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1. Wstęp 

 

Podstawowym instrumentem realizacji na poziomie województw zadań z zakresu 

doradztwa rolniczego są roczne programy działalności wojewódzkich ośrodków doradztwa 

rolniczego. Zadania doradcze określone w ustawie z dnia 22 października 2004 r.  

o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2013 r., poz. 474, t.j.) są trwałe i wieloletnie, 

natomiast z uwagi na potrzebę precyzyjnego określenia jednostkowych działań 

umożliwiających ich wykonanie, wymagają określenia rodzaju, formy, metody i zasięgu. 

Celowi temu służy ich wskazanie w „Programie działalności Warmińsko-Mazurskiego 

Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie na rok 2016”. 

 

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. W-MODR w Olsztynie, 

przyznając na rok 2016 wybranym działaniom doradczym charakter priorytetowy, wziął pod 

uwagę priorytety i cele do osiągnięcia do roku 2020 przez państwa Unii Europejskiej 

określone w dokumencie „Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego  

i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”, priorytety wyznaczone 

dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 realizowane przez 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, a także cele „Strategii rozwoju społeczno-

gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025”. Priorytetowymi 

kierunkami pracy W-MODR w Olsztynie w roku 2016 będą zatem: 

 przekazywanie informacji i doradzanie rolnikom i innym mieszkańcom obszarów 

wiejskich w zakresie działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020, 

 upowszechnianie nowoczesnych metod agrotechnicznych, hodowli oraz 

przetwórstwa rolno-spożywczego, 

 upowszechnianie wiedzy o możliwościach rozwoju produkcji żywności wysokiej 

jakości, 

 doradztwo w zakresie działalności pozarolniczej w gospodarstwach rolnych. 
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Przyjęte przez W-MODR w Olsztynie wiodące kierunki pracy doradczej na rzecz 

rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego na rok 2016 

wpisują się w priorytety i cele, zarówno europejskie, jak i krajowe oraz są z nimi spójne. 

Priorytety te przenikają się, wynikają z siebie nawzajem, a osiągnięcie jednego może wpłynąć 

korzystnie na pozostałe. W celu osiągnięcia efektu synergii przy realizacji zadań prowadzona 

będzie współpraca z jednostkami, organizacjami i podmiotami wymienionymi w art. 5 ust. 2 

cytowanej ustawy.  

 

Podstawowe zadanie doradztwa rolniczego, którym jest udzielanie wszechstronnej 

pomocy rolnikom i innym mieszkańcom obszarów wiejskich w celu zwiększenia dochodów  

z gospodarstw rolnych oraz poprawy warunków życia rodzin wiejskich, W-MODR w Olsztynie 

będzie realizował poprzez:  

 upowszechnianie wiedzy rolniczej, szczególnie demonstrowanie sposobów 

wzorowego wykonania wybranych czynności oraz wprowadzanie do gospodarstw 

określonych innowacji; 

 organizację szkoleń, kursów, seminariów, konferencji oraz szkoleń terenowych; 

 doradztwo indywidualne mające na celu przedstawienie przez doradcę rolnikowi, 

który znalazł się w sytuacji problemowej, różnych propozycji rozwiązań problemu; 

 prowadzenie działalności promocyjnej, czyli prezentacji dorobku branżowego, 

najlepszych wyników hodowlanych i produkcyjnych, ekspozycji towarów podczas 

wystaw, targów, konkursów; 

 prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej; 

 sporządzanie opracowań ekonomicznych, finansowych i technologicznych, a także 

wypełnianie dla klientów 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; 

 doskonalenie kadry – jedynie kierunkowo wykształcona, ściśle merytoryczna kadra, 

stale doskonaląca wiedzę i umiejętności, może sprostać wyzwaniom stawianym przez 

odbiorców doradztwa oraz wynikającym z konkurencyjnego rynku usług doradczych.  
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Skuteczność podejmowanych działań zależna jest od ich doboru, który uwzględniać 

powinien np. specyfikę obszaru na jakim działania są podejmowane. Stąd planowanie 

odbywa się na trzech poziomach, zaczynając od gminnego, przez powiatowy, aż do 

wojewódzkiego. By działania doradcze odpowiadały lokalnym potrzebom na poszczególnych 

etapach planowania przeprowadzane są konsultacje – z wójtem, burmistrzem, 

przewodniczącym Rady Gminy, Starostą, przewodniczącym Rady Powiatowej Izby Rolniczej, 

Radą Społeczną Doradztwa Rolniczego.  

 

Działania doradcze w niniejszym Programie uporządkowane są wg jedenastu zadań 

określonych w art. 4 ust. 2 cytowanej ustawy wykonywanych w sposób nieodpłatny oraz wg 

zadań wymienionych w art. 4 ust. 4 cytowanej ustawy wykonywanych w sposób odpłatny.  

W odrębnym rozdziale zawarto działania w układzie tematycznym wg rodzaju (działalność: 

upowszechnieniowa, szkoleniowa, doradcza, promocyjna, informacyjna, komercyjna).  

W dokumencie, w ujęciu tabelarycznym, dokonano charakterystyki wybranych działań 

doradczych o zasięgu wojewódzkim. Przywołane w Programie dane liczbowe pochodzą ze 

źródeł udostępnianych przez GUS, IHAR-S, ARiMR. 
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1.1 Wybrane elementy rolnictwa województwa warmińsko-mazurskiego w liczbach 

 
W strategicznych dla województwa dokumentach podkreśla się, że rozwój rolnictwa może 

zapewnić przewagę konkurencyjną nad pozostałymi regionami Polski, poprzez wykorzystanie 
naturalnych walorów przyrodniczych obszarów wiejskich Warmii i Mazur, dysponowanie znacznymi 
zasobami ziemi rolniczej, korzystnej struktury agrarnej, względnie dużego udziału gospodarstw  
o wysokim poziomie mechanizacji. Alternatywnym źródłem dochodów staje się produkcja żywności 
metodami ekologicznymi, zwłaszcza na potrzeby ruchu turystycznego, jak również produkcja 
surowców stosowanych w energetyce. Poza zabezpieczeniem surowców żywnościowych pojawiła się 
konieczność rozwijania nowych funkcji rolnictwa, do których należy: zarządzanie zasobami ziemi, 
utrzymanie bioróżnorodności, kształtowanie warunków sprzyjających bytowaniu dziko żyjących 
zwierząt i roślin, zarządzanie zasobami wodnymi, wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, 
utrzymanie spójności i żywotności obszarów wiejskich, a także podtrzymywanie tradycji kulturowych. 
Obok tak nakreślonego modelu wielofunkcyjnego rolnictwa nadal ważnym priorytetem działań 
publicznych pozostaje stymulowanie wielopłaszczyznowego rozwoju obszarów wiejskich, związanego 
z promowaniem pozarolniczych działalności na wsi m.in. związanych z agroturystyką i wypoczynkiem, 
poprawą warunków życia ludności wiejskiej, zachęcaniem społeczności wiejskich do większego 
udziału w życiu społecznym i gospodarczym.  
 

Rolnictwo w województwie warmińsko-mazurskim jest jedną z najważniejszych dziedzin 
gospodarki. Powierzchnia ogólna województwa wynosi 2,42 mln ha, z czego użytki rolne stanowią 
46,3% (w tym: grunty orne 33,4%, łąki 7,5%, pastwiska 7,5%, sady 0,1%). Lasy zajmują 29,9% 
powierzchni. Województwo odznacza się relatywnie dobrą strukturą wielkościową gospodarstw 
rolnych. Największą grupę, pod względem liczebności w 2013 roku, stanowiły gospodarstwa  
o powierzchni od 20 do 49,99 ha UR – 20,4%, z wysokim odsetkiem gospodarstw indywidualnych  
w tej grupie.  
 
Tabela 1. Gospodarstwa rolne wg grup obszarowych w województwie warmińsko-mazurskim 

WYSZCZEGÓLNIENIE ROK 2013 

Przeciętna powierzchnia ogólna gospodarstwa w ha  27,33 [ha] 23,25 [ha] 

w tym użytki rolne 
ogółem [%] w tym gospodarstwa 

indywidualne [%[ 
24,47 21,24 

do 1,00 ha 1,20 1,20 
1,01–1,99 11,20 11,30 
2,00–4,99 16,30 16,40 
5,00–9,99 17,70 17,80 

10,00–14,99 14,80 14,90 
15,00–19,99 9,90 9,90 
20,00–49,99 20,40 20,50 

50,00 ha i więcej 8,50 8,10 
Źródło: Rocznik statystyczny województwa warmińsko–mazurskiego 2013. 

Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2013 r. w województwie warmińsko-mazurskim. 

 
Użytkownicy gospodarstw rolnych w województwie posiadali w 2013 roku 1 144,0 tys. ha 

gruntów, w tym 1 021,1 tys. ha użytków rolnych, co stanowiło 89,3% ogólnej powierzchni gruntów 
gospodarstw rolnych. Przeciętna powierzchnia ogólna gospodarstwa rolnego w województwie 
wyniosła 27,33 ha (w Polsce – 11,54 ha), w tym powierzchnia ogólna gospodarstwa indywidualnego 
wyniosła 23,25 ha (w Polsce – 10,49 ha). Przeciętna powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie 
rolnym w województwie jest ponad dwukrotnie wyższa niż średnia krajowa i wyniosła 24,47 ha  
(w Polsce – 10,22 ha). 
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Rysunek 1. Użytkowanie gruntów w gospodarstwach rolnych województwa warmińsko-mazurskiego  
w 2013 roku 

 
Źródło: Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2013 r. w województwie warmińsko-mazurskim 

 
Istotnymi elementami koncepcji zrównoważonego rozwoju w rolnictwie jest ekologiczna uprawa 

roślin oraz ekologiczny chów i hodowla zwierząt. W Polsce co roku wzrasta liczba gospodarstw 
ekologicznych. Warmińsko-mazurskie jest drugim województwem, po zachodniopomorskim, pod 
względem największej ilości gruntów pod uprawami ekologicznymi. Ekologiczne metody produkcji 
stosowano w 2013 roku na powierzchni 74,1 tys. ha, co stanowiło 8,3% powierzchni użytków rolnych 
w województwie (w Polsce - na 3,5%). 
 
Tabela 2. Ekologiczne gospodarstwa rolne w województwie warmińsko-mazurskim 

L A T A 

Z CERTYFIKATEM     W OKRESIE PRZESTAWIANIA 

gospodarstwa 
[szt.]  

powierzchnia 
ekologicznych 

użytków rolnych [ha] 

gospodarstwa  
[szt.] 

powierzchnia 
ekologicznych 

użytków rolnych [ha] 
2005 106 4 442 326 10 078 
2010 989 34 130 1 290 41 112 
2012 2 160 67 615 1 633 45 330 
2013 2 606 74 103 1 629 42 096 

 Źródło: Rocznik statystyczny województwa warmińsko-mazurskiego 2013 

 
Wśród gospodarstw rolnych prowadzących działalność rolniczą w roku 2013 dominowały 

gospodarstwa prowadzące równocześnie produkcję roślinną i zwierzęcą – 55,3%. Ich udział w ogólnej 
liczbie gospodarstw danej grupy obszarowej zwiększał się wraz ze wzrostem powierzchni 
gospodarstw, osiągając w grupie gospodarstw o powierzchni 30-50 ha UR – 83,6%.  
W gospodarstwach o powierzchni 50 ha i więcej UR zwiększał się odsetek gospodarstw 
bezinwentarzowych, prowadzących wyłącznie produkcję roślinną.  
 

Ogólna powierzchnia zasiewów w 2013 roku w województwie wyniosła 588,8 tys. ha. Stanowiło 
to 5,7% ogólnej powierzchni zasiewów w Polsce. W gospodarstwach indywidualnych znajdowało się 
510,7 tys. ha, tj. 86,7% areału zasiewów w województwie. 
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Tabela 3. Powierzchnia zasiewów w województwie warmińsko-mazurskim 

Zasiewy 
ROK 2013 

ogółem [ha] w tym gospodarstwa 
indywidualne [ha] 

ogółem 588 750 510 708 
zboża ogółem: 382 062 338 098 

pszenica 127 369 102 673 
żyto 42 874 38 280 

jęczmień 35 168 31 234 
owies 21 412 20 182 

pszenżyto 84 529 78 708 
mieszanki zbożowe 53 936 53 467 

gryka, proso, pozostałe zbożowe 5 760 5 361 
kukurydza na ziarno 11 014 8 193 

strączkowe ogółem: 13 422 12 468 
jadalne 3 050 2 665 

pastewne 5 541 5 081 
mieszanki zbożowo-strączkowe 4 831 4 722 

ziemniaki 12 933 12 688 
buraki cukrowe 2 724 1 657 
okopowe pastewne 314 304 
rośliny oleiste: 72 110 53 966 

rzepak i rzepik 70 247 52 901 
pozostałe 1 863 1 065 

kukurydza na zielonkę 27 442 23 125 
motylkowe pastewne na zielonkę 27 066 23 344 
trawy polowe na zielonkę 35 573 33 004 
warzywa gruntowe 1 807 1 743 
warzywa pod osłonami 33 21 
truskawki i poziomki 3 083 2 967 
pozostałe 85 329 63 250 
 Źródło: Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2013 r. w województwie warmińsko-mazurskim 

 
Tabela 4. Zbiory i plony wybranych ziemiopłodów w województwie warmińsko-mazurskim 

ZIEMIOPŁODY 
ROK 2013 

ogółem w tym gospodarstwa 
indywidualne ogółem w tym gospodarstwa 

indywidualne 
  ZBIORY [t] PLONY [dt/ha] 
Zboża 1 521 834,3 1 307 656,7 39,8 38,7 
zboża podstawowe 1 255 285,0 1 065 871,6 40,3 39,3 

pszenica 579 919,9 455 269,0 45,5 44,3 
żyto 137 590,5 119 047,7 32,1 31,1 

jęczmień 125 330,7 109 211,1 35,6 35,0 
owies 68 086,5 63 573,3 31,8 31,5 

pszenżyto 344 357,4 318 770,5 40,7 40,5 
mieszanki zbożowe 184 801,2 183 254,0 34,3 34,3 
Ziemniaki  272 994,1 265 813,6 211,0 210,0 
Buraki cukrowe 170 385,5 107 705,0 625,0 650,0 
Rzepak i rzepik 191 608,8 141 287,3 27,3 26,7 
Siano łąkowe 1 007 532,8 982 448,4 51,9 55,7 
Źródło: Rocznik statystyczny województwa warmińsko–mazurskiego 2013 

