyka 

A
na

li
za

 

P
or

ad
a 

in
dy

w
id

ua
ln

a 

a b c d 

Z.11.C Rachunkowość w gospodarstwach rolnych  3 658 
Z.11.C.1. Rachunkowość rolna  2 949 
Z.11.C.2. Rachunkowość podatkowa  293 
Z.11.C.3. Ubezpieczenia społeczne oraz majątkowe  416 

Z.11.I Zarządzanie gospodarstwem rolnym 11 822 

Z.11.I.1. Badanie koniunktury w rolnictwie  29 

Z.11.I.2. 
Wyliczanie dochodów, kosztów i opłacalności 
produkcji roślinnej i zwierzęcej  

11 372 

Z.11.I.3. 
Zarządzanie, organizacja i planowanie pracy  
w gospodarstwie rolnym 

 
421 

 
 

Działania szkoleniowe i informacyjne dotyczące tej tematyki zostały wykazane w zadaniu 1  
i w zadaniu 2 
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. 
Zadanie 12. 
Udział w szacowaniu szkód łowieckich, a także ustalaniu wysokości odszkodowania za te 
szkody zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U.   
z 2017 r.  poz. 1295  oraz z 2018 r. poz. 50, 650, 651 i 1507). 
 

Przedstawiciele WMODR w 2019 r., będą brali udział w pracach komisji szacujących straty  
w uprawach rolnych spowodowanych przez zwierzynę łowną. W związku z niemożliwością 
oszacowania ilości zgłaszanych wniosków, szacowanie strat będzie się odbywało na bieżąco zgodnie 
z napływającymi zgłoszeniami do WMODR.  
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C.2. Zadania odpłatne 
 

WMODR w ramach zadań z zakresu doradztwa rolniczego wykonuje odpłatne usługi 
określone w cenniku usług. Największą pozycję stanowić będą przychody z płatnej pomocy rolnikom 
przy wypełnianiu wniosków o płatności obszarowe, sporządzania planów i wniosków 
rolnośrodowiskowych, wniosków do działań PROW na lata 2014-2020, a także z organizowania 
szkoleń w zakresie stosowania środków ochrony roślin. Na uwagę zasługuje udział WMODR  
w systemie „Rachunkowości rolnej Polski FADN” (565 książek rachunkowych), oraz organizacja 
targów ogrodniczych i targów rolniczych. 
 

Tab.26.A. Płatne usługi na rzecz gospodarstw rolnych 
 

L.P Rodzaj zadania Jednostka miary Liczba 

a b c d 

1. Prowadzenie rachunkowości, w tym: 
Liczba odbiorców 

ogółem w tym: 628 

1.a. Książki Rachunkowości rolnej Polski  FADN Liczba książek 565 

1.b. Księgowość uproszczona dla klientów Liczba odbiorców - 

1.c. Inne /jakie Deklaracje podatku VAT Liczba odbiorców 63 

2. 
Prowadzenie działalności promocyjnej 
gospodarstw rolniczych 

Liczba form - 

3. 
Ocena użyteczności maszyn rolniczych 
Badanie sprawności technicznej opryskiwaczy 

Liczba 
atestacji/kalibracji 691 

4. Prowadzenie działalności laboratoryjnej Liczba analiz - 

5. 
Sporządzanie analiz i opracowań 
ekonomicznych, finansowych i 
technologicznych 

Liczba odbiorców 5 

6. 
Sporządzanie planów nawozowych lub planów 
przechowalnictwa nawozów naturalnych 

Liczba odbiorców 17 

7. 

Sporządzanie planów działalności rolno-
środowiskowej, planów działalności 
ekologicznej oraz dokumentacji przyrodniczych, 
w tym: 

Liczba odbiorców 
ogółem 

 
w tym: 

277 

7.a. Plany działalności rolnośrodowiskowej Liczba odbiorców 188 

7.b. Plany działalności ekologicznej Liczba odbiorców 89 

7.c. Dokumentacja przyrodnicza Liczba odbiorców - 

8. 

Sporządzanie planów przestawienia 
gospodarstwa rolnego na produkcję metodami 
ekologicznymi lub planów produkcji w 
gospodarstwach ekologicznych 

Liczba odbiorców - 

9. 
Sporządzanie dokumentacji niezbędnej do 
podjęcia i prowadzenia działalności 
pozarolniczej w tym działalności gospodarczej 

Liczba odbiorców - 

10. 

Sporządzanie dokumentów, planów, opracowań 
wymaganych przy organizacji i funkcjonowaniu 
grup producentów rolnych, grup producentów 
owoców i warzyw 

Liczba opracowań - 

11. 
Reprezentowanie na podstawie udzielonego 
pełnomocnictwa interesów gospodarczych 
rolnika 

Liczba 
pełnomocnictw - 
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Tab.26.B. Prowadzenie działalności wydawniczej 

L.P. 
Tytuły wydawnictw Liczba numerów/ Łączny nakład 

a b c d 

1.  - - - 

    
Tab.26.C. Działalność szkoleniowa nie związana z realizacją zadań nieodpłatnych 

L.P. Tytuły szkoleń/kursów Liczba form Liczba uczestników 

a b c d 

1.  

Szkolenia uzupełniające w zakresie stosowania 
środków ochrony roślin sprzętem naziemnym,  
z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach 
szynowych oraz innego sprzętu stosowanego  
w kolejnictwie 

88 2 148 

2.  