 
Pod uprawą warzyw gruntowych na gruntach ornych znalazło się w 2013 roku 2,2 tys. ha,  

co stanowiło 0,4% ogólnej powierzchni zasiewów na gruntach ornych (1,4% powierzchni upraw 
warzyw gruntowych w Polsce). W gospodarstwach indywidualnych znajdowało się 96,5% powierzchni 
tych upraw. Średnia powierzchnia uprawy warzyw gruntowych w gospodarstwie zajmującym się ich 
uprawą wyniosła w województwie 2,38 ha (w Polsce – 1,42 ha), a w gospodarstwie indywidualnym – 
2,31 ha (w Polsce – 1,36 ha). 
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Tabela 5. Powierzchnia, zbiory i plony warzyw gruntowych w województwie warmińsko-mazurskim 

WARZYWA 

ROK  2013 

ogółem 
w tym 

gospodarstwa 
indywidualne 

ogółem 
w tym 

gospodarstwa 
indywidualne 

ogółem 
w tym 

gospodarstwa 
indywidualne 

  POWIERZCHNIA [ha] ZBIORY [t] PLONY [dt/ha] 
O G Ó Ł E M 2 217 2 153 65 231,4 63 009,3 - - 
Kapusta 443 440 23 895,4 23 816,1 540 541 
Kalafiory 124 114 2 532,0 2 204,5 205 193 
Cebula 44 44 830,0 809,4 187 185 
Marchew jadalna 446 429 21 923,8 21 024,5 492 490 
Buraki ćwikłowe 58 57 2 310,4 2 281,0 400 402 
Ogórki 117 117 1 808,8 1 807,6 155 155 
Pomidory 26 26 496,6 482,1 191 189 
Pozostałe* 960 927 11 434,7 10 584,3 119 114 
*/ pietruszka, pory, selery, rzodkiewka, sałata, rabarbar, itp. 
Źródło: Rocznik statystyczny województwa warmińsko-mazurskiego 2013 

 
Łączna powierzchnia plantacji drzew owocowych, krzewów owocowych, szkółek drzew  

i krzewów owocowych, także upraw trwałych pod osłonami, wyniosła w 2013 roku 11,4 tys. ha,  
co stanowiło 1,3% powierzchni użytków rolnych utrzymywanych w dobrej kulturze (3,2% powierzchni 
upraw trwałych w Polsce). W tej grupie upraw dominowały sady. Plantacje drzew owocowych 
zajmowały powierzchnię 5,6 tys. ha, tj. 68,8% ogólnej powierzchni sadów. Plantacje krzewów 
owocowych zajmowały powierzchnię 2,4 tys. ha, co stanowiło 29,3% powierzchni sadów. 
Powierzchnia uprawy truskawek, poziomek gruntowych i spod osłon wyniosła w województwie  
3,1 tys. ha, co stanowiło 0,5% ogólnej powierzchni zasiewów na gruntach ornych (5,9% powierzchni 
uprawy truskawek i poziomek w Polsce). W gospodarstwach indywidualnych znajdowało się 96,2% 
powierzchni tych upraw. 
 
Tabela 6. Powierzchnia, zbiory i plony owoców z drzew i krzewów w województwie warmińsko-mazurskim  

OWOCE 

 ROK 2013 

ogółem 
w tym 

gospodarstwa 
indywidualne 

ogółem 
w tym 

gospodarstwa 
indywidualne 

ogółem 
w tym 

gospodarstwa 
indywidualne 

  POWIERZCHNIA [ha] ZBIORY [t] PLONY [dt/ha] 
O G Ó Ł E M 5 763 5 271 29 555,6 28 719,5 - - 
Jabłonie 3 553 3 100 23 285,5 22 555,0 65,5 72,8 
Grusze 301 299 1 367,1 1 333,5 45,4 44,6 
Śliwy 456 444 1 776,6 1 775,1 39,0 40,0 
Wiśnie 803 778 2 045,0 1 974,8 25,5 25,4 
Czereśnie 510 510 870,8 870,6 17,1 17,1 
Pozostałe* 141 140 210,6 210,5 15,0 15,0 
O G Ó Ł E M 5 617 5 488 16 572,0 16 406,6 - -  
Truskawki 3 128 3 012 7 923,8 7 769,8 25,3 25,8 
Maliny 620 608 795,6 784,3 12,8 12,9 
Porzeczki 1 106 1 105 4 425,5 4 425,5 40,0 40,0 
Agrest 102 102 423,7 423,7 41,4 41,4 
Pozostałe** 661 661 3 003,4 3 003,3 45,4 45,4 
*/ w tym: brzoskwinie, morele, orzechy włoskie, itp. 
**/ w tym: aronia, borówka wysoka, winorośl, leszczyna, itp. 
Źródło: Rocznik statystyczny województwa warmińsko–mazurskiego 2013 

 
Zwierzęta gospodarskie posiadało w 2013 roku 23,4 tys. gospodarstw rolnych, tj. 55,9% ogółu 

gospodarstw w województwie (w Polsce – 55,8%). Znaczące kierunki w produkcji zwierzęcej  
w województwie to chów i hodowla bydła mlecznego i mięsnego, trzody chlewnej, drobiu.  
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Tabela 7. Wybrane zwierzęta gospodarskie w województwie warmińsko-mazurskim 

ZWIERZĘTA 
2012 2013 2012 2013 

ogółem 
w tym  

gospodarstwa 
indywidualne 

ogółem 
w tym  

gospodarstwa 
indywidualne 

ogółem 
w tym  

gospodarstwa 
indywidualne 

ogółem 
w tym  

gospodarstwa 
indywidualne 

  SZTUKI SZTUKI / 100 ha  UR 
Bydło 463 269 443 841 451 184 432 045 44,6 49,4 44,2 49,0 

w tym krowy 219 117 210 212 199 719 191 244 21,1 23,4 19,6 21,7 
Trzoda chlewna 546 763 473 293 520 248 442 891 52,7 52,6 51,0 50,3 

w tym lochy 57 084 43 396 50 256 36 188 5,5 4,8 4,9 4,1 
Źródło: Rocznik statystyczny województwa warmińsko–mazurskiego 2013 

 
Rolnicy z województwa warmińsko-mazurskiego posiadali w 2013 roku 4,8% krajowego 

pogłowia drobiu ogółem. Chów drobiu w wieku powyżej 2 tygodni prowadzony był w 13,1 tys. 
gospodarstw rolnych, tj. w 31,1% ogółu gospodarstw i 55,7% prowadzących produkcję zwierzęcą. 
Pogłowie drobiu ogółem wyniosło 7,1 mln szt. W gospodarstwach indywidualnych utrzymywano  
6,1 mln szt., tj. 85,9% wojewódzkiego pogłowia drobiu. Dominującym gatunkiem w strukturze 
pogłowia drobiu ogółem był drób kurzy – 46,6%. Na drugim miejscu znalazły się indyki – 45,0% 
udziału w strukturze pogłowia. W roku 2013 pogłowie drobiu kurzego ogółem w województwie 
wyniosło 3,3 mln szt. W gospodarstwach indywidualnych hodowano 90,2% pogłowia drobiu kurzego. 

 
Rolnicy z województwa warmińsko-mazurskiego posiadali w 2013 roku 6,5% krajowego 

pogłowia koni, 4,8% krajowego pogłowia owiec oraz 3,3% krajowego pogłowia kóz. 
 

W 2013 roku w 28,2 tys. gospodarstw rolnych było 52,4 tys. ciągników rolniczych  
(3,6% ciągników rolniczych w Polsce). W gospodarstwach indywidualnych znajdowało się 51,3 tys.,  
tj. 97,9% ciągników rolniczych w województwie. Ciągniki posiadało 67,2% gospodarstw rolnych  
(w Polsce – 66,8%). Na gospodarstwo rolne w województwie przypadało 1,2 ciągnika (w Polsce – 1,0). 
 
Tabela 8. Wyposażenie gospodarstw w ważniejsze maszyny w województwie warmińsko-mazurskim w 2013 roku 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
ogółem w tym gospodarstwa 

indywidualne 

udział % gospodarstw 
posiadających maszyny  

w gospodarstwach rolnych 
maszyny  

[szt.] 
liczba  

gospodarstw 
maszyny 

[szt.] 
liczba  

gospodarstw województwo Polska 

Kombajny zbożowe 7 264 6 802 7 072 6 718 16,2 11,1 
Silosokombajny 367 346 338 326 0,8 0,6 
Kosiarki ciągnikowe 20 786 18 381 20 599 18 303 43,8 35,1 
Przyczepy zbierające 5 841 5 337 5 787 5 314 12,7 7,6 
Prasy zbierające 9 876 9 091 9 760 9 019 21,7 14,1 
Ładowacze 10 834 9 631 10 663 9 549 23,0 15,7 
Kombajny ziemniaczane 854 815 837 812 1,9 4,9 
Kombajny buraczane 83 79 81 77 0,2 1,6 
Kopaczki do ziemniaków 9 750 9 681 9 728 9 662 23,1 20,1 
Rozsiewacze nawozów  
i wapna 19 688 18 627 19 425 18 521 44,4 38,7 

Rozrzutniki obornika 15 429 14 660 15 274 14 590 35,0 32,4 
Sadzarki do ziemniaków 7 848 7 788 7 820 7 766 18,6 21,0 
Polowe opryskiwacze 
ciągnikowe 13 239 12 842 13 119 12 769 30,6 32,0 

Sadownicze opryskiwacze 
ciągnikowe 382 343 371 340 0,8 3,8 

Źródło: Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2013 r. w województwie warmińsko-mazurskim 

 
Nawozy mineralne w roku gospodarczym 2012/2013 stosowano w 25,8 tys. gospodarstw 

rolnych, tj. w 61,9% gospodarstw utrzymujących użytki rolne w dobrej kulturze rolnej (w Polsce –  
w 71,8%). Najczęściej stosowano nawozy azotowe – 59,8% gospodarstw rolnych utrzymujących 
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użytki rolne w dobrej kulturze i 96,7% gospodarstw stosujących nawozy mineralne. Udział 
gospodarstw stosujących nawozy fosforowe, potasowe i wieloskładnikowe w ogólnej liczbie 
jednostek stosujących nawożenie mineralne był znacznie mniejszy i wyniósł odpowiednio: 6,0%, 
5,6%, 28,8%. Średnie zużycie czystego składnika na hektar użytków rolnych w dobrej kulturze 
wyniosło w województwie ogółem 109,0 kg NPK (w Polsce – 134,9 kg NPK), w tym: 
 azotowych 69,2 kg N (w Polsce – 81,8 kg), 
 fosforowych 19,0 kg P2O5 (w Polsce – 26,0 kg), 
 potasowych 20,8 kg K2O (w Polsce – 27,1 kg). 

Nawozy wapniowe w badanym okresie zastosowano w 2,8 tys. gospodarstw rolnych, tj. w zaledwie 
6,7% gospodarstw rolnych posiadających użytki rolne w dobrej kulturze (w Polsce – w 6,8%). Średnie 
zużycie czystego składnika CaO na hektar użytków rolnych w dobrej kulturze wyniosło  
w województwie 46,6 kg, przy średniej krajowej 44,0 kg. 
 

Nawozy naturalne pochodzenia zwierzęcego zastosowano w 21,8 tys. gospodarstw rolnych, tj.  
w 52,4% gospodarstw rolnych utrzymujących użytki rolne w dobrej kulturze (w Polsce – w 48,5%). 
Najwięcej, bo aż 98,3%, gospodarstw stosujących nawozy naturalne pochodzenia zwierzęcego, 
wykorzystywało pod uprawy obornik. 
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2. Działalność nieodpłatna 
 

2.1 PROWADZENIE SZKOLEŃ DLA ROLNIKÓW I INNYCH MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW WIEJSKICH, 
W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE: 

 
a) stosowania nowoczesnych metod agrotechnicznych, hodowli oraz przetwórstwa rolno-

spożywczego: 
 

Szkolenie pn. „Technologia uprawy i zbioru kukurydzy na ziarno i kiszonki. Kalkulacja opłacalności 
uprawy. Obowiązkowe ubezpieczenie uprawy” – 12 szkoleń. 

Kukurydza w Polsce uprawiana jest na powierzchni ok. 730 tys. ha, z czego ok. 360 tys. jest 
uprawiane na suche ziarna, a ok. 370 tys. na kiszonkę z całych roślin.  

Kiszonka z kukurydzy jest podstawową paszą objętościową i wysokoenergetyczną znajdującą 
zastosowanie w żywieniu zwierząt przeżuwających. Kiszonka z kukurydzy w żywieniu tych zwierząt 
dobrze komponuje się z sianokiszonkami. Dzięki dużej wydajności z hektara i wysokiej przydatności 
żywieniowej dla bydła jest najtańszą paszą polową do produkcji mleka i mięsa wołowego.  

Zaletą uprawy kukurydzy jest możliwość jej uprawy na znacznie szerszym zakresie gleb niż 
pszenicy. Należy jednak pamiętać o wysokim zapotrzebowaniu kukurydzy na wodę, nie ze względu na 
nadzwyczajne wymagania tej rośliny, ale na wysoką produkcję suchej masy na określonej jednostce 
powierzchni. Wymagania termiczne, szczególnie w warunkach Polski północno-wschodniej, i dostęp 
wody są głównymi czynnikami decydującymi o powodzeniu w uprawie kukurydzy. Uprawa gleby pod 
kukurydzę rozpoczyna się już w poprzednim roku, wiąże się z dokładnym rozdrobnieniem  
i przykryciem resztek pożniwnych lub obornika. Obornik pod kukurydzę stosuje się wyłącznie jesienią. 
W każdym przypadku konieczne jest wykonanie orki zimowej.  