Szkolenia podstawowe w zakresie stosowania 
środków ochrony roślin sprzętem naziemnym,  
z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach 
szynowych oraz innego sprzętu stosowanego  
w kolejnictwie 

11 259 

3.  
Szkolenia uzupełniające w zakresie doradztwa 
dotyczącego środków ochrony roślin 3 80 

4.  
Szkolenia podstawowe w zakresie doradztwa 
dotyczącego środków ochrony roślin 1 20 

5.  
Szkolenia wynikające z zobowiązań do 
biznesplanów do działania „Młody Rolnik” 7 120 

  
    

Tab. 26.D. Wypełnianie wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o przyznanie 
pomocy finansowanej ze środków pochodzących z funduszy UE lub innych instytucji 
krajowych i zagranicznych 

L.P. Tematyka wniosków Liczba odbiorców 
a b c 

1 Płatności bezpośrednie i ONW 10 884 

2 
Ułatwianie startu młodym rolnikom - Ankieta 
monitorująca 14 

3 Premie dla młodych rolników 114 
 wniosek o pomoc 92 
 wniosek o płatność 22 
4 Restrukturyzacja małych gospodarstw 87 
 wniosek o pomoc 71 
 wniosek o płatność 16 

5 
Płatności dla rolników przekazujących małe 
gospodarstwa 9 

 wniosek o pomoc 8 
 wniosek o płatność 1 

6 Modernizacja gospodarstw rolnych 82 
 wniosek o pomoc 63 
 wniosek o płatność 19 

7 
Inwestycje położone na obszarach NATURA 
2000 4 

 wniosek o pomoc 3 
 wniosek o płatność 1 

8 Wsparcie inwestycji odtwarzających potencjał 1 
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L.P. Tematyka wniosków Liczba odbiorców 
produkcji rolnej 

 wniosek o pomoc 1 

9 
Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej 
2014-2020 

9 

 wniosek o pomoc 9 

10 Program rolno-środowiskowo-klimatyczny  432 
 wniosek kontynuacyjny + obszarowy 420 
 zmiana planu RŚ-K 9 
 prowadzenie rejestru RŚ-K 3 

11 Rolnictwo ekologiczne 186 
 wniosek kontynuacyjny + obszarowy 168 
 zmiana planu RE 4 
 prowadzenie rejestru 6 
 pozostała dokumentacja 8 

12 
Zalesianie i tworzenie terenu zalesionego  
2014-2020 1 

 wniosek o pomoc 1 

13 
Konkurencyjność – przygotowanie dokumentacji 
dotyczącej zamówień publicznych dla działań 
PROW 2014-2020 

4 

14 Założenia do prowadzenia działalności rolniczej 59 

15 Pomoc w prowadzeniu korespondencji urzędowej 367 

16 
Plan rocznej produkcji dla gospodarstwa 
ekologicznego 

10 

17 
Wniosek zgłoszeniowy do systemu rolnictwa 
ekologicznego  13 

18 Dopłaty do materiału siewnego 283 

 
 
Tab. 26.E. Organizacja targów, wystaw, pokazów, konferencji i innych przedsięwzięć 

upowszechniających wiedzę rolniczą, nowe technologie produkcji i promujących produkty  
i wyroby przetwórstwa rolno spożywczego oraz rozwój obszarów wiejskich 

 

L.P Tytuł przedsięwzięcia Ogólna informacja o przedsięwzięciu 

a b c 

1.  XI Wiosenne Targi Ogrodnicze 
„Pamiętajcie o ogrodach” 27-28.04.2019 

Przedsięwzięcia promujące rolnictwo i płody 
produkcji rolnej z regionu Warmii, Mazur i Powiśla. 
To doskonała okazja do skorzystania z porad 
specjalistów i doradców rolnych, wymiany 
doświadczeń oraz zapoznania się z nowinkami 
technologicznymi w dziedzinie rolnictwa. 

2.  XXVI Jesienne Targi Rolnicze „Wszystko 
dla rolnictwa” 07-08.09.2019 

 

Prowadzenie kursów przygotowujących do 
uzyskania tytułów kwalifikacyjnych w zawodach 
przydatnych do prowadzenia  działalności 
rolniczej. 

Ośrodki doradztwa rolniczego nie mogą prowadzić 
kursów przygotowujących do uzyskania tytułów 
kwalifikacyjnych - rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie 
kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.  
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Pozostała działalność odpłatna. 
 Wynajem sal konferencyjnych  (zgodnie z zapotrzebowaniem); 
 Zamieszczenie reklam w miesięczniku „Bieżące Informacje” (zgodnie z zapotrzebowaniem); 
 Działalność wydawnicza (zgodnie z zapotrzebowaniem); 
 Wynajem sceny mobilnej; 
 Usługa transportowa – przewóz osób. 

 
 
 



C.3. Projekty i zadania zlecone 

Projekty i zadania zlecone – zadania finansowane z funduszy innych niż dotacja celowa. 

Tab. 27.  Projekty i zadania zlecone   

L.P Tytuł projektu/operacji Cele i przedmiot projektu/operacji 

Wskaźniki realizacji 
projektu/operacji (nazwa i 

jednostka miary oraz 
wartości) 

Okres 
realizacji 

Budżet 
brutto 

projektu/op
eracji 

Źródła 
finansowania 

a b c d e f g 

1. 

Zbieranie danych rachunkowych 
dla potrzeb Polskiego FADN 
(planuje się podpisanie umowy  
w I połowie 2019 roku) 

Zbieranie danych rachunkowych dla potrzeb 
Systemu Zbierania i Wykorzystywania Danych 
Rachunkowych  z Gospodarstw Rolnych  
z pozyskanych do współpracy indywidualnych 
gospodarstwach rolnych 

Nazwa wskaźnika: gospodarstwo 
rolne, z którym podpisane jest 
oświadczenie na udostępnienie 

danych rachunkowych za 2019 r. 
Jednostka miary: sztuka (książka) 

Wartość: 565 

1.01-
31.12.2019 

833 940 zł 

Instytut Ekonomiki 
Rolnictwa  

i Gospodarki 
Żywnościowej –

Państwowy Instytut 
Badawczy 

2. 