Termin zbioru jest podstawowym czynnikiem decydującym o ilości i jakości kukurydzy zbieranej 
na zakiszanie. Wydajność jednostek paszowych z kukurydzy kiszonkowej jest półtora, dwukrotnie 
wyższa niż zbóż zbieranych na kiszonkę (GPS), a w porównaniu do zbóż zbieranych na ziarno – wyższa 
3-5 razy. Kukurydza jest jedynym gatunkiem, u którego wartość paszowa całych roślin wyraźnie 
wzrasta wraz z dojrzewaniem ziarna. Wynika to z rosnącego udziału ziarna w plonie, który  
w zakiszanej masie może przekroczyć 50% suchej masy. Wprawdzie najwyższy plon zielonej masy 
kukurydza osiąga już w fazie dojrzałości mlecznej, ale ziarno nie jest wypełnione, a o plonie decydują 
mniej wartościowe zielone części rośliny. Im bardziej dojrzała jest kukurydza, tym większy jest udział 
kolb i ziarna w plonie, a proporcjonalnie zmniejsza się ilość włóknistych łodyg, liści oraz rdzeni 
kolbowych. Doświadczenia wykazują, że między dojrzałością mleczną a późnowoskową plon suchej 
masy może się zwiększyć o 30%. Dlatego też optymalnym terminem do zbioru na kiszonkę jest 
dojrzałość woskowa, kiedy zawartość suchej masy w całej roślinie wynosi 30-34%. W fazie dojrzałości 
woskowej ziarno razem z kolbą stanowi ponad połowę suchej masy rośliny, decydując o jakości 
żywieniowej kiszonki. Przedwczesny zbiór jest źródłem strat, zarówno ilościowych, jak i jakościowych. 

Na szkoleniach, oprócz treści technologicznych, przedstawione zostaną kalkulacje opłacalności 
uprawy kukurydzy oraz zasady obowiązkowego i dobrowolnego ubezpieczenia uprawy od 
wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.  
 
Szkolenie pn. „Potencjał produkcyjny użytków zielonych i możliwości jego poprawy. Kalkulacja 
kosztów różnych metod renowacji użytków zielonych” – 8 szkoleń. 

W Polsce ponad połowa powierzchni łąk i pastwisk jest w stanie złym lub niezadowalającym. 
Szacuje się, że 30% z nich stanowią użytki o wysokim stopniu degradacji. Jest to główny powód 
rzutujący na niską ich wydajność. Plon z zachwaszczonych, porośniętych trawami o małej wartości 
pokarmowej użytków zielonych jest nawet do 70% niższy niż w przypadku dobrze 
zagospodarowanych łąk. Taki stan jest zazwyczaj skutkiem złej regulacji stosunków wodnych, 
nieodpowiedniego nawożenia i zaniechania kilku podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych. Można 
to łatwo rozpoznać obserwując skład runi łąkowej oraz rodzaj zachwaszczenia. Pojawienie się na łące 



12 
 

chwastów takich jak: szczawie, mniszek, ostrożeń (chwasty potasolubne) wiąże się zwykle  
z nieprawidłowym (zbyt wysokim) zastosowaniem płynnych nawozów naturalnych, jak gnojowica  
i gnojówka. Pojawienie się sitów, turzyc, śmiałka darniowego, zanikanie traw szlachetnych i roślin 
motylkowych, jest najczęściej wynikiem złej gospodarki wodnej – zły stan i niedrożność urządzeń 
melioracyjnych. Zanikanie wartościowych gatunków traw może również oznaczać, że popełniono 
następujące błędy: zbyt niskie koszenie, niszczenie darni przez częste przejazdy ciężkich maszyn, za 
późne koszenie pierwszego pokosu, długie pozostawianie siana na powierzchni łąki, długotrwałe 
jednostronne kośne lub pastwiskowe użytkowanie łąk, zwiększanie się powierzchni niedojadów. 

Przerzedzona ruń i mniejszy w niej udział roślin wartościowych prowadzi do zmniejszenia ilości 
paszy i pogorszenia jej jakości żywieniowej. Dlatego powinno się odnawiać ruń pastwiskowo-łąkową. 
Istotne znaczenie w odnawianiu zdegradowanych trwałych użytków zielonych ma właściwy dobór 
metody renowacji. Wyróżnia się trzy główne metody: przez zagospodarowanie na nowo (przyoranie  
i obsiew), przez nawożenie oraz przez podsiew. 

Na szkoleniach, oprócz treści technologicznych, przedstawione zostaną kalkulacje kosztów 
różnych metod renowacji użytków zielonych. 
 
Szkolenie pn. „Rola nawadniania w uprawach ogrodniczych” – 3 szkolenia. 

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na plon roślin jest woda. Wykorzystanie 
systemu nawodnień jest możliwe wszędzie tam, gdzie istnieje stały dostęp do wody – rzeka, staw lub 
jezioro. W praktyce do zasilania systemu nawodnień jest wykorzystywana woda ze studni 
głębinowych. Obecnie istnieje wiele możliwości sztucznego nawadniania, polecanych do różnych 
rodzajów upraw. Są one przeznaczone do nawadniania, zarówno areałów niewielkich, średnich, jak  
i dużych. Istnieje możliwość nawadniania roślin połączona z ich nawożeniem (fertygacją), co znacznie 
podnosi efekt wykorzystania składników pokarmowych przez rośliny.  
 
Szkolenie pn. „Racjonalne żywienie krów mlecznych i prawidłowy odchów cieląt. Kalkulacja 
opłacalności produkcji mleka. Ubezpieczenie zwierząt” – 10 szkoleń. 

W produkcji mleka nakłady na żywienie stanowią ok. 50% wszystkich nakładów. Żywienie 
wpływa na: wydajność, zdrowie, płodność zwierzęcia oraz rentowność produkcji. Duże możliwości 
obniżenia kosztów produkcji mleka daje racjonalne żywienie, które polega na podaniu składników 
pokarmowych w ilościach stosownych do aktualnej wydajności mlecznej oraz stanu fizjologicznego 
krowy. Kolejnym ważnym zagadnieniem jest odchów cieląt. Tylko prawidłowo odchowane cielę 
będzie dobrą przyszłą matką. Prawidłowy odchów, już od pierwszych godzin życia, wpływa korzystnie 
na wzrost cieląt, ich zdrowotność oraz rozwój tych narządów, które w wieku produkcyjnym zdecydują 
o wartości użytkowej bydła. Szczególnie ważny jest okres żywienia cieląt pokarmem płynnym, gdy nie 
mają one jeszcze w pełni rozwiniętego żwacza. Błędy w odchowie zwiększają liczbę upadków  
z powodu biegunki, czy też choroby płuc, narażając hodowcę na straty.  

Na szkoleniach, oprócz treści technologicznych, przedstawione zostaną kalkulacje opłacalności 
produkcji mleka oraz zasady ubezpieczenia zwierząt. 
 
Szkolenie pn. „Nowoczesne technologie produkcji prosiąt i ich ekonomiczne aspekty” – 2 szkolenia. 

Przyjmuje się, iż przyczyną nieopłacalnej produkcji trzody chlewnej jest niska efektywność 
chowu. Dlatego ważnym zadaniem jest przekazywanie wiedzy na temat technologii produkcji prosiąt, 
gdyż warunkiem opłacalności produkcji są dobre wyniki uzyskiwane w rozrodzie i małe zużycie paszy. 
Dobre wyniki w rozrodzie wyraża się ilością prosiąt uzyskanych od maciory w ciągu roku.  

Na opłacalność produkcji wpływa również wielkość partii prosiąt, czy tuczników, jaką rolnik 
może przygotować do jednorazowej sprzedaży. W produkcji trzody chlewnej należy dążyć do tego, 
aby od maciory w ciągu roku uzyskać jak największą liczbę odchowanych prosiąt. Maciora powinna 
odchować w ciągu roku co najmniej 22-24 prosięta. Taki wynik można osiągnąć przy odpowiednio 
zorganizowanym rozrodzie i prawidłowej organizacji pracy w chlewni. W dobrze zorganizowanych 
stadach produkcję prosiąt prowadzi się w grupach technologicznych (jednorodna stawka zwierząt 
znajdująca się w tym samym momencie cyklu produkcyjnego).  
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Podstawowym celem w produkcji prosiąt jest osiągnięcie jak najmniejszych strat w okresie 
odchowu oraz przygotowanie dobrej jakości zwierząt do tuczu. To okres dwóch tygodni po 
odsadzeniu w dużym stopniu decyduje o jakości oraz wpływa istotnie na wiek zwierząt w dniu uboju. 
Prosięta, które w pierwszym tygodniu po odsadzeniu mają utrudnione warunki adaptacji do paszy 
stałej, a także te, które przebywają w złych warunkach środowiskowych, charakteryzują się niskimi 
przyrostami dziennymi. W efekcie ich masa ciała w późniejszym wieku jest za niska, a wiek w dniu 
uboju za wysoki. Kluczowym elementem uzyskania dobrych rezultatów w odchowie odsadzonych 
prosiąt jest pobieranie paszy. Dla zapewnienia optymalnego wzrostu prosięta muszą otrzymać 
z paszą składniki pokarmowe pokrywające, zarówno potrzeby bytowe, jak i potrzeby wynikające 
z intensywnego wzrostu i rozwoju. 
 
Szkolenie pn. „Produkcja jagniąt rzeźnych. Kalkulacja opłacalności chowu” – 2 szkolenia. 

Owczarstwo w Polsce natrafia na silną barierę popytu na mięso jagnięce i baranie. Brak tradycji 
w spożywaniu baraniny i promocji tego gatunku mięsa nie sprzyjał wykrystalizowaniu znaczącego 
rynku wewnętrznego. Ponadto na rynek w Polsce trafiała przede wszystkim baranina ze starych, 
brakowanych ze stad zwierząt, natomiast młode jagnięta kierowano na eksport. Polska nadal ma 
możliwości eksportu jagniąt rzeźnych na rynek krajów Unii Europejskiej. Mimo, że Polska od wielu lat 
dysponuje kontyngentem bezcłowym na eksport żywca i mięsa baraniego na rynek krajów UE, 
produkcja żywca baraniego systematycznie się zmniejsza. Dlatego słusznym jest przeprowadzenie  
z tego tematu szkoleń promujących produkcję jagniąt rzeźnych.  

Wszystkie owce wcześniej lub później są przeznaczone na ubój i dostarczają mięsa. Przez 
użytkowanie mięsne rozumiemy jednak tucz młodszych sztuk, dostarczających mięsa o wartości 
odżywczej znacznie większej niż ze sztuk starych, wybrakowanych, smacznego i łatwo strawnego.  
W naszych warunkach ciągle jeszcze zbyt mało wykorzystuje się te możliwości i do uboju przeznacza 
się zwierzęta stare, wybrakowane, często niedotuczone, dające bardzo mierny produkt rzeźny.  
W efekcie zmniejsza to jego cenę i obniża smakowitość mięsa. Na ubój powinno przeznaczać się 
sztuki utuczone, z co najmniej 8-tygodniowym odrostem wełny. Najlepszy produkt rzeźny dają dobrze 
utuczone jagnięta w wieku 3-5 miesięcy. Mięso z nich zawiera mało tłuszczu, jest bardzo smaczne  
i wartościowe. Znanych jest kilka rodzajów tuczu jagniąt: tucz szybki (zwany również mlecznym), tucz 
przedłużony w owczarni, tucz pastwiskowy, tucz opóźniony (popastwiskowy).  

Na szkoleniach, oprócz treści technologicznych, przedstawione zostaną kalkulacje opłacalności 
chowu jagniąt. 
 
Działalność szkoleniowa w zakresie ppkt. a) prowadzona będzie również w formie:  
szkoleń terenowych (wyjazdowych): 

 XII Międzynarodowe Targi Agrotechniki Sadowniczej FruitPro, Warszawa, 12-13.01.2016 r. 
 Targi Sadownictwa i Warzywnictwa TSW, Nadarzyn, 13-14.01.2016 r. 
 „Dni Pola” (Bajdyty, Gołubka, Ruska Wieś, Rychliki, Wrócikowo, in.), czerwiec 2016 r. 
 Targi Agromek, Herning w Danii, listopad 2016 r. 
 „Święto Mleka” (Miłomłyn), grudzień 2016 r. 
 „Małe przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego w ramach MOL” – wyjazd mający za 

zadanie zapoznać uczestników z rozwiązaniami formalno-prawnymi i technologicznymi 
zastosowanymi w przykładowym zakładzie przetwórczym na terenie województwa 
warmińsko-mazurskiego 

konferencji: 
 „Ochrona przed agrofagami i rola nawadniania w uprawach roślin sadowniczych  

i jagodowych” – konferencja, styczeń 2016 r. 
 „Aktualne problemy w produkcji zbóż i rzepaku w województwie warmińsko-mazurskim” – 

konferencja, marzec 2016 r. 
 „Użytki zielone i pasze objętościowe podstawą efektywnego żywienia bydła mlecznego” – 

konferencja, kwiecień 2016 r. 
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 „Nowoczesne technologie produkcji trzody chlewnej” – konferencja, październik 2016 r. 
 

b) rozwiązywania problemów technologicznych i organizacyjno-ekonomicznych gospodarstw 
rolnych: 

 
Szkolenie pn. „Technologie uprawy i ekonomiczne aspekty uprawy roślin bobowatych grubo  
i drobnonasiennych na pasze i nasiona” – 33 szkolenia. 

W ostatnich latach udział zbóż w strukturze zasiewów w Polsce przekracza 70%. Znacznie 
zmniejszyła się powierzchnia okopowych i strączkowych na rzecz kukurydzy i rzepaku. Intensyfikacja 
produkcji roślinnej i uproszczenia w uprawie prowadzą do wzrostu zużycia nawozów mineralnych  
i środków ochrony roślin. W efekcie wzrasta zakwaszenie gleb, zmniejsza się aktywność 
mikroorganizmów glebowych, następuje kompensacja chwastów i czynników chorobotwórczych oraz 
jednostronne wyczerpanie składników pokarmowych. Konsekwencją jest nie tylko spadek plonów, 
ale również postępująca degradacja gleby.  

Jednym ze sposobów odbudowania prawidłowej struktury gleby jest wprowadzenie do 
zmianowania roślin strączkowych lub motylkowych drobnonasiennych wysiewanych w plonie 
głównym. Produkcję bobowatych należy rozwijać ze względu na pozytywne oddziaływanie tych roślin 
na środowisko oraz możliwość ich wykorzystania jako dodatkowego źródła białka w produkcji pasz. 
Jedną z istotnych cech tej grupy roślin jest zdolność do wiązania azotu atmosferycznego. Łubiny, 
poprzez bakterie brodawkowe, wnoszą do gleby 40–90 kg∙ha-1 azotu atmosferycznego, a groch 
siewny pozostawia 40–60 kg N∙ha-1, zatem wprowadzenie roślin strączkowych do płodozmianu 
pozwoli na ograniczenie stosowania nawozów mineralnych nawet o 20–25%. Ponadto pozostawione 
resztki pożniwne roślin strączkowych wzbogacają gleby w próchnicę i potas w ilości ok. 35 kg∙ha-1,  
a także fosfor (25 kg∙ha-1). Dzięki głębokiemu i dobrze rozwiniętemu systemowi korzeniowemu 
ograniczają degradację gleby poprzez działanie strukturotwórcze i melioracyjne. Wszystko to, 
przekłada się na beznakładowy wzrost plonowania roślin następczych o 5–15%.  

Rolnicy, pomimo dużej wiedzy o niskich wymaganiach tych roślin, rezygnują z ich uprawy,  
a wynika to z faktu, że uprawy te są mało stabilne, tzn. zmienne w kolejnych latach, głównie  
z powodu niekorzystnej pogody i braku lub nieodpowiedniej formy dodatkowych zabiegów 
agrotechnicznych. Jednocześnie w Polsce istnieje kilkudziesięcioprocentowy deficyt surowców 
białkowych potrzebnych do produkcji pasz dla zwierząt, który zaspokajany jest poprzez import śruty 
sojowej.  

Uprawy wiążące azot (bobowate) mogą być zaliczone jako uprawa w ramach dywersyfikacji 
upraw oraz jako obszar proekologiczny w ramach tzw. „zazielenienia”. 
 
Szkolenie pn. „Rola płodozmianu, zmianowania i międzyplonów w opłacalności produkcji 
gospodarstwa rolnego” – 10 szkoleń. 

Dążenie do uzyskania jak najwyższej opłacalności wymusza specjalizację, ta zaś skłania do 
szukania uproszczeń w produkcji. W pogoni za wynikiem ekonomicznym wielu producentów nie chce 
pamiętać o przyrodniczym znaczeniu płodozmianu. Najprostszym sposobem wydłużenia płodozmianu 
jest uprawa międzyplonów. Rozpowszechniona w kraju monokultura zbożowa ma swoje 
ekonomiczne uzasadnienie. Uprawa zbóż jest relatywnie niskonakładowa i łatwa do prowadzenia ze 
względu na możliwość zmechanizowania poszczególnych etapów produkcji. Tym samym odznacza się 
relatywnie niską pracochłonnością. Silne wysycenie płodozmianu zbożami rodzi jednak negatywne 
konsekwencje. Plony spadają, a ich skala zależy jedynie od warunków siedliskowych i poziomu 
agrotechniki.  

Płodozmian, czyli zaplanowane na wiele lat następstwo roślin po sobie, jest podstawą rolnictwa 
ekologicznego. Minimalny okres trwania płodozmianu wynosi 4 lata. Dobrze ułożony płodozmian  
w gospodarstwie ekologicznym spełnia wiele zadań. Pierwszym zasadniczym celem jest zachowanie  
i systematyczne podnoszenie żyzności gleby, co gwarantuje uzyskiwanie dobrych plonów bez 
stosowania nawozów sztucznych i środków ochrony roślin. Zadaniem realizowanym w dłuższym 
czasie jest też ograniczenie zachwaszczenia oraz ogólna poprawa zdrowotności gleby i roślin. 
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Płodozmian w gospodarstwie powinien być zaplanowany tak, aby gleba przez cały okres wegetacyjny 
była przykryta roślinnością. Bardzo ważną zasadą jest częste stosowanie poplonów, międzyplonów  
i wsiewek, najlepiej z mieszanek wielogatunkowych, które korzystnie wpływają na glebę i stwarzają 
dobre warunki do rozwoju wielu organizmów zwierzęcych.  

Podstawową zasadą płodozmianu jest zachowanie zdrowotności gleby przez unikanie uprawy 
bezpośrednio po sobie roślin spokrewnionych lub atakowanych przez te same choroby i szkodniki. 
Prawidłowo skonstruowany płodozmian pozwoli utrzymać dodatni bilans substancji organicznej  
w glebie, zachować zasobność gleb w składniki pokarmowe na poziomie co najmniej średnim, 
regulować odczyn gleby oraz utrzymać wysoką aktywność mikrobiologiczną gleby. W gospodarstwie 
umożliwi pełne wykorzystanie jego zasobów oraz zapewni stabilność ekonomiczną. Płodozmian  
w gospodarstwie, czy stosowanie międzyplonów, jest również ważnym aspektem w integrowanej 
ochronie roślin, która obowiązuje od roku 2014.  
 
Działalność szkoleniowa w zakresie ppkt. b) prowadzona będzie również w formie: 
konferencji: 

 „Perspektywa rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich - kierunki, trendy, wyzwania  
i zagrożenia” – konferencja, listopad 2016 r. 

 
c) rachunkowości w gospodarstwach rolnych: 

 
Szkolenie pn. „Wykorzystanie wyników rachunkowości Polski FADN w zarządzaniu gospodarstwem 
rolnym” – 6 szkoleń. 

Rachunkowość rolna Polski FADN to System Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych 
z Gospodarstw Rolnych Polskiego FADN. Obowiązek prowadzenia rachunkowości w tym systemie 
został nałożony na kraje członkowskie UE i służy do oceny i programowania Wspólnej Polityki Rolnej. 
FADN jest jedyną bazą danych, w której dane zbierane są według jednolitych zasad, a gospodarstwa 
tworzą systematycznie reprezentatywną próbę towarowych gospodarstw rolnych funkcjonujących na 
obszarze UE. Stworzenie takiego systemu wymaga dostępu do danych dotyczących dochodów, 
uzyskiwanych w różnego rodzaju gospodarstwach rolnych oraz do wyników produkcyjnych tych 
gospodarstw. Na podstawie uzyskanych danych corocznie dla każdego gospodarstwa generowany 
jest Raport Indywidualny Gospodarstwa Rolnego. Wyniki rachunkowości są doskonałym narzędziem 
do dalszego zarządzania gospodarstwem.  

Zaplanowane szkolenia mają na celu przedstawienie tych wyników, aby dopomóc rolnikom  
w podejmowaniu dobrych decyzji w zarządzaniu gospodarstwem rolnym. Zarządzanie 
gospodarstwem rolnym w sytuacji gospodarki rynkowej wymaga podejmowania ważnych i trudnych 
decyzji typu: jakie produkty wytwarzać, jak dużo produkować, jakie stosować technologie, kiedy  
i gdzie dokonywać sprzedaży, w jaki sposób finansować prowadzoną działalność rolniczą. Dzięki 
systemowi FADN łatwiej jest rolnikom podejmować opłacalne decyzje. 
 
Działalność szkoleniowa w zakresie ppkt. c) prowadzona będzie również w formie: 
konferencji: 

 „Podsumowanie rachunkowości rolnej Polski FADN w województwie warmińsko-mazurskim 
za 2016 rok” – konferencja, listopad 2016 r. 

 
d) rolnictwa ekologicznego: 

 
Szkolenie pn. „Zasady prowadzenia rolnictwa ekologicznego – produkcja roślinna, produkcja 
zwierzęca, produkcja ogrodnicza oraz możliwości wsparcia finansowego” – 16 szkoleń. 

Produkcja prowadzona metodami ekologicznymi to sposób uzyskania produktu, w którym 
zastosowano w możliwie największym stopniu naturalne metody produkcji, nienaruszające 
równowagi przyrodniczej. Produkcja w ekologicznym gospodarstwie rolnym jest prowadzona zgodnie 
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z zasadami zrównoważonego rozwoju, uaktywnia biologiczne procesy poprzez stosowanie 
naturalnych środków produkcji oraz zapewnia trwałą żyzność gleby, zdrowotność roślin i zwierząt.  

W województwie warmińsko-mazurskim, wg danych IHAR-S, w roku 2014 produkcję metodami 
ekologicznymi prowadziło 4 234 gospodarstwa rolne na powierzchni 117 097 ha (w tym powierzchnia 
po zakończonym okresie konwersji wyniosła 60 131 ha). Produkcją zbóż objęte było  
7 655 ha, na której wyprodukowano 14 740 ton ziarna. Wyprodukowano także 2 794 tony ziemniaka 
ekologicznego (z powierzchni 267 ha) i 2 244 tony warzyw (z powierzchni 1 736 ha) oraz 1 456 ton 
owoców uprawianych na areale 3 424 ha. Z danych tych wynika, że w gospodarstwach istnieją duże 
możliwości zwiększenia plonów i wprowadzania na rynek większej ilości produktów. Liczba 
gospodarstw oraz powierzchnia upraw ekologicznych w województwie utrzymana została na 
podobnym poziomie co w roku 2013. Natomiast drastycznie spadła liczba przetwórców 
ekologicznych, których liczba w 2013 roku wynosiła 22, a w roku 2014 - 12 przetwórni.  

Zaplanowane szkolenia mają na celu przekazanie wiedzy rolnikom w zakresie prawidłowych 
metod produkcji ekologicznej w uprawach roślin oraz chowu i hodowli zwierząt, dając podstawy do 
uzyskiwania wyższych plonów o lepszej jakości.  
 
Działalność szkoleniowa w zakresie ppkt. d) prowadzona będzie również w formie: 
seminarium: 

 „Rolnictwo ekologiczne w gospodarstwach drobnotowarowych województwa warmińsko-
mazurskiego” – seminarium, październik 2016 r. 

 
e) rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich: 

 
Szkolenie pn. „Zakładanie i prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej; źródła 
finansowania, formy opodatkowania” – 1 szkolenie. 

Szkolenie skierowane do osób zainteresowanych prowadzeniem pozarolniczej działalności, 
mające na celu przedstawienie: form prowadzenia działalności gospodarczej wraz z korzyściami  
i wadami każdej z nich; zasad rejestracji działalności gospodarczej krok po kroku; ważnych informacji 
dotyczących prowadzenia małej przedsiębiorczości (kwestie podatkowe, ubezpieczeń społecznych, 
VAT); dobrych przykładów z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach wiejskich; 
możliwości finansowania i współfinansowania działalności. 
 
Działalność szkoleniowa w zakresie ppkt. e) prowadzona będzie również w formie: 
seminarium: 

 „Mała przedsiębiorczość w rozwoju obszarów wiejskich” – seminarium, październik 2016 r. 
 

f) unowocześniania wiejskiego gospodarstwa domowego: 
 
Szkolenie pn. „Wiejskie gospodarstwo domowe jako mikrocentrum tradycji i nowoczesności” –  
7 szkoleń.  

Szkolenie ma na celu aktywizację gospodyń domowych do podejmowania nowych wyzwań  
i motywowania ich m.in. do podnoszenia jakości obsługi turystów korzystających z bazy noclegowej  
w obiektach turystyki wiejskiej. 
 

g) ubiegania się o przyznanie pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków 
pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych lub 
zagranicznych: 

 
Szkolenie pn. „Zasady i wymogi przyznawania płatności bezpośrednich i ONW w 2016 roku” –  
96 szkoleń.  
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Podczas szkoleń rolnicy będą zapoznawani z zasadami przyznawania płatności bezpośrednich  
i ONW obowiązującymi w 2016 roku. Będą także informowani o wymogach, które muszą spełnić, aby 
takie płatności otrzymać. 
 
Szkolenie pn. „Bieżące informacje o poszczególnych działaniach PROW na lata 2014-2020, w tym 
przygotowanie dokumentacji merytorycznej i ekonomicznej” – 81 szkoleń. 

Szkolenie skierowane do rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich zainteresowanych 
skorzystaniem z finansowania lub współfinansowania, w ramach PROW na lata 2014-2020,  
w szczególności działań inwestycyjnych i dotyczących działalności pozarolniczej. Podczas szkolenia 
omówione zostaną: aktualne rozporządzenia w odniesieniu do poszczególnych działań, z których 
będą nabory wniosków; wymogi formalne, procedury, koszty kwalifikowane i niezbędne załączniki do 
poszczególnych działań; dokumenty aplikacyjne i informacje niezbędne, które beneficjent musi 
przygotować, aby wniosek i plan przedsięwzięcia był dobrze przygotowany. 
 
Szkolenie pn. „Działania: Rolno-środowiskowo-klimatyczne i Rolnictwo ekologiczne w ramach 
PROW na lata 2014-2020 – pakiety, zadania, dofinansowanie” – 54 szkolenia. 

Przedstawione zostaną zasady i możliwości dofinansowania produkcji rolnej przyjaznej 
środowisku. Szkolenie skierowane głownie do nowych, potencjalnych beneficjentów działań oraz 
rolników, którzy kończą realizację zobowiązań rolnośrodowiskowych w ramach PROW na lata 2007-
2013 i rozważają dalsze korzystanie z dofinansowania w tym zakresie. Przekazana zostanie wiedza  
z zakresu zobowiązań (pakietów), wysokości dofinansowania oraz procedur poszczególnych działań. 
 
Szkolenie pn. „Możliwości wsparcia finansowego przedsięwzięć w rolnictwie i na obszarach 
wiejskich ze środków krajowych lub zagranicznych (poza PROW na lata 2014-2020)” – 9 szkoleń. 

Uczestnicy szkoleń będą informowani o możliwych źródłach finansowania inwestycji, których 
celem jest wszechstronny, wielofunkcyjny rozwój wsi i terenów wiejskich, ze szczególnym 
uwzględnieniem małej i średniej przedsiębiorczości na wsi. Na szkoleniach omawiana będzie 
dokumentacja finansowa i merytoryczna niezbędna do ubiegania się o dofinansowanie oraz 
procedury związane z ubieganiem się o otrzymanie takiej pomocy. Omawiane będą możliwości 
wsparcia finansowego inwestycji przy pomocy kredytów preferencyjnych z dopłatami ARiMR do 
oprocentowania, fundacji i funduszy pożyczkowych wspierających rozwój wsi i obszarów wiejskich 
działających na terenie województwa warmińsko–mazurskiego (m.in. Fundacja „Europejski Fundusz 
Rozwoju Wsi Polskiej”), Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości. Omawiane będą także możliwości pozyskania środków finansowych  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko–Mazurskiego na lata 
2014–2020. 
 
Działalność szkoleniowa w zakresie ppkt. g) prowadzona będzie również w formie: 
szkoleń terenowych (wyjazdowych): 

 wyjazdy studyjne w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich 
(SIR) - wyjazdy mające na celu zapoznanie uczestników z zadaniami SIR oraz przedstawiające 
możliwości wprowadzania innowacji w gospodarstwach rolnych oraz przedsiębiorstwach 
branży rolno-spożywczej (więcej o SIR w pkt. 2.4) 

seminarium: 
 „Wsparcie finansowe rolnictwa i obszarów wiejskich ze środków krajowych i UE oraz 

funduszy LGD” – seminarium, marzec 2016 r. 
 „Zasady przyznawania płatności bezpośrednich i ONW w roku 2016” – seminarium, marzec 

2016 r. 
 „Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) - warzywnictwo  

i sadownictwo” – seminarium, sierpień 2016 r. 
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 „Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) - przetwórstwo rolno-
spożywcze” – seminarium, październik 2016 r. 