Dostarczenie danych 
rachunkowych dla potrzeb 
Polskiego FADN (planuje się 
podpisanie umowy w I połowie 
2019 roku) 

Opracowanie końcowe zestawu książek z danymi 
rachunkowymi dla potrzeb Systemu Zbierania  
i Wykorzystywania Danych Rachunkowych  
z Gospodarstw Rolnych oraz dostarczenie tych 
danych w formie elektronicznej  poprzez system 
komputerowy (System RDR), których zapisy 
prowadzone były w 2018 roku 

Nazwa wskaźnika: gospodarstwo 
rolne, z którym podpisane jest 

oświadczenie wyrażające zgodę 
na udostępnienie danych 
rachunkowych z 2018 r. 

Jednostka miary: sztuka (książka) 
Wartość: 559 

1.01-
31.12.2019 

618 813 zł 

Instytut Ekonomiki 
Rolnictwa  

i Gospodarki 
Żywnościowej –

Państwowy Instytut 
Badawczy 

3. 

Porozumienie z dnia 17 
września 2013 r., Aneks z dnia 
15 października 2015 r. w 
 sprawie powierzenia 
wykonywania zadań związanych 
z szacowaniem szkód w 
gospodarstwach rolnych  
i działach specjalnych produkcji 
rolnej, spowodowanych 
niekorzystnymi zjawiskami 
atmosferycznymi 
 

Wykonywanie zada związanych  
z szacowaniem szkód w gospodarstwach rolnych  
i działach specjalnych produkcji rolnej, 
spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami 
atmosferycznymi 

 
Nazwa wskaźnika: 

protokół z szacowania szkód  
w gospodarstwach rolnych  

i działach specjalnych produkcji 
rolnej 

Jednostka miary: sztuka 
Wartość: 

Trudno zaplanować wystąpienie 
niekorzystnych zjawisk, co za tym 

idzie liczbą protokołów 
 

 

Na czas 
nieokreślony 

Refundacja 
kosztów może 

być 
realizowana do 

wysokości 
środków 

zarezerwowany
ch w budżecie 

Wojewody 

Warmińsko-
Mazurski Urząd 

Wojewódzki 
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4. 

„Wsparcie korzystania z usług 
doradczych” w ramach działania 
Usługi doradcze, usługi  
z zakresu zarządzania 
gospodarstwem rolnym i usługi 
z zakresu zastępstw objętego 
PROW na lata 2014 – 2020” 

Świadczenie usług doradczych dla rolników  
w zakresie analizy gospodarstwa, prowadzenia 
rachunkowości rolnej, oceny dostosowania 
gospodarstwa do wymogów CC i BHP, 
integrowanej ochrony roślin oraz uczestnictwa  
w systemach jakości lub RE 

Nazwa wskaźnika:  
ostateczny odbiorca operacji 
(gospodarstwo, dla którego 

zostanie zrealizowany program 
doradczy) 

Jednostka miary: sztuka 
Wartość: 842 

15.11.2018 – 
14.05.2022 

5 011 777,66 zł 

Agencja 
Restrukturyzacji  
i Modernizacji 

Rolnictwa 

5. 

Konferencja wyjazdowa do 
Centrum Innowacji 
i Technologii UWM w Olsztynie 
pn. „Transfer wiedzy  
i innowacji jako kluczowy 
czynnik wspomagający 
zrównoważone rolnictwo  
i obszary wiejskie” 

Wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju 
rolnictwa i obszarów wiejskich dla poprawy 
jakości życia na obszarach wiejskich oraz 
efektywnego wykorzystania ich zasobów 
i potencjałów poprzez transfer wiedzy generowanej 
bezpośrednio z nauki 

Nazwa wskaźnika: 
ostateczny odbiorca operacji 

Jednostka miary: sztuka 
Wartość: 50 

wrzesień 
2019 

11 200 zł 
Krajowa Sieć 

Obszarów 
Wiejskich 

6. 

Konkurs wiedzy pn. „Ochrona 
środowiska, zdrowia 
publicznego i bezpieczeństwo 
żywności” 

Zapewnienie wysokiego poziomu ochrony 
środowiska, zdrowia ludzkiego i interesów 
konsumentów poprzez podnoszenie wiedzy osób na 
każdym etapie procesu produkcji żywności 

Nazwa wskaźnika: ostateczny 
odbiorca operacji 

Jednostka miary: sztuka 
Wartość: 30 

wrzesień 
2019 

5 960 zł 
Krajowa Sieć 

Obszarów 
Wiejskich 

7. 
Majówka Kół Gospodyń 
Wiejskich 

Celem przedsięwzięcia jest prezentacja tradycji  
i dziedzictwa kulturowego Kół Gospodyń 
Wiejskich, promocja produktów lokalnych  
i regionalnych, propagowanie i ukazanie ich 
dorobku artystycznego oraz kulinarnego, 
pogłębianie więzi z regionem, a także aktywizacja  
i integracja lokalnych środowisk. Wydarzenie ma 
charakter otwarty i jest skierowane głównie do 
mieszkańców i turystów 

Nazwa wskaźnika: 
Wydarzenie promocyjno-

wystawiennicze 
Jednostka miary: sztuka 

Wartość:1 

maj  
2019 

20 000 zł 
Krajowa Sieć 

Obszarów 
Wiejskich 

8. 

Zagrody edukacyjne jako 
innowacyjny kierunek 
praktycznego kształcenia  
i popularyzacji działalności 
rolniczej 

Zapoznanie uczestników z ideą programu 
„Zagroda edukacyjna”. Wymiana informacji  
i doświadczeń w zakresie prowadzenia usług 
edukacyjnych w gospodarstwie. Popularyzacja 
działalności rolniczej oraz przedsiębiorczości na 
terenach wiejskich. Upowszechnianie wiedzy w 
zakresie programów nauczania zorientowanych na 
zajęcia praktyczne 

Nazwa wskaźnika: 
Seminarium wyjazdowe 
Jednostka miary: sztuka 

Wartość: 1 
Materiały drukowane: 

- broszura, ulotka 
Jednostka miary: sztuka 

Wartość: 2 
Ostateczny odbiorca operacji 

Jednostka miary: osoba 
Wartość: 30 

październik  
2019 

40 000 zł 
Krajowa Sieć 

Obszarów 
Wiejskich 
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9. 
Olimpiada Wiedzy Rolniczej, 
Ochrony Środowiska i BHP  
w Rolnictwie 

Celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy  
i postępu rolniczego, wyróżnianie  
i popularyzowanie młodych rolników, 
posiadających dużą wiedzę ekonomiczną, 
rozwijanie idei współzawodnictwa i konkurencji, 
wyzwalanie oraz wzmacnianie współpracy 
młodych rolników z instytucjami rolniczymi  
i otoczeniem rolniczym w zakresie niezbędnym dla 
poprawy bytu rodziny wiejskiej 

Nazwa wskaźnika: ostateczny 
odbiorca operacji 

Jednostka miary: sztuka 
Wartość: 57 

19.06.2019 10 000 zł 
Krajowa Sieć 

Obszarów 
Wiejskich 

10. 
Nowoczesne technologie 
uprawy zbóż 

Celem Operacji jest poprawa wyników 
gospodarczych gospodarstwa oraz ułatwianie 
restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, 
szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa  
w rynku i zorientowania na rynek a także 
zróżnicowania produkcji rolnej 

Nazwa wskaźnika: 
Ostateczny odbiorca operacji 

Jednostka miary: sztuka 
Wartość: 486 

17.08.2018 – 
02.2019 

168 329,11 zł 

Działanie: Transfer 
wiedzy i działalność 

informacyjna, 
poddziałanie 1.1.: 

Wsparcie dla działań  
w zakresie 
kształcenia 

zawodowego  
i nabywania 

umiejętności Program 
Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 

2014-2020 

11. 
Normy i wymogi wzajemnej 
zgodności 

Celem Operacji jest odtwarzanie, ochrona  
i wzbogacanie ekosystemów powiązanych  
z rolnictwem i leśnictwem 

Nazwa wskaźnika: 
Ostateczny odbiorca operacji 

Jednostka miary: sztuka 
Wartość: 1 005 

17.08.2018 – 
04.2019 

310 326,99  zł 

Działanie: Transfer 
wiedzy i działalność 

informacyjna, 
poddziałanie 1.1.: 

Wsparcie dla działań  
w zakresie 
kształcenia 

zawodowego  
i nabywania 

umiejętności Program 
Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 

2014-2020 
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C.4. Operacje realizowane w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR)  

Tab. 28.  Operacje własne planowane do realizacji w ramach SIR 
 

L.p. Tytuł/nazwa operacji  Cel i przedmiot operacji 

Wskaźniki realizacji 
operacji (nazwa i 

jednostka miary oraz 
wartości) 

Okres 
realizacji 

Budżet 
brutto 

operacji 
Źródła 

finansowania 

a b c d e f g 

1.  

Innowacje w zarządzaniu 
gospodarstwem rolnym, przy 
wykorzystaniu dronów do 
teledetekcji multispektralnej 
w rolnictwie precyzyjnym 

Działanie ma na celu tworzenia sieci kontaktów 
dla doradców i służb wspierających wdrażanie 
innowacji na obszarach wiejskich 

Nazwa wskaźnika: 
ostateczny odbiorca 

operacji 
Jednostka miary: sztuka 

Wartość: 30 

czerwiec  
2019 

20 000 zł 

Sieć na rzecz 
innowacji w 

rolnictwie i na 
obszarach wiejskich 

2.  

Budowanie sieci partnerstw 
w zakresie organizacji rynku 
żywności regionalnej 
i ekologicznej 

Celem operacji jest nawiązanie współpracy 
między producentami żywności regionalnej  
i ekologicznej, jednostkami naukowymi 
podmiotami wspierającymi rozwój rynku 
żywności regionalnej i ekologicznej, w celu 
zawiązania grup operacyjnych wdrażających 
innowacyjne rozwiązania w organizacji rynku 
żywności regionalnej i ekologicznej 

Nazwa wskaźnika: 
ostateczny odbiorca 

operacji 
Jednostka miary: sztuka 

Wartość: 30 

czerwiec  
2019 

35 000 zł 

Sieć na rzecz 
innowacji w 

rolnictwie i na 
obszarach wiejskich 

3.  
Konferencja „Gospodarka 
obiegu zamkniętego” 

Celem operacji jest zaznajomienie uczestników 
z założeniami „Gospodarki obiegu zamkniętego”, 
nowej koncepcja gospodarczej, w której 
produkty, materiały oraz surowce powinny 
pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to 
możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być 
jak najbardziej zminimalizowane 

Nazwa wskaźnika: 
ostateczny odbiorca 

operacji 
Jednostka miary: sztuka 

Wartość: 60 

październik 
2019 

15 000 zł 

Sieć na rzecz 
innowacji w 

rolnictwie i na 
obszarach wiejskich 

4. 
III Warmińsko-Mazurskie 
Forum Innowacji w rolnictwie 
i na obszarach wiejskich 

Celem operacji jest wspieranie  innowacji  
w rolnictwie i na obszarach wiejskich poprzez 
upowszechnianie wiedzy w zakresie 
innowacyjnych rozwiązań oraz aktywizację 
mieszkańców obszarów wiejskich  