 „Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) - odnawialne źródła 
energii” – seminarium, listopad 2016 r. 

 „Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) - produkcja roślinna” – 
seminarium, listopad 2016 r. 

 
h) modernizacji gospodarstw rolnych, poprawy jakości artykułów rolno-spożywczych i ich 

przetwórstwa oraz wzmocnienia pozycji rolników na rynku: 
 
Szkolenie pn. „Możliwości rozwoju i współfinansowania modernizacji i przetwórstwa rolno-
spożywczego w gospodarstwach rolnych, w tym sprzedaż bezpośrednia” – 4 szkolenia. 

Szkolenia mające za zadanie przekazanie szczegółowych informacji w zakresie zmian  
w ustawodawstwie dotyczących sprzedaży bezpośredniej oraz działań w ramach PROW na lata 2014-
2020 ukierunkowanych na otwieranie zakładów przetwórczych przez osoby fizyczne i rolników. 
 
Działalność szkoleniowa w zakresie ppkt. h) prowadzona będzie również w formie: 
szkoleń terenowych (wyjazdowych): 

 Targi POLAGRA-PREMIERY, Poznań, 21-24.01.2016 r. 
 Mazurskie AGRO SHOW Ostróda 2016, Ostróda, 13-14.02.2016 r. 
 XXII Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH, Kielce, 18-20.03.2016 r. 
 VIII Wiosenne Targi Ogrodnicze „Pamiętajcie o ogrodach”, Olsztyn, 23-24.04.2016 r. 
 XXIII Jesienne Targi Rolnicze „Wszystko dla rolnictwa”, Olsztyn, 03-04.09.2016 r. 
 XVIII Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO SHOW, Bednary, 23-26.09.2016 r. 
 „Dobre przykłady wdrażania innowacji w gospodarstwach rolnych” – wyjazd, którego celem  

jest zapoznanie uczestników z rozwiązaniami formalno-prawnymi i technologicznymi 
innowacji zastosowanych w przykładowym gospodarstwie rolnym na terenie województwa 
warmińsko-mazurskiego 

 
i) zarządzania gospodarstwem rolnym: 

 
Szkolenie pn. „Normy i wymogi na poziomie gospodarstwa rolnego w zakresie: zarządzania 
gospodarstwem, uproszczonej rachunkowości rolnej, dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska, zasad integrowanej ochrony roślin” – 10 szkoleń.  

Szkolenie skierowane głównie do młodych rolników, którzy skorzystali lub zamierzają skorzystać 
z działania PROW na lata 2014-2020 „Premia dla młodych rolników”. Podczas szkolenia omówione 
zostaną: szczegółowe wymogi wzajemnej zgodności (cross-compliance) na poziomie gospodarstwa 
(dobra kultura rolna, ochrona środowiska, zdrowie publiczne, roślin i zwierząt, dobrostan zwierząt, 
bhp w rolnictwie); dokumentacja wymagana na poziomie gospodarstwa, w tym wynikająca  
z podjętych zobowiązań; zasady integrowanej ochrony roślin; aspekty ekonomiczne i organizacyjne 
zarządzania gospodarstwem. 
 
Szkolenie pn. „Wykorzystanie programów komputerowych służących sprawnemu zarządzaniu 
gospodarstwem rolnym” – 1 szkolenie. 

Uczestnicy szkoleń zapoznani zostaną z najnowszymi programami komputerowymi, które mogą 
być wykorzystane do zarządzania gospodarstwem rolnym. Prezentowane programy będą 
zróżnicowane tak, by mogły znaleźć zastosowane w gospodarstwach o różnym profilu produkcji. 
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j) promocji produktów lokalnych i regionalnych: 
 
Szkolenie pn. „Innowacyjność w prezentacji i promocji produktów lokalnych podczas imprez 
regionalnych” – 5 szkoleń. 

Szkolenia umożliwiające poszerzenie wiedzy na temat uatrakcyjnienia sposobu prezentacji stoisk 
oraz obsługi turystów i konsumentów odwiedzających stoisko przygotowywane m.in. przez Koła 
Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia, na różnych imprezach lokalnych promujących produkty 
tradycyjne, lokalne i regionalne. 
 
Działalność szkoleniowa w zakresie ppkt. j) prowadzona będzie również w formie: 
seminarium: 

 „Możliwości kreowania jakości produktu tradycyjnego i regionalnego w województwie 
warmińsko-mazurskim” – seminarium, wrzesień 2016 r. 

 
k) metod produkcji rolniczej i stylu życia przyjaznych dla środowiska: 

 
Szkolenie praktyczne na bazie demonstracji – 104 szkolenia. 

Demonstracje upowszechnieniowe (opis w pkt. 2.7), poza wprowadzeniem do gospodarstwa 
rolnego określonej innowacji, będą wykorzystywane w procesie szkoleniowo-informacyjnym Ośrodka 
jako praktyczne sesje szkoleniowe. Odbędą się szkolenia, podczas których omówione zostaną efekty 
demonstracji, sposoby ich osiągnięcia, a także wnioski i zalecenia z nich wypływające. 
 
Szkolenie pn. „Metodyki integrowanej ochrony roślin podstawowych upraw rolniczych (zboża, 
rzepak, kukurydza) obowiązujące i wspomagające pracę rolnika i doradcy. Obowiązkowe 
ubezpieczenia upraw” – 73 szkolenia. 

Wprowadzenie od 2014 roku obowiązku stosowania ogólnych zasad integrowanej ochrony roślin 
przez profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin wynika z postanowień prawodawstwa 
unijnego i krajowego. Integrowana ochrona roślin jest sposobem ochrony roślin przed organizmami 
szkodliwymi polegającym na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin,  
w szczególności metod niechemicznych, w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi, 
zwierząt oraz dla środowiska. Ważnymi narzędziami wykorzystywanymi w integrowanej ochronie 
roślin są: metodyki integrowanej ochrony roślin poszczególnych upraw; progi ekonomicznej 
szkodliwości patogenów – progi te określają, kiedy stosowanie chemicznej ochrony roślin staje się 
ekonomicznie opłacalne, tzn. przy jakiej liczebności organizmu szkodliwego dla roślin straty, jakie 
może on spowodować, przewyższają koszty jego chemicznego zwalczania; systemy wspomagania 
decyzji w ochronie roślin – systemy bazujące na znajomości biologii organizmów szkodliwych, 
wskazują optymalny termin wykonania chemicznych zabiegów ochrony roślin.  

Celem szkoleń będzie przekazanie wiedzy rolnikom w zakresie metodyk integrowanej ochrony 
roślin poszczególnych upraw, która jest niezbędna dla rozwiązywania problemów w walce  
z agrofagami.  
 
Szkolenie pn. „Przegląd nowych środków ochrony roślin w integrowanej ochronie roślin  
i zastosowanie w zwalczaniu patogenów w uprawach zbóż i rzepaku” – 37 szkoleń. 

Do ochrony upraw można stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu na 
podstawie wydanych przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi zezwoleń. Ich wykaz znajduje się  
w rejestrze udostępnionym na stronie internetowej BIP MRiRW. Środki ochrony roślin należy 
nabywać wyłącznie w punktach sprzedaży uprawnionych do prowadzenia tego rodzaju działalności, 
tj. u podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie 
wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków, podlegających 
nadzorowi Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. 
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Szkolenie pn. „Integrowana ochrona roślin rolniczych i ogrodniczych przed kiłą kapusty” –  
2 szkolenia. 

Krótkie ogniwo płodozmianowe i częsty powrót roślin kapustowatych na te same pola jest 
przyczyną masowego występowania groźnej choroby – kiły kapusty. Ze względu na intensywną, 
wielkoobszarową uprawę rzepaku ozimego województwo warmińsko-mazurskie należy do 
najbardziej zagrożonych tą chorobą. Występuje tu również największe zróżnicowanie pod względem 
patotypów (ras) patogena.  

Skuteczne ograniczanie strat wynikających z wystąpienia kiły kapusty wymaga konsekwencji  
w stosowaniu wielu uzupełniających się metod. Ze względu na brak skutecznych chemicznych 
sposobów zwalczania sprawcy kiły kapusty oraz w świetle zasad obowiązującej integrowanej ochrony 
roślin, największe znaczenia ma przestrzeganie zasad agrotechnicznych. Bardzo dużym ograniczeniem 
jej występowania jest właściwa rotacja uprawy roślin podatnych na jej rozwój, a także siew, bądź 
sadzenie roślin tolerancyjnych.  
 
Szkolenie pn. „Gospodarka pasieczna a ochrona środowiska. Biotechniczne metody zwalczania 
warrozy pszczół” – 7 szkoleń. 

Rola pszczoły miodnej jako zapylacza jest niezastąpiona w środowisku dzikiej przyrody i na 
uprawach rolniczych. Dlatego też Unia Europejska ustanowiła zharmonizowane przepisy w zakresie 
ochrony i utrzymania zdrowia pszczół zostawiając krajom członkowskim możliwość regulacji innych 
aspektów pszczelarstwa i działalności z nim związanej.  

W ostatnim czasie w wielu krajach odnotowano wzrost śmiertelności pszczół, dlatego wszczęto 
procedury, które mają sprawić, że ochrona pszczół będzie miała charakter bardziej aktywny, będzie 
uwzględniać specyfikę pszczelarstwa oraz zagwarantuje udział  różnych podmiotów służących swoją 
pomocą. Biorąc pod uwagę złożoność problemów pszczelarskich, do których należy głównie spadek 
populacji pszczół w Europie oraz utrudnione zwalczanie chorób pszczół ze względu na brak 
odpowiednich leków, to systemy nadzoru w państwach członkowskich nie są doskonałe.  Przede 
wszystkim brakuje porównywalnych danych dotyczących strat rodzin w skali UE. Dotychczas nie 
ustanowiono skutecznego i zharmonizowanego systemu kontroli pszczół pozwalającego oszacować 
wymiar śmiertelności populacji, czy ograniczyć śmiertelność w możliwie największym stopniu.  

Obecnie jednym z głównych problemów prowadzenia gospodarki pasiecznej jest obecność 
roztocza Varroa destructor. Pszczoły osłabione przez inne choroby są w krótkim czasie niszczone 
przez warrozę. W całorocznej gospodarce należy wprowadzić te zabiegi, które wpłyną na znaczne 
zmniejszenie ilości pasożytów Varroa destruktor. Aby te zabiegi były skuteczne muszą być 
przeprowadzane we właściwym czasie. Dlatego konieczna jest znajomość życia, rozwoju  
i oddziaływania tego pasożyta na rodzinę pszczelą.  
 
Szkolenie pn. „Tradycyjna gospodarka stawowa i jej wpływ na bioróżnorodność” – 4 szkolenia. 

W województwie warmińsko-mazurskim w przydomowych stawach rybnych podstawowe 
spektrum gatunkowe stawów karpiowych to: karp, lin, amur biały, tołpyga pstra, tołpyga biała, sum 
europejski oraz szczupak, pojawiają się również jesiotry, a także ryby stanowiące materiał 
zarybieniowy dla wód płynących (jaź, kleń, certa).  

Podstawowym zadaniem prowadzenia stawowej gospodarki rybackiej zawsze była produkcja 
wysokowartościowej żywności. W chwili obecnej, coraz wydatniej zarysowują się inne, 
pozaprodukcyjne funkcje stawów. Najbardziej widocznym elementem towarzyszącym stawom 
rybnym jest bujnie rozwijająca się roślinność. Stan taki jest skutkiem zmian mikroklimatycznych 
osiąganych właśnie dzięki istnieniu stawów. Wiąże się to z tzw. „skróceniem obiegu pary wodnej”. 
Duże różnice temperatury pomiędzy dniem i nocą, a także pomiędzy wodą i otoczeniem powodują, 
że para wodna nie unosi się do wyżej położonych warstw atmosfery, lecz ulega zatrzymaniu  
w miejscu odparowania. Właśnie dzięki tej wilgoci szata roślinna może rozwijać się bardzo bujnie, 
pojawiające się na obrzeżu stawów powierzchnie pokryte trzciną oraz krzewy i drzewa otaczające 
kompleksy stawowe stają się atrakcyjnym terenem dla życia i rozmnażania się ptaków, drobnych 
ssaków, płazów, gadów, wodnych skorupiaków i owadów.  
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Szkolenie pn. „Wykorzystanie w gospodarstwie mikroinstalacji OZE (biogazownie, fotowoltaika, 
kolektory słoneczne, przydomowe elektrownie wiatrowe, pompy ciepła) jako element 
wspomagający zrównoważony rozwój rolnictwa; źródła finansowania inwestycji” – 6 szkoleń. 

Szkolenie ma na celu przedstawienie możliwości zrównoważonego rozwoju rolnictwa w oparciu 
o praktyki służące ochronie zasobów naturalnych, poszanowaniu klimatu i walce z niską emisją,  
w które doskonale wpisują się instalacje odnawialnych źródeł energii. Omówione zostaną możliwe do 
wykorzystania technologie i źródła ich finansowania, które w efekcie przyczynią się do osiągnięcia 
korzyści ekonomicznych i środowiskowych. 
 
Działalność szkoleniowa w zakresie ppkt. k) prowadzona będzie również w formie: 
szkoleń terenowych (wyjazdowych): 

 na demonstracje – wykorzystanie praktycznych sesji szkoleniowych, którymi są demonstracje 
do upowszechnienia efektów zastosowanych innowacji w jak najszerszym kręgu 
zainteresowanych 

konferencji i seminariów: 
 „Przedsiębiorca z klimatem” – konferencja, marzec 2016 r. 
 „Współczesne wyzwania w zakresie gospodarowania wodą na obszarach wiejskich” –  

3 seminaria w: Elblągu, Olecku, Olsztynie, marzec-kwiecień 2016 r. 
 „Dobre praktyki pszczelarskie. Biotechniczne metody zwalczania warrozy u pszczół” – 

konferencja, kwiecień 2016 r. 
 „Różnorodność biologiczna” – konferencja, czerwiec 2016 r. 
 „Grupowe formy działania rolników - aspekty prawne, korzyści, wsparcie finansowe” – 

seminarium, czerwiec 2016 r. 
 

l) zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, ekologicznego i funkcjonalnego 
urządzania gospodarstwa rolnego: 

 
Szkolenie pn. „Obrzędy i tradycje świąteczne w kulturze ludowej” – 23 szkolenia. 