Nazwa wskaźnika: 
ostateczny odbiorca 

operacji 
Jednostka miary: sztuka 

Wartość: 120 

listopad  
2019 

85 000 zł 

Sieć na rzecz 
innowacji w 

rolnictwie i na 
obszarach wiejskich 
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D. Współpraca z innymi instytucjami i samorządem 

WMODR będzie prowadzić współpracę z instytucjami otoczenia rolnictwa, organizacjami pozarządowymi, jednostkami doradztwa 
rolniczego oraz podmiotami wspomagającymi rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich. Celem tego współdziałania będzie przygotowanie  
i zrealizowanie kompleksowej oferty doradczej dla rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich, dzięki czemu odbiorcy usług 
świadczonych przez WMODR pozyskają wiedzę o nowych technologiach oraz wiedzę prawno-organizacyjną niezbędną w produkcji rolniczej  
i okołorolniczej. Ponadto współpraca ta umożliwi systemowe informowanie o dostępnych działaniach i narzędziach pozyskania środków 
finansowych do prowadzenia działalności rolniczej i gospodarczej. Doświadczenia z lat ubiegłych pokazują, że powiązanie działań kilku 
instytucji przynosi wymierny efekt synergii w kreowaniu przestrzeni do wymiany informacji i doświadczeń. Planowana współpraca to  
w głównej mierze wsparcie merytoryczne w postaci lektoratów, doskonalenia kadry doradczej czy też organizowania imprez promocyjnych.  

Tab.29.  Współpraca z instytucjami i samorządem 
 

L.p. Nazwa instytucji Przedmiot/ cel współpracy 

  Instytucje krajowe 

1. 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa 

- upowszechnianie wiedzy o PROW, systemach wsparcia bezpośredniego (wsparcie merytoryczne jako lektoraty, 
prowadzenie doskonalenia kadry WMODR) 

-  współpraca przy realizacji imprez promocyjnych: targów, olimpiad, konkursów, wystaw 

2. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 

- upowszechnianie wiedzy o wsparciu rynkowym, promocji żywności, wybranych działaniach PROW (wsparcie 
merytoryczne jako lektoraty, prowadzenie doskonalenia kadry WMODR) 

- współpraca przy realizacji imprez promocyjnych: targów, olimpiad, konkursów, wystaw 
- upowszechnianie wiedzy o ustawie o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu 
Państwa oraz zmianie niektórych ustaw 

3. 
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego 

- upowszechnianie wiedzy o BHP w rolnictwie, ubezpieczeniach społecznych rolników (wsparcie merytoryczne 
jako lektoraty) 

-  współpraca przy realizacji imprez promocyjnych: targów, olimpiad, konkursów, wystaw 

4. 
Banki, banki spółdzielcze, banki zrzeszające 
banki spółdzielcze oraz izba gospodarcza 
zrzeszająca banki spółdzielcze 

- współpraca przy realizacji imprez promocyjnych: targów, olimpiad, konkursów, wystaw 

5. 
Izby Rolnicze oraz Krajowa Rada Izb 
Rolniczych 

- współpraca w zakresie wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich (m.in.: Warmińsko-Mazurska 
Wystawa Zwierząt Hodowlanych) 

-  współpraca przy realizacji imprez promocyjnych: targów, olimpiad, konkursów, wystaw 

6. Regionalne zarządy gospodarki wodnej - współpraca w zakresie gospodarki wodnej w rolnictwie (wsparcie merytoryczne jako lektoraty) 
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7. 
Placówki oświatowe w zakresie prowadzenia 
szkoleń zawodowych wynikających  
z potrzeb lokalnego rynku pracy 

- współpraca przy realizacji imprez promocyjnych: targów, olimpiad, konkursów, wystaw 
-  wsparcie merytoryczne jako lektoraty 

8. 
Lokalne i regionalne organizacje wspierania 
przedsiębiorczości 

- współpraca przy realizacji imprez promocyjnych: targów, olimpiad, konkursów, wystaw 

9. 
Szkoły, szkoły wyższe, placówki badawczo-
rozwojowe i placówki naukowe PAN 

- współpraca w zakresie wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich (w tym: identyfikacja innowacji  
w rolnictwie, wsparcie merytoryczne jako lektoraty, doskonalenie kadry WMODR) 

- ankietyzacja gospodarstw rolnych – badanie sytuacji finansowej gospodarstw 
- udział WMODR w systemie „Rachunkowości rolnej Polski FADN” 
- udział WMODR w „Systemie Sygnalizacji Agrofagów” 
- prowadzenie działalności upowszechnieniowej - demonstracje, szkolenia praktyczne 
- współpraca przy realizacji imprez promocyjnych: targów, olimpiad, konkursów, wystaw 

10. 

Jednostki administracji rządowej  
i jednostkami samorządu terytorialnego m.in. 
  -  Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza  
 

- wykonywanie przez WMODR zadań związanych z szacowaniem szkód w gospodarstwach rolnych i działach 
specjalnych produkcji rolnej, spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi 

- współpraca w zakresie wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich 
- współpraca w celu aktywizacji zawodowej mieszkańców wsi, w tym udział osób bezrobotnych w formach 

szkoleniowych WMODR 
- współpraca przy realizacji imprez promocyjnych: targów, olimpiad, konkursów, wystaw  
- współpraca w zakresie doradztwa dotyczącego produkcji roślinnej 
- wsparcie merytoryczne jako lektoraty podczas form upowszechnieniowych i szkoleniowych 

11. 
Związki zawodowe i społeczno-
zawodowymi organizacje rolników 

-  współpraca w zakresie SIR 

12. Środki masowego przekazu 
- publikacje materiałów audio i pisanych z ważnymi informacjami dla rolników, informacjami o WMOD 
- współpraca przy realizacji imprez promocyjnych: targów, olimpiad, konkursów, wystaw 

. 
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E. Wykaz ważniejszych wydarzeń  

Promowanie osiągnieć rolników, przedsiębiorców, instytucji i podmiotów biorących udział w życiu społeczno-gospodarczym regionu to jedno 
z głównych zadań WMODR. W 2019 roku promocja osiągnięć i wyników produkcyjnych, hodowlanych oraz organizacyjnych odbywać się będzie 
podczas targów, wystaw, konkursów oraz olimpiad. Najważniejsze wydarzenia zaplanowane przez WMODR w 2019 roku przedstawiono w tabeli 
poniżej. 
 