Szkolenia upowszechniające wiedzę na temat znanych i praktykowanych zwyczajów, tradycji  
i wierzeń związanych z dorocznymi obchodami świąt roku obrzędowego. 
 
Działalność szkoleniowa w zakresie ppkt. l) prowadzona będzie również w formie: 
seminarium: 

 „Możliwości rozwoju sprzedaży bezpośredniej w gospodarstwach rolnych” – 2 seminaria  
w: Olecku, Olsztynie, luty-marzec 2016 r. 

 
m) rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz promocji wsi jako atrakcyjnego miejsca 

wypoczynku: 
 
Szkolenie pn. „Dobre wzorce prowadzenia działalności w ramach agroturystyki i turystyki 
wiejskiej” – 8 szkoleń. 

Szkolenia popularyzujące wieś jako atrakcyjne miejsce do prowadzenia działalności gospodarczej 
w ramach agroturystyki i turystyki wiejskiej ze wskazaniem dobrych praktyk. Zaprezentowane 
zostaną elementy oferty agroturystycznej, które znacznie podnoszą jakość i atrakcyjność 
gospodarstw agroturystycznych i obiektów turystyki wiejskiej, np. banie, sauny, groty solne, mini zoo.  
 
Działalność szkoleniowa w zakresie ppkt. m) prowadzona będzie również w formie: 
szkoleń terenowych (wyjazdowych): 
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 „Kreatywna wieś – dobre przykłady działalności na obszarach wiejskich”, mające na celu 
wymianę doświadczeń i wiedzy w zakresie kreowania oraz funkcjonowania tematycznej 
oferty turystyki na obszarach wiejskich 

 
n) realizacji zadań wynikających z programów rolno-środowiskowych oraz programów działań 

mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych: 
 
Szkolenie pn. „Zadania wynikające z programów rolno-środowiskowych i ich realizacja  
w gospodarstwie” – 9 szkoleń. 

Według danych ARiMR w województwie warmińsko-mazurskim w 2015 roku rolnicy złożyli 6 678 
wniosków kontynuacyjnych do działania „Program rolno-środowiskowy” w ramach PROW na lata 
2007-2013 oraz 840 wniosków z nowo podjętym zobowiązaniem w ramach „Programu rolno-
środowiskowo-klimatycznego” (PROW na lata 2014-2020).  

Celem szkolenia będzie podniesienie wiedzy w zakresie ochrony środowiska na terenach 
użytkowanych rolniczo, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przyrody i zasad gospodarowania 
na obszarach cennych przyrodniczo oraz pomoc rolnikom w realizacji i prawidłowym wykonywaniu 
podjętych zobowiązań. Przybliżone zostaną korzyści dla środowiska wynikające z uczestnictwa 
rolników w tych programach. 
 
Szkolenie pn. „Wymogi produkcji rolniczej na obszarach erozyjnych i obszarach szczególnie 
narażonych na odpływy azotu ze źródeł rolniczych” – 2 szkolenia. 

Państwa członkowie Unii Europejskiej są zobowiązane, zgodnie z wymogami Dyrektywy 
Azotanowej 91/676/EWG, wyznaczyć obszary szczególnie narażone na odpływ azotu ze źródeł 
rolniczych (OSN) oraz wprowadzić w gospodarstwach położonych na tym terenie programy działań 
mające na celu ograniczyć odpływ azotanów. W województwie warmińsko-mazurskim jako OSN 
wyznaczono powierzchnię 12 619,69 ha położonych na terenie gmin: Kętrzyn, Korsze, Bisztynek (OSN 
Guber) oraz gminy Giżycko (OSN Doba). Czteroletni program działań dla tych obszarów został 
opracowany przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. Jego wdrażanie rozpoczęto 
w marcu 2013 roku.  W roku 2016 planowana jest weryfikacja obszarów OSN. Istnieje możliwość 
znacznego zwiększenia powierzchni OSN na terenie województwa od roku 2017, kiedy rozpocznie się 
nowy czteroletni program działań.  

Celem szkoleń jest merytoryczne wsparcie i pomoc rolnikom gospodarującym na obszarach 
narażonych na zanieczyszczenia azotami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, jak również 
informowanie o możliwościach dofinansowania niektórych inwestycji. Długofalowe działanie 
powinno przyczynić się do zmniejszenia zanieczyszczeń wód powierzchniowych i gruntowych na tych 
obszarach. Szkolenia będą uzupełnione o tematykę dotyczącą wymagań dla gospodarstw położonych 
na terenach erozyjnych. 
 

Zadanie 1. Prowadzenie szkoleń dla rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich, w szczególności w zakresie: 

Lp. Zakres Forma/metoda Liczba 
działań 

1.(a) Stosowanie nowoczesnych metod agrotechnicznych, hodowli oraz 
przetwórstwa rolno-spożywczego   

1.1 Technologia uprawy i zbioru kukurydzy na ziarno i kiszonki. Kalkulacja 
opłacalności uprawy. Obowiązkowe ubezpieczenie uprawy szkolenie 12 

1.2 Potencjał produkcyjny użytków zielonych i możliwości jego poprawy. 
Kalkulacja kosztów różnych metod renowacji użytków zielonych szkolenie 8 

1.3 Rola nawadniania w uprawach ogrodniczych szkolenie 3 

1.4 Racjonalne żywienie krów mlecznych i prawidłowy odchów cieląt. Kalkulacja 
opłacalności produkcji mleka. Ubezpieczenie zwierząt szkolenie 10 

1.5 Nowoczesne technologie produkcji prosiąt i ich ekonomiczne aspekty szkolenie 2 
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Zadanie 1. Prowadzenie szkoleń dla rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich, w szczególności w zakresie: 

Lp. Zakres Forma/metoda Liczba 
działań 

1.6 Produkcja jagniąt rzeźnych. Kalkulacja opłacalności chowu szkolenie 2 

1.7 XII Międzynarodowe Targi Agrotechniki Sadowniczej FruitPro (Warszawa,  
12-13.01.2016 r.) 

szkolenie terenowe 
(wyjazd) 1 

1.8 Targi Sadownictwa i Warzywnictwa TSW (Nadarzyn, 13-14.01.2016 r.) szkolenie terenowe 
(wyjazd) 1 

1.9 „Dni Pola” (Bajdyty, Gołubka, Ruska Wieś, Rychliki, Wrócikowo,  
czerwiec 2016 r.) 

szkolenie terenowe 
(wyjazd) 48 

1.10 Targi Agromek (Herning w Danii, listopad 2016 r.) szkolenie terenowe 
(wyjazd) 1 

1.11 „Święto Mleka” (Miłomłyn, grudzień 2016 r.) szkolenie terenowe 
(wyjazd) 2 

1.12 „Małe przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego w ramach MOL” szkolenie terenowe 
(wyjazd) 1 

1.13 Ochrona przed agrofagami i rola nawadniania w uprawach roślin 
sadowniczych i jagodowych konferencja 1 

1.14 Aktualne problemy w produkcji zbóż i rzepaku w województwie warmińsko-
mazurskim konferencja 1 

1.15 Użytki zielone i pasze objętościowe podstawą efektywnego żywienia bydła 
mlecznego konferencja 1 

1.16 Nowoczesne technologie produkcji trzody chlewnej konferencja 1 

2.(b) Rozwiązywanie problemów technologicznych i organizacyjno-
ekonomicznych gospodarstw rolnych   

2.1 Technologie uprawy i ekonomiczne aspekty uprawy roślin bobowatych  
grubo i drobnonasiennych na pasze i nasiona szkolenie 33 

2.2 Rola płodozmianu, zmianowania i międzyplonów w opłacalności produkcji 
gospodarstwa rolnego szkolenie 10 

2.3 Perspektywa rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich - kierunki, trendy, 
wyzwania i zagrożenia konferencja 1 

3.(c) Rachunkowość w gospodarstwach rolnych   

3.1 Wykorzystanie wyników rachunkowości Polski FADN w zarządzaniu 
gospodarstwem rolnym szkolenie 6 

3.2 Podsumowanie rachunkowości rolnej Polski FADN w województwie 
warmińsko-mazurskim za 2016 rok konferencja 1 

4.(d) Rolnictwo ekologiczne   

4.1 Zasady prowadzenia rolnictwa ekologicznego – produkcja roślinna, produkcja 
zwierzęca, produkcja ogrodnicza oraz możliwości wsparcia finansowego szkolenie 16 

4.2 Rolnictwo ekologiczne w gospodarstwach drobnotowarowych województwa 
warmińsko-mazurskiego seminarium 1 

5.(e) Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich   

5.1 Zakładanie i prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej;  
źródła finansowania; formy opodatkowania szkolenie 1 

5.2 Mała przedsiębiorczość w rozwoju obszarów wiejskich seminarium 1 

6.(f) Unowocześnianie wiejskiego gospodarstwa domowego   

6.1 Wiejskie gospodarstwo domowe jako mikrocentrum tradycji i nowoczesności szkolenie 7 

7.(g) 
Ubieganie się o przyznanie pomocy finansowanej lub współfinansowanej  
ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji 
krajowych lub zagranicznych 
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Zadanie 1. Prowadzenie szkoleń dla rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich, w szczególności w zakresie: 

Lp. Zakres Forma/metoda Liczba 
działań 

7.1 Zasady i wymogi przyznawania płatności bezpośrednich i ONW w 2016 roku szkolenie 96 

7.2 Bieżące informacje o poszczególnych działaniach PROW na lata 2014-2020,  
w tym przygotowanie dokumentacji merytorycznej i ekonomicznej szkolenie 81 

7.3 Działania: Rolno-środowiskowo-klimatyczne i Rolnictwo ekologiczne  
w ramach PROW na lata 2014-2020 – pakiety, zadania, dofinansowanie szkolenie 54 

7.4 
Możliwości wsparcia finansowego przedsięwzięć w rolnictwie i na obszarach 
wiejskich ze środków krajowych lub zagranicznych (poza PROW na lata  
2014-2020) 

szkolenie 9 

7.5 Wyjazdy studyjne w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie 
 i na obszarach wiejskich (SIR) 

szkolenie terenowe 
(wyjazd) 2 

7.6 Wsparcie finansowe rolnictwa i obszarów wiejskich ze środków krajowych  
i UE oraz funduszy LGD seminarium 1 

7.7 Zasady przyznawania płatności bezpośrednich i ONW w roku 2016 seminarium 1 

7.8 Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) – 
warzywnictwo i sadownictwo seminarium 1 

7.9 Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) – 
przetwórstwo rolno-spożywcze seminarium 1 

7.10 Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) – 
odnawialne źródła energii seminarium 1 

7.11 Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) –  
produkcja roślinna seminarium 1 

8.(h) 
Modernizacja gospodarstw rolnych, poprawa jakości artykułów rolno-
spożywczych i ich przetwórstwa oraz wzmocnienie pozycji rolników na 
rynku 

  

8.1 Możliwości rozwoju i współfinansowania modernizacji i przetwórstwa rolno-
spożywczego w gospodarstwach rolnych, w tym sprzedaż bezpośrednia szkolenie 4 

8.2 Targi POLAGRA-PREMIERY (Poznań, 21-24.01.2016 r.) szkolenie terenowe 
(wyjazd) 1 

8.3 Mazurskie AGRO SHOW Ostróda 2016 (Ostróda, 13-14.02.2016 r.) szkolenie terenowe 
(wyjazd) 4 

8.4 XII Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH (Kielce,  
18-20.03.2016 r.) 

szkolenie terenowe 
(wyjazd) 1 

8.5 VIII Wiosenne Targi Ogrodnicze „Pamiętajcie o ogrodach” (Olsztyn,  
23-24.04.2016 r.) 

szkolenie terenowe 
(wyjazd) 8 

8.6 XXIII Jesienne Targi Rolnicze „Wszystko dla rolnictwa” (Olsztyn,  
03-04.09.2016 r.) 

szkolenie terenowe 
(wyjazd) 20 

8.7 XVIII Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO SHOW (Bednary, 
23-26.09.2016 r.) 

szkolenie terenowe 
(wyjazd) 10 

8.8 „Dobre przykłady wdrażania innowacji w gospodarstwach rolnych” szkolenie terenowe 
(wyjazd) 5 

9.(i) Zarządzanie gospodarstwem rolnym   

9.1 
Normy i wymogi na poziomie gospodarstwa rolnego w zakresie: zarządzania 
gospodarstwem, uproszczonej rachunkowości rolnej, dobrej kultury rolnej 
zgodnej z ochroną środowiska, zasad integrowanej ochrony roślin 

szkolenie 10 

9.2 Wykorzystanie programów komputerowych służących sprawnemu 
zarządzaniu gospodarstwem rolnym szkolenie 1 

10.(j) Promocja produktów lokalnych i regionalnych   

10.1 Innowacyjność w prezentacji i promocji produktów lokalnych podczas  
imprez regionalnych szkolenie 5 

10.2 Możliwości kreowania jakości produktu tradycyjnego i regionalnego  
w województwie warmińsko-mazurskim seminarium 1 
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Zadanie 1. Prowadzenie szkoleń dla rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich, w szczególności w zakresie: 

Lp. Zakres Forma/metoda Liczba 
działań 

11.(k) Metody produkcji rolniczej i styl życia przyjazne dla środowiska   

11.1 Szkolenie praktyczne na bazie demonstracji szkolenie 104 

11.2 
Metodyki integrowanej ochrony roślin podstawowych upraw rolniczych 
(zboża, rzepak, kukurydza)obowiązujące i wspomagające pracę rolnika  
i doradcy. Obowiązkowe ubezpieczenie upraw 

szkolenie 73 

11.3 Przegląd nowych środków ochrony roślin w integrowanej ochronie roślin  
i zastosowanie w zwalczaniu patogenów w uprawach zbóż i rzepaku szkolenie 37 

11.4 Integrowana ochrona roślin rolniczych i ogrodniczych przed kiłą kapusty szkolenie 2 

11.5 Gospodarka pasieczna a ochrona środowiska. Biotechniczne metody 
zwalczania warrozy pszczół szkolenie 7 

11.6 Tradycyjna gospodarka stawowa i jej wpływ na bioróżnorodność szkolenie 4 

11.7 

Wykorzystanie w gospodarstwie mikroinstalacji OZE (biogazownie, 
fotowoltaika, kolektory słoneczne, przydomowe elektrownie wiatrowe, 
pompy ciepła) jako element wspomagający zrównoważony rozwój rolnictwa; 
źródła finansowania inwestycji 

szkolenie 6 

11.8 Demonstracje polowe szkolenie terenowe 
(wyjazd) 18 

11.9 Przedsiębiorca z klimatem konferencja 1 

11.10 Współczesne wyzwania w zakresie gospodarowania wodą na obszarach 
wiejskich seminarium 3 

11.11 Dobre praktyki pszczelarskie. Biotechniczne metody zwalczania warrozy  
u pszczół konferencja 1 

11.12 Różnorodność biologiczna konferencja 1 

11.13 Grupowe formy działania rolników – aspekty prawne, korzyści, wsparcie 
finansowe seminarium 1 

12.(l) Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, ekologiczne  
i funkcjonalne urządzanie gospodarstwa rolnego   

12.1 Obrzędy i tradycje świąteczne w kulturze ludowej szkolenie 23 

12.2 Możliwości rozwoju sprzedaży bezpośredniej w gospodarstwach rolnych seminarium 2 

13.(m) Rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz promocja wsi jako 
atrakcyjnego miejsca wypoczynku   

13.1 Dobre wzorce prowadzenia działalności w ramach agroturystyki i turystyki 
wiejskiej szkolenie 8 

13.2 „Kreatywna wieś – dobre przykłady działalności na obszarach wiejskich” szkolenie terenowe 
(wyjazd) 3 

14.(n) 
Realizacja zadań wynikających z programów rolno-środowiskowych oraz 
programów mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł 
rolniczych 

  

14.1 Zadania wynikające z programów rolno-środowiskowych i ich realizacja  
w gospodarstwie szkolenie 9 

14.2 Wymogi produkcji rolniczej na obszarach erozyjnych i obszarach szczególnie 
narażonych na odpływy azotu ze źródeł rolniczych 

szkolenie 
 2 
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2.2 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ WSPIERAJĄCEJ ROZWÓJ PRODUKCJI 
ROLNICZEJ 

 
Działalność informacyjna W-MODR w Olsztynie ma na celu generowanie, gromadzenie, 

przechowywanie, przekazywanie, przetwarzanie, udostępnianie i wykorzystywanie informacji  
w zakresie poprawy poziomu dochodów rolniczych, podniesienia konkurencyjności rynkowej 
gospodarstw rolnych oraz wspierania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.  

Planuje się opracowanie i opublikowanie 45 broszur i ulotek. Ukaże się 12 numerów 
miesięcznika W-MODR w Olsztynie pt. „Bieżące Informacje”, a w nim 305 artykułów autorstwa 
specjalistów i doradców Ośrodka oraz artykuły przedstawicieli jednostek i organizacji działających na 
rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Najświeższe, najbardziej aktualne informacje w formie 
zwięzłych notatek (news) zamieszczane będą na stronie internetowej Ośrodka www.w-modr.pl. 

Działalność informacyjna realizowana będzie również poprzez udzielanie informacji wszystkim 
zainteresowanym podczas dożynek, festiwali, pikników, innych lokalnych świąt. Pracownicy W-MODR 
w Olsztynie przygotują stoiska doradcze/informacyjne, w których możliwe będzie zapoznanie się  
z ofertą doradczą Ośrodka, uzyskanie indywidualnej porady, zapoznanie się z eksponatami płodów 
rolnych. Zaplanowano organizację 126 stoisk informacyjnych. 
 

Zadanie 2. Prowadzenie działalności informacyjnej wspierającej rozwój produkcji rolniczej 

Lp. Wyszczególnienie Forma/metoda Liczba 
działań 

1. Doradztwo    

1.1 Prowadzenie uproszczonej rachunkowości rolnej konsultacja, wizyta 365 

1.2 Wykorzystanie programów komputerowych służących sprawnemu zarządzaniu 
gospodarstwem rolnym konsultacja, wizyta 177 

1.3 Podatki i ubezpieczenia w rolnictwie konsultacja, wizyta 1214 

2. Wydawnictwa   

2.1 Poradnik opryskiwacza polowego broszura 1 

2.2 Próg ekonomicznej szkodliwości jako element podejmowania decyzji  
w integrowanej ochronie roślin broszura 1 

2.3 Charakterystyka odmian roślin sadowniczych do uprawy w województwie 
warmińsko-mazurskim ulotka 1 

2.4 Odmiany roślin uprawnych rekomendowane do uprawy w województwie 
warmińsko-mazurskim ulotka 1 

2.5 Biologiczne zwalczanie agrofagów w uprawach ogrodniczych ulotka 1 

2.6 Szkolenia w zakresie ochrony roślin - oferta ulotka 1 

2.7 Korekcja racic ulotka 1 

2.8 Jak zrobić dobrą kiszonkę broszura 1 

2.9 Nowoczesna produkcja trzody chlewnej broszura 1 

2.10 Tradycyjne rybactwo stawowe broszura 1 

2.11 Dobre praktyki pszczelarskie broszura 1 

2.12 Wsparcie finansowe rolnictwa i obszarów wiejskich ze środków krajowych i UE broszura 1 
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Zadanie 2. Prowadzenie działalności informacyjnej wspierającej rozwój produkcji rolniczej 

Lp. Wyszczególnienie Forma/metoda Liczba 
działań 

2.13 Wybrane działania PROW 2014-2020 ulotka 4 

2.14 Gospodarstwa ekologiczne - możliwości finansowania broszura 1 

2.15 Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000 ulotka 1 

2.16 Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach szczególnie 
narażonych na zanieczyszczenie azotanami pochodzenia rolniczego (OSN) ulotka 1 

2.17 Informator dla doradcy i rolnika - programy, regulacje prawne, wydarzenia, 
adresy broszura 1 

2.18 Kredyty preferencyjne z dopłatami ARiMR do oprocentowania broszura 1 

2.19 Jak uzyskać kwalifikacje rolnicze ulotka 2 

2.20 Oferta szkół kształcących w zawodach rolniczych w województwie warmińsko-
mazurskim ulotka 1 

2.21 Elementy marketingu w produkcyjnym gospodarstwie rolnym broszura 1 

2.22 Bieżące informacje o rolnictwie i obszarach wiejskich ulotka 5 

2.23 Perspektywa rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich - kierunki, trendy, 
wyzwania i zagrożenia broszura 1 

2.24 Zasady prowadzenia uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie rolnym ulotka 1 

2.25 Deklaracje VAT ulotka 1 

2.26 Polskie rolnictwo - fakty i liczby broszura 1 

2.27 Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) ulotka 1 

2.28 Wspieramy innowacyjność - przewodnik po funduszach krajowych  
i zagranicznych broszura 1 

2.29 Innowacyjność w ogrodnictwie - dobre praktyki broszura 1 

2.30 Bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarstwie rolnym ulotka 1 

2.31 Zagrożenia zdrowia w środowisku pracy rolników broszura 1 

2.32 Działalność turystyczna na obszarach wiejskich ulotka 1 

2.33 Organizacja usług turystycznych na obszarach wiejskich - poradnik broszura 1 

2.34 Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich na przykładzie zagród edukacyjnych broszura 1 

2.35 Wariacje kulinarne z gospodynią  broszura 2 

2.36 Zdrowa żywność i skutki niezdrowego odżywiania ulotka 1 

3. Materiały informacyjne na stronę internetową news 60 

4. Artykuły w miesięczniku „Bieżące Informacje” artykuł 305 

5. Artykuły w wydawnictwach zewnętrznych artykuł 9 

6. Stoiska informacyjne (podczas): stoisko 126 
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Zadanie 2. Prowadzenie działalności informacyjnej wspierającej rozwój produkcji rolniczej 

Lp. Wyszczególnienie Forma/metoda Liczba 
działań 

6.1 Dożynki gminne, powiatowe, wojewódzkie stoisko 94 

6.2 Regionalne i lokalne pikniki, festiwale, święta, itp. stoisko 32 

 
2.3 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH 

ROLNIKÓW I INNYCH MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW WIEJSKICH 
 

Uznaje się, że osoby wykonujące działalność rolniczą posiadają kwalifikacje rolnicze, gdy 
spełniają jeden z warunków określonych w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia  
17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność 
rolniczą (Dz. U., poz. 109). Owe warunki to m.in.: ukończone studia wyższe na kierunkach związanych  
z rolnictwem, posiadanie wykształcenia średniego rolniczego (zgodnie z zawodami wymienionymi  
z rozporządzeniu), zasadniczego rolniczego, ukończenie studiów podyplomowych w zakresie 
związanym z rolnictwem, posiadanie tytułu kwalifikacyjnego, zawodowego, zawodowego mistrza.  

W-MODR w Olsztynie będzie udzielać doradztwa o możliwościach podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych, przede wszystkim wskazując możliwości uzupełnienia wykształcenia przez 
beneficjentów wybranych działań „starego” i „nowego” PROW (o ile zobowiązali się do jego 
uzupełnienia), a także wskazując jednostki oświatowe oraz szkoły wyższe kształcące w zawodach czy 
na kierunkach rolniczych. Możliwości uzupełnienia wykształcenia uwarunkowane są poziomem 
wykształcenia już posiadanego. 
 

Zadanie 3. Prowadzenie działalności w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców 
obszarów wiejskich 

Lp. Wyszczególnienie Forma/metoda Liczba 
działań 

1. Doradztwo    

1.1 Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych mieszkańców obszarów 
wiejskich konsultacja, wizyta 249 

 
2.4 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 

 
W latach 2014-2020 publiczne wsparcie finansowe adresowane do polskiego rolnictwa  

i obszarów wiejskich ukierunkowane jest na realizację celów określonych, zarówno w „Strategii 
zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa”, jak i odnoszących się do polityki rozwoju 
obszarów wiejskich. „Strategia …” jest jednym z dziewięciu dokumentów strategicznych  
o charakterze sektorowym w ramach obowiązującego w Polsce systemu zarządzania rozwojem. 
Dokument ten oparty jest o pięć kluczowych zagadnień, tj.: kapitał ludzki, jakość życia, 
bezpieczeństwo, konkurencyjność, środowisko. Zagadnienia te zostały określone na podstawie 
analizy mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń obszarów wiejskich, rolnictwa i rybactwa. 

Jednym z najważniejszych narzędzi realizacji „Strategii …” jest  Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 (II filar Wspólnej Polityki Rolnej). WPR w okresie budżetowym  na lata 
2014-2020 kładzie duży nacisk na zapewnienie: bezpieczeństwa żywnościowego, zrównoważonego 
rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, równych warunków konkurencji na jednolitym rynku rolnym, 
a także silnej pozycji konkurencyjnej Unii Europejskiej na globalnym rynku rolnym. Z uwagi na 
wielofunkcyjność rolnictwa i obszarów wiejskich WPR jest efektywnym instrumentem skierowanym 
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na nowe wspólnotowe wyzwania związane m.in. ze zmianami klimatycznymi, energią odnawialną,  
gospodarką wodną, różnorodnością biologiczną, działaniami towarzyszącymi w sektorze mleczarskim, 
innowacyjnością. 

W-MODR w Olsztynie będzie przekazywać informacje rolnikom i innym mieszkańcom obszarów 
wiejskich o WPR i jej skutkach dla gospodarstw rolnych i obszarów wiejskich (w tym wymogów, które 
muszą spełniać beneficjenci, aby otrzymywać dopłaty i korzystać z funduszy unijnych, innych 
zagranicznych i krajowych). Prowadzona będzie (kontynuowana) współpraca z instytucjami  
i organizacjami rolniczymi umożliwiająca szybką wymianę ważnych informacji i przekazywanie jej 
rolnikom i innym mieszkańcom obszarów wiejskich. Praca doradcza skupi się również na działaniach 
PROW na lata 2014-2020 ważnych dla rolników, a szczególnie ważnych dla doradztwa rolniczego, jak: 

 Transfer wiedzy i działalność informacyjna: 
o Wsparcie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności 
o Wsparcie na demonstracje i działania informacyjne 

 Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw: 
o Wsparcie na szkolenia doradców 
o Świadczenie kompleksowej porady dla rolnika (dla rolnika lub grupy rolników  

w ramach 2 lub 3-letnich programów doradczych) 
 Współpraca:  

o Współpraca w ramach grup EPI (grupy operacyjne na rzecz innowacji) 
 
Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) 

Komisja Europejska w ramach strategii Europa 2020 podkreśla istotną rolę badań  
i innowacyjności w przygotowaniach Unii Europejskiej do wyzwań przyszłości. Długookresowy 
program wzrostu społeczno-gospodarczego UE zakłada trzy priorytety: zrównoważonego rozwoju, 
inteligentnego wzrostu oraz włączenia społecznego. Rolnictwo ma odegrać istotną rolę w realizacji 
tych priorytetów. Niemniej jednak w obliczu silnego wzrostu globalnego popytu na żywność, 
towarzyszącemu rosnącej liczbie ludności na świecie, pojawia się presja na zwiększenie wielkości 
produkcji. Wzrost podaży żywności – w sytuacji kurczących się zasobów naturalnych (zwłaszcza wody) 
i ograniczonych czynników produkcji (zwłaszcza ziemi) – może nastąpić tylko za sprawą zwiększenia 
efektywności gospodarowania. Dlatego jednym ze sposobów zapewniających zrównoważony  
i inteligentny wzrost w rolnictwie UE jest innowacyjność. Skuteczne wdrażanie wyników badań 
naukowych, a także innowacyjnych technologii, wymaga budowy systemu identyfikacji problemów, 
ich rozwiązań oraz sprawnego sytemu przekazywania informacji do potencjalnych zainteresowanych. 
Wymaga to również odbudowania partnerskiej platformy współpracy pomiędzy różnymi instytucjami 
i podmiotami sfery badawczej, doradczej (konsultingowej) i produkcyjnej obejmującej wytwórców 
surowców – rolników oraz sferę przetwórstwa, a także operatorów rynku.  

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), zgodnie z zapisami PROW na 
lata 2014-2020, oparta jest na strukturze publicznych jednostek doradztwa rolniczego (na poziomie 
krajowym – Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, na poziomie wojewódzkim – Wojewódzkie 
Ośrodki Doradztwa Rolniczego), instytutach i jednostkach badawczych oraz uczelniach wyższych.  
W ramach prowadzenia i obsługi SIR w CDR w Brwinowie wyodrębniona jest komórka organizacyjna 
ds. innowacji w rolnictwie (dział), a na poziomie Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego - 
zespoły. Łącznikiem (interdyscyplinarnym) będą „brokerzy” usytuowani w CDR w Brwinowie oraz  
w Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego. SIR funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami SIR mogą być wszystkie 
podmioty zaangażowane w rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich.  