Tab.30.  Wykaz ważniejszych wydarzeń 

L.p. Nazwa Termin Miejsce Organizator/współorganizator 
a b c d e 

1. Warmińsko-Mazurska Wystawa Zwierząt Hodowlanych październik 2019 

Expo Mazury  
w Ostródzie  

ul. Grunwaldzka 55  
14-100 Ostróda 

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza  
w Olsztynie/WMODR 

2. XXVI Jesienne Targi Rolnicze „Wszystko dla rolnictwa” 07-08.09.2019 
WMODR  

ul. Jagiellońska 91  
10-356 Olsztyn 

WMODR 

3. XI Wiosenne Targi Ogrodnicze „Pamiętajcie o ogrodach” 27-28.04.2019 
WMODR  

ul. Jagiellońska 91  
10-356 Olsztyn 

WMODR 

4. Majówka Kół Gospodyń Wiejskich maj 2019 Stare Miasto Olsztyn 
WMODR, Warmińsko-Mazurski 

Związek Rolników, Kółek  
i Organizacji Rolniczych 

5. 
Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP  

w rolnictwie 
19.06.2019 

WMODR  
ul. Jagiellońska 91  

10-356 Olsztyn 

WMODR/Warmińsko-Mazurska Izba 
Rolnicza w Olsztynie, Kasa Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego OR  
w Olsztynie 

6. Olimpiada Młodych Producentów Rolnych – finał wojewódzki 26.02.2019 
WMODR  

ul. Jagiellońska 91  
10-356 Olsztyn 

WMODR 

 
 
 
 
 
 



  

81 
 

F. Plan wydawniczy 
Zadaniem działalności informacyjnej WMODR jest generowanie, gromadzenie, przekazywanie, przechowywanie, udostępnianie oraz 

wykorzystywanie informacji w zakresie poprawy poziomu dochodów rolniczych. Funkcje działalności informacyjnej stanowią także 
podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych oraz wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. W roku 2019 
planuje się opracowanie oraz opublikowanie 26 tytułów broszur i 23 tytułów ulotek. Ukaże się 12 numerów miesięcznika pn. „Bieżące 
Informacje”. 

Tab.31.  Plan wydawniczy 

L.p. Tytuł Forma Nakład 

a b c d 

1. Rośliny bobowate - źródło  cennego białka dla ludzi i zwierząt broszura 200 

2. Uprawy intensywne w rolnictwie - bilansowanie stosowania azotu  na przykładzie kukurydzy, rzepaku i pszenicy ulotka 200 

3. Obszary proekologiczne (EFA) - ważny element zazielenienia w płatnościach bezpośrednich ulotka 200 

4. Dobre praktyki w prowadzeniu działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich broszura 200 

5. 
Wsparcie małych przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko -
Mazurskiego na lata 2014-2020 

ulotka 200 

6. Znaczenie barw przy projektowaniu nasadzeń w ogrodzie broszura 200 

7. Tradycyjne budownictwo wiejskie na Warmii ulotka 200 

8. Formalno - prawne aspekty prowadzenia  działalności agroturystycznej ulotka 50 

9. Tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe na Warmii i Mazurach ulotka 100 

10. Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej w ramach PROW 2014-2020 -praktyczne informacje ulotka 200 

11. Racjonalna gospodarka nawozowa i dobre praktyki rolnicze ulotka 50 

12. Rolnictwo zrównoważone i jego cele ulotka 50 

13. Hodowla bydła mięsnego-bieżąca sytuacja i perspektywy rozwoju broszura 100 
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L.p. Tytuł Forma Nakład 

14. Zarządzanie rozrodem w stadzie bydła mlecznego broszura 100 

15. Jak zapobiegać antybiotykooporności u ludzi? ulotka 100 

16. Ochrona żyzności gleb użytkowanych rolniczo broszura 100 

17. Makro- i mikroelementy w żywieniu roślin broszura 100 

18. Efektywne wykorzystanie trwałych użytków zielonych w żywieniu bydła broszura 300 

19.
Realizacja działalności upowszechnieniowej Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą  
w Olsztynie w roku 2018 

broszura 200 

20. Nowoczesna i funkcjonalna obora ulotka 300 

21. Warzywa na ekozagonie broszura 200 

22. Produkcja brojlerów króliczych w gospodarstwie broszura 300 

23. Ogólne zasady szacowania szkód łowieckich broszura 300 

24. Uprawa malin broszura 100 

25. Przegląd odmian ziemniaka zalecanych do uprawy w województwie warmińsko-mazurskim w 2019 roku ulotka 50 

26. Terminy i zasady stosowania nawozów naturalnych ulotka 350 

27. Stare odmiany drzew owocowych ulotka 300 

28. Co to jest produkt turystyczny? ulotka 100 

29. Premia dla młodych rolników- wydanie III broszura 200 

30. Budowanie sieci partnerstw w zakresie organizacji rynku żywności regionalnej i ekologicznej broszura 500 

31. Obrót ziemią rolną broszura 300 
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L.p. Tytuł Forma Nakład 

32. Współczesne problemy w chowie i hodowli trzody chlewnej ulotka 300 

33. Rybactwo, wędkarstwo, agroturystyka, ekologia - system naczyń połączonych czy źródło konfliktów? broszura 200 

34. Zdrowy styl życia - co to znaczy? broszura 100 

35. Rolnicze kwalifikacje zawodowe - uzupełnienie broszura 100 

36. Innowacyjne rozwiązania w produkcji trzody chlewnej ulotka 300 

37. Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich poprzez  rozwój podmiotów ekonomii społecznej broszura 200 

38. Przewodnik po formach prawnych przedsiębiorstw społecznych ulotka 200 

39. Możliwości wsparcia finansowego przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój ulotka 200 

40. III Warmińsko-Mazurskie Forum Innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich broszura 125 

41. Gospodarka obiegu zamkniętego broszura 300 

42. Zagrody edukacyjne Warmii, Mazur i Powiśla broszura 100 

43. Szlakiem zagród edukacyjnych województwa warmińsko - mazurskiego  ulotka 100 

44. Tradycje wielkanocne z jajkiem w roli głównej broszura 100 

45. Konkurs fotograficzny "Rolnictwo to moja pasja" ulotka 50 

46. Dynia warzywo nie tylko na Halloween ulotka 100 

47. Ogród ziołowy. Zdrowe, pożyteczne i piękne rośliny broszura 50 

48. Poradnik operatora opryskiwacza polowego broszura 2000 

49. Przegląd odmian soi ulotka 50 

50. „Bieżące Informacje” miesięcznik 22 000 

 



G. Kształcenie i doskonalenie zawodowe kadry własnej 

Zasadniczym elementem każdej jednostki są zasoby ludzkie. Wykształcona, ściśle 
merytoryczna kadra, stale poszerzająca wiedzę oraz podnosząca umiejętności, stanowi istotną 
część jednostki. Proces doskonalenia zawodowego kadry realizowany będzie w sposób 
dwutorowy: przez WMODR - szkolenia wewnętrzne oraz przez CDR w Brwinowie, Instytuty 
Badawczo-Rozwojowe i inne jednostki - szkolenia zewnętrzne.  

W roku 2019 planuje się przeprowadzić 76 wewnętrznych spotkań doskonalących kadrę. 
Odbiorcami spotkań będą pracownicy Ośrodka, z których każdy weźmie udział w formie 
doskonalącej więcej niż raz (468 uczestników).  

Dodatkowo zostanie przeprowadzony konkurs „Młody Lektor WMODR”, w którym wezmą 
udział pracownicy ze stażem pracy w Ośrodku poniżej 3 lat. Celem konkursu będzie doskonalenie 
umiejętności dydaktyczno-metodycznych i szkoleniowych, nabywanie umiejętności  
w wykorzystaniu różnych środków dydaktycznych oraz metod wszechstronnie aktywizujących 
słuchaczy, nabywanie umiejętności  powiązania informacji teoretycznych z dobrymi 
praktycznymi, w odniesieniu do środowiska pracy.  

Zakresy szkoleń zewnętrznych, organizowanych przez inne jednostki, zostały zaplanowane 
zgodnie z zapotrzebowaniem specjalizacyjnym pracowników oraz pracodawcy. Tematyka szkoleń 
obejmuje zakresy:  

 systemy produkcji rolnej – 140 uczestników 
 rozwój obszarów wiejskich – 85 uczestników 
 rolnictwo ekologiczne i programy rolno-środowiskowo-klimatyczne – 68 uczestników 
 ekonomika i zarządzanie gospodarstwem rolnym – 28 uczestników 
 metodyka i organizacja doradztwa rolniczego – 20 uczestników 

 
Tab.32.  Kształcenie i doskonalenie kadry własnej 

Symbol Tematyka szkoleń 
Planowana liczba 

uczestników 
a b c 

G.1. szkolenia wewnętrzne 488 
G.1.1. systemy produkcji rolnej 62 
G.1.2. rozwój obszarów wiejskich 106 
G.1.3. rolnictwo ekologiczne i programy rolno-środowiskowo-klimatyczne 76 
G.1.4. ekonomika i zarządzanie gospodarstwem rolnym 185 
G.1.5. metodyka i organizacja doradztwa rolniczego 39 
G.1.6. Konkurs Młody Lektor WMODR 20 
G.2. szkolenia zewnętrzne 341 

G.2.1. systemy produkcji rolnej 140 
G.2.2. rozwój obszarów wiejskich 85 
G.2.3. rolnictwo ekologiczne i programy rolno-środowiskowo-klimatyczne 68 
G.2.4. ekonomika i zarządzanie gospodarstwem rolnym 28 
G.2.5. metodyka i organizacja doradztwa rolniczego 20 
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H. PODSUMOWANIE 

Tab. 33. Zbiorcza informacja na temat działalności szkoleniowej, doradczej,  
informacyjnej i upowszechnieniowej planowanej do realizacji w 2019 r. 

L.P. Rodzaj działalności Liczba 

1 Działalność szkoleniowa 

Szkolenie 618 

Szkolenie wyjazdowe 115 

Konferencja 27 

Uczestnicy form edukacyjnych 14 606 

2 Działalność doradcza 
Porady indywidualne 52 336 

Odbiorcy porad indywidualnych i grupowych 52 336 

3 Działalność informacyjna 

Informacje 13 521 

Broszura 26 

Ulotka 23 

Informacja na stronę www. 240 

Artykuł w miesięczniku ODR 352 

Inne wydawnictwa 5 

Stoisko-informacyjno-promocyjne 126 

Pozostałe: miesięcznik „Bieżące Informacje” 1 

4 Działalność upowszechnieniowa 

Pokaz 194 

Demonstracja 105 

Konkurs 18 

Olimpiada 2 

Targi/wystawy 1 

Pozostałe/ Majówka Kół Gospodyń Wiejskich  1 

 

Konkluzje:  

Program Działalności WMODR na 2019 r. został opracowany zgodnie z priorytetami  
i zastosowaniem zasad postępowania, określonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Zadania doradcze zaplanowane do realizacji w 2019 r., przez WMODR, obejmują  również 
określone przez ośrodek, potrzeby doradcze potencjalnych odbiorców, uwzględniając przy tym 
specyfikę województwa warmińsko-mazurskiego. Program Działalności WMODR na 2019 rok 
określony został na miarę posiadanych przez WMODR zasobów kadrowych, finansowych  
i majątkowych.  

Podstawowym zadaniem doradztwa rolniczego jest udzielanie wszechstronnej pomocy 
rolnikom i innym mieszkańcom obszarów wiejskich w celu zwiększenia uzyskiwanych dochodów  
z gospodarstw rolnych oraz poprawy warunków życia mieszkańców obszarów wiejskich. 
Realizacja tego zadania będzie się odbywała poprzez:  

 upowszechnianie wiedzy rolniczej, w tym demonstrowanie sposobów wzorowego 
wykonania wybranych czynności oraz wprowadzanie w gospodarstwach określonych 
innowacji; 

 organizację szkoleń o różnej i dostosowanej do potrzeb tematyce, wpisującej się  
w priorytety nadane przez MRiRW; 

 organizację konferencji i szkoleń wyjazdowych; 
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 doradztwo indywidualne, które jest realizowane m.in. przez: udzielenie wsparcia 
edukacyjnego dostosowanego do indywidualnych potrzeb rolników; ustalenie przyczyn 
zaistniałego problemu oraz wskazanie potencjalnych i możliwych jego rozwiązań; 

 prowadzenie działalności promocyjnej (organizacja wystaw, konkursów, olimpiad 
związanych  
z rolnictwem); 

 prezentacja dorobku branżowego, najlepszych wyników hodowlanych i produkcyjnych, 
ekspozycja towarów podczas wystaw, targów, konkursów; 

 prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej (w tym: biuletyn informacyjny 
„Bieżące informacje”, ulotki, broszury, materiały informacyjne na stronę www., 
prowadzenie analiz rynku); 

 sporządzanie opracowań ekonomicznych, finansowych i technologicznych; 
 wypełnianie dla klientów wniosków i innych dokumentów wymaganych do przyznania 

pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii 
Europejskiej lub innych instytucji krajowych lub zagranicznych. 
 
Rolnictwo województwa warmińsko-mazurskiego to jedna z głównych gałęzi gospodarki 

regionu. Mocnymi stronami obszarów wiejskich województwa są m.in.: naturalne walory 
przyrodnicze, znaczne zasoby ziemi wykorzystywanej rolniczo, korzystna struktura agrarna 
gospodarstw rolnych oraz względnie duży udział gospodarstw o odpowiednim poziomie 
mechanizacji. Dla rolnictwa, obok jego podstawowej funkcji, jaką jest dostarczanie surowców 
żywnościowych, globalnie określa się funkcje niemniej ważne – utrzymanie bioróżnorodności, 
właściwe zarządzanie zasobami wodnymi, produkcja energii ze źródeł odnawialnych oraz 
zachowanie żywotności obszarów wiejskich. Kreowaniu realizacji modelu rolnictwa 
wielofunkcyjnego służą od lat instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej 
kompleksowo wspierające obszary wiejskie. 

Rolnictwo Warmii i Mazur posiada naturalnie uzasadnioną szansę prowadzenia jego 
rozwoju w sposób zrównoważony. Istotnymi elementami koncepcji zrównoważonego rozwoju  
w rolnictwie jest ekologiczna uprawa roślin oraz ekologiczny chów i hodowla zwierząt, 
stosowanie tzw. dobrej praktyki rolniczej mającej na celu eliminowanie niekorzystnych 
oddziaływań rolnictwa na środowisko, wspieranie małych gospodarstw, by zachować walory 
przyrodnicze obszarów wiejskich oraz miejsca pracy i zarobkowania. 

Realizacja zadań zgodnie z wyznaczonymi na rok 2019 priorytetami przyczyni się do 
osiągnięcia celu nadrzędnego jakim jest poprawa poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie 
konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych 
mieszkańców obszarów wiejskich.  
 
Ryzyko związane z realizacją programu działalności 
Wśród najistotniejszych ryzyk w odniesieniu do przyjętych celów i zadań znajdują się:  

 adekwatność etatów – zakłócenia w działalności jednostki wynikające z odchodzenia 
części doświadczonej kadry doradczej; 

 ryzyko związane z realizacją szkoleń, konferencji, konkursów z uwagi na niższą niż 
oczekiwana, frekwencją czy stopniem zainteresowania potencjalnych odbiorców; 

 możliwość popełnienia błędów przez doradców w świadczeniu odpłatnych usług; 
 brak dostępu lub opóźnienie w dostępie pracowników do systemów informatycznych; 
 pojawienie się zagrożeń związanych z wystąpieniem chorób u zwierząt, które mogą 

wymagać nadzwyczajnych działań również w doradztwie; 
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 znaczny wzrost natężenia pracy doradców związanej z koniecznością udziału  
w pracach komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych, które są coraz 
bardziej powszechne i występują niemal corocznie.  

 
Jednym z elementów, funkcjonującej w WMODR kontroli zarządczej, jest zarządzanie 

ryzykiem. W perspektywie półrocznej i rocznej, ryzyko zostaje zidentyfikowane, poddane analizie 
oraz następuje reakcja na ryzyko. 
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I. Załączniki elektroniczne 

 