W W-MODR w Olsztynie  działania w zakresie SIR skupiać się będą w szczególności na 
organizowaniu grup operacyjnych oraz aktywizacji partnerów w zakresie odnawialnych źródeł 
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energii, organizacji łańcucha żywnościowego, wprowadzania innowacji w uprawach ogrodniczych  
i zbożowych. W 2016 roku organizowane będą seminaria oraz wyjazdy studyjne w ramach SIR (więcej 
w punkcie 2.1.g). Zadania SIR w W-MODR w Olsztynie realizowane będą przez 4-osobowy zespół 
specjalistów. 
 

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 

Lp. Wyszczególnienie /* Forma/metoda Liczba 
działań 

1. Doradztwo    
1.1 Zasady i wymogi przyznawania płatności bezpośrednich i ONW w 2016 roku  konsultacja, wizyta 8796 
1.2 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 konsultacja, wizyta 12426 
1.3 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 konsultacja, wizyta 1123 
1.4 Wspólna Polityka Rolna na lata 2014-2020 konsultacja, wizyta 2449 

1.5 Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), grupy 
operacyjne na rzecz innowacji (EPI) konsultacja, wizyta 735 

1.6 Kredyty preferencyjne z dopłatami ARiMR do oprocentowania konsultacja, wizyta 370 
1.7 Źródła finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii konsultacja, wizyta 330 

1.8 Klęski żywiołowe, szacowanie szkód spowodowanych wystąpieniem 
niekorzystnych zjawisk atmosferycznych konsultacja, wizyta 546 

/* formy szkoleniowe z tego zakresu tematycznego zostały wykazane w zadaniu 1.7.g 

 
2.5 PROWADZENIE ANALIZ RYNKU ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH I ŚRODKÓW PRODUKCJI 

ORAZ GROMADZENIE I UPOWSZECHNIANIE INFORMACJI RYNKOWYCH W TYM ZAKRESIE 
 

W-MODR w Olsztynie prowadzić będzie, według przyjętych standardów systemu informacji 
cenowo-podażowo-popytowej dotyczącej produkcji rolniczej, gromadzenie danych i ich 
upowszechnianie, monitorowanie oraz analizowanie rynków rolnych.  

Na przestrzeni roku wyznaczeni doradcy terenowi zbierać będą informacje na temat cen płodów 
rolnych na lokalnych targowiskach, a także cen nawozów, środków ochrony roślin, pasz i usług 
rolniczych w powiatach. Na ich podstawie sporządzane będą cotygodniowe raporty, które następnie 
przekazane zostaną do MRiRW. Doradcy przekażą również informacje dotyczące cen w lokalnych 
jednostkach zajmujących się skupem mleka oraz żywca wołowego i wieprzowego. Na podstawie 
uzyskanych informacji do miesięcznika „Bieżące Informacje” opracowanych zostanie 11 wkładek pn. 
„Agrorynek”. Poza tym, dla CDR w Brwinowie, sporządzane będą sprawozdania dotyczące rynku 
nawozów mineralnych w województwie warmińsko-mazurskim oraz, w ramach współpracy  
z Telewizją Polską S.A., programem Agrobiznes, cotygodniowe ceny z lokalnych targowisk. 

Zainteresowane osoby będą mogły w łatwo dostępny sposób porównać ceny płodów rolnych  
i środków do produkcji rolniczej w różnych częściach województwa warmińsko-mazurskiego. Dane  
z monitoringów będą wykorzystywane w codziennej pracy W-MODR w Olsztynie. Prowadzony będzie 
także monitoring żniwny. 
 

Zadanie 5. Prowadzenie analiz rynku artykułów rolno-spożywczych i środków produkcji oraz gromadzenie  
i upowszechnianie informacji rynkowych w tym zakresie 

Lp. Wyszczególnienie Forma/metoda Liczba 
działań 

1. Doradztwo    

1.1 Informacja rynkowa – co, gdzie, kiedy, za ile?  konsultacja, wizyta 884 

2. Monitoring cen   

2.1 Monitoring cen targowiskowych produktów rolnych – informacja rynkowa  monitoring 255 

2.2 Zestawienia cen targowiskowych produktów rolnych  przekazane do MRiRW 
i TVP 52 

2.3 Zestawienie cen produktów rolnych, środków produkcji i usług rolniczych wkładka do 
miesięcznika „BI” 11 
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Zadanie 5. Prowadzenie analiz rynku artykułów rolno-spożywczych i środków produkcji oraz gromadzenie  
i upowszechnianie informacji rynkowych w tym zakresie 

Lp. Wyszczególnienie Forma/metoda Liczba 
działań 

2.4 Zestawienie cen nawozów mineralnych  przekazane do CDR 
w Brwinowie 8 

3. Monitoring żniwny monitoring 284 

 
2.6 MOŻLIWOŚĆ PROWADZENIA DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO W RAMACH 

POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO 
 

W-MODR w Olsztynie nie prowadzi doświadczalnictwa odmianowego w ramach porejestrowego 
doświadczalnictwa odmianowego z uwagi na niedysponowanie niezbędnymi dla tego celu gruntami. 
Od lat Ośrodek prowadzi współpracę ze Stacją Doświadczalną Oceny Odmiany we Wrócikowie. 
Podczas cyklicznych „Dni Pola” rolnicy są informowani o wynikach doświadczeń odmianowych oraz 
sposobach zwalczania chorób roślin uprawnych. 
 

2.7 UPOWSZECHNIANIE METOD PRODUKCJI ROLNICZEJ I STYLU ŻYCIA PRZYJAZNYCH DLA 
ŚRODOWISKA 

 
Działania w tym zakresie prowadzone będą w formie doradztwa, wdrożeń, demonstracji, 

pokazów, konkursów, olimpiad oraz wystaw. Praca doradcza ukierunkowana będzie na promowanie  
i upowszechnianie zrównoważonego systemu produkcji rolnej.  
 
Wdrożenie pn. „Nowe możliwości integrowanej ochrony przed chwastami – kapusty, kalafiora  
i brokułu z zastosowaniem mieszaniny metazachloru z dimetenamidem – P (Butisan Duo 400 EC)”. 

Kapusta, kalafior i brokuł mają istotne znaczenie w żywieniu człowieka, a powierzchnia ich 
uprawy (szczególnie kalafiora i brokułu) znacznie się zwiększyła w ostatnich latach. Warzywa te są 
dobrym źródłem takich minerałów jak: potas, wapń, żelazo, fosfor, mangan oraz witamin: C, K, B1, B2, 
B6 i kwasu pantotenowego.  

Do odchwaszczania kapusty i kalafiora dopuszczona jest tylko jedna substancja aktywna, 
natomiast do brokułu nie ma zarejestrowanych herbicydów. W integrowanej ochronie omawianych 
gatunków warzyw przed chwastami mogą być wykorzystane również metody niechemiczne, jako 
metody porównawcze. Taki będzie cel wdrożenia. 
 
Demonstracje pn.: 

 Wpływ warunków glebowych oraz nawożenia i ochrony roślin na plonowanie pszenicy 
ozimej odmiany Arkadia w województwie warmińsko-mazurskim – 22 demonstracje 

 Wpływ warunków glebowych oraz nawożenia i ochrony roślin na plonowanie pszenżyta 
ozimego odmiany Borowik w województwie warmińsko-mazurskim – 17 demonstracji 

 Wpływ warunków glebowych oraz nawożenia i ochrony roślin na plonowanie pszenicy jarej 
odmiany rekomendowanej do uprawy w województwie warmińsko-mazurskim –  
8 demonstracji 

 Wpływ warunków glebowych oraz nawożenia i ochrony roślin na plonowanie jęczmienia 
jarego odmiany rekomendowanej do uprawy w województwie warmińsko-mazurskim –  
7 demonstracji  

 Wpływ warunków glebowych oraz nawożenia i ochrony roślin na plonowanie kukurydzy na 
kiszonkę w województwie warmińsko-mazurskim – 28 demonstracji 

 Wpływ warunków glebowych oraz nawożenia i ochrony roślin na plonowanie ziemniaka 
jadalnego w wybranych rejonach województwa warmińsko-mazurskiego – 7 demonstracji 

Celem demonstracji polowych będzie pokazanie jak podstawowe środki produkcji oraz 
kwalifikowany materiał siewny odmian rekomendowanych do uprawy na dany obszar wpływają na 
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plonowanie roślin uprawnych w zróżnicowanych warunkach siedliskowo–klimatycznych 
województwa warmińsko-mazurskiego.  

W wyniku prowadzonej działalności upowszechnieniowej podwyższy się poziom świadomości 
rolników związany z prawidłowym doborem odmian sprawdzonych w doświadczeniach stacji oceny 
odmian oraz zastosowaniem kwalifikowanego materiału siewnego. Uprawa odmian odpornych jest 
jednym z najlepszych sposobów zminimalizowania kosztów produkcji w danej uprawie m. in. z uwagi 
na zmniejszoną potrzebę stosowania środków ochrony roślin. Popularyzacja elementów 
ograniczających stosowanie środków ochrony roślin poprzez upowszechnianie wyników hodowli 
wśród producentów rolnych będzie jednym z  kierunków dotarcia i uświadomienia o konieczności 
stosowania odmian rekomendowanych do uprawy w województwie warmińsko-mazurskim. 
 

 Porównanie plonowania odmian rzepaku ozimego – tolerancyjnych i podatnych na kiłę – 
2 demonstracje 

Rzepak  w typowym zmianowaniu zbożowo-przemysłowym jest rośliną uprawianą na tym 
samym polu co 2-3 rok. Skutki tak częstej uprawy stwarzają wyjątkowe warunki do kompensacji 
agrofagów, tj. chwastów, szkodników oraz chorób, a w jej następstwie są przyczyną ich silnych 
gradacji, powodujących znaczne straty gospodarcze.  

Kilkanaście lat temu zaobserwowano narastający problem występowania najgroźniejszej 
choroby rzepaku - kiły kapustnych. Czynnikiem sprawczym sprzyjającym wzrostowi porażenia pól  jest 
głównie wadliwe następstwo roślin - zbyt częsta jego uprawa w zmianowaniu. Do szybkiego i silnego 
porażenia roślin po siewie rzepaku dochodzi w warunkach sprzyjających infekcji, tj.: temperatury 
gleby powyżej 140C oraz wysokiej wilgotności gleby. Spadek temperatury gleby poniżej 140C 
powoduje gwałtowne spowolnienie ruchu zarodni i ich przemieszczania co istotnie wyhamowuje 
proces infekcji roślin. Jednak w praktyce oznaczałoby to znaczne opóźnienie terminu siewu, do 
momentu spadku temperatury gleby na głębokości 5-10 cm poniżej 140C, co w warunkach 
województwa jest mało realne.  

W Polsce ze względu na rodzaj gleb i zmienny klimat wyizolowano 14 patotypów (ras) kiły, z tego  
4 patotypy występują najpowszechniej i są najbardziej inwazyjne. Prace hodowlane pozwoliły na 
wyhodowanie odmiany rzepaku Alistar tolerancyjnej na infekcje kiły kapustnej. Odmianę Alister 
cechuje wyjątkowa tolerancja na najpowszechniej występujące patotypy kiły, głównie na patotypy 
najbardziej inwazyjne w warunkach Europy, a także wyróżnia ją wysoka zimotrwałość oraz wysokie 
plonowanie. Odmiany tolerancyjne na porażenie kiłą kapustnych należy siać tylko na polach 
zainfekowanych, nie można mieszać odmian o obniżonej podatności z odmianami wrażliwymi.  

Skutki intensyfikacji produkcji rzepaku niosą za sobą nowe wyzwania w ochronie tej cennej 
uprawy. W coraz większym stopniu wzrasta więc ranga trafnej diagnostyki chorób oraz dobór metod 
ich zwalczania. Świadomy dobór zabiegów agrotechnicznych, zasiew odmiany tolerancyjnej rzepaku 
lub zaniechanie jego uprawy, tak aby nakłady na założenie i prowadzenie plantacji rzepaku jesienią 
nie były zniweczone przez konieczność likwidacji plantacji wiosną. 
 

 Fitosanitarna rola gorczycy białej i rzodkwi oleistej w zwalczaniu kiły kapusty w uprawach 
warzywniczych – 1 demonstracja 

Rośliny te pełnią rolę chwytnikową przed uprawą gatunków z rodziny kapustowatych. Rośliny 
chwytne, podobnie jak rzepak, są roślinami żywicielskimi dla pierwotniaka Plasmodiophora 
brassiacae. Zalicza się do nich m.in. takie gatunki i odmiany jak: gorczyca biała, rzepak odmian 
tolerancyjnych na pierwotniaka (Alister, Mendel), rzodkiew oleista odmiany Romesa, rzodkiew czarna 
odmiany Murzynka, czy kapusta pekińska odmiany Bilko. Nasiona ww. odmian wysiewa się do gleby 
w celu pobudzenia kiełkowania zarodników przetrwalnikowych sprawcy choroby. Zniszczenie roślin 
chwytnych w odpowiedniej fazie powoduje przerwanie cyklu rozwojowego P.brassicae i prowadzi do 
znacznego oczyszczenia gleby z jego zarodników.  

Demonstracja ma na celu szersze rozpropagowanie tej metody w uprawach małoobszarowych 
roślin kapustowatych. 
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 Renowacja trwałych użytków zielonych jako element poprawy ich wydajności –  
6 demonstracji 

Ponad połowa trwałych łąk i pastwisk to użytki zdegradowane, a więc wymagające renowacji,  
a około 30% z nich to użytki niskoprodukcyjne o dużym stopniu zdegradowania. Zjawisko takie  
w praktyce nazywa się „wyradzaniem” łąk i pastwisk. Objawia się ono przepadaniem cennych 
gatunków traw i roślin motylkowatych, przy jednoczesnym powiększaniu się powierzchni 
niepokrytych roślinnością, na które wchodzą chwasty. Proces degradacji przyczynia się do 
zmniejszenia się plonów zielonej masy i pogorszenia jej wartości pokarmowej.  

Renowację przeprowadza się następującymi metodami: 
 metoda nawożenia „dawką uderzeniową” - polega na zastosowaniu jednorazowej 

zwiększonej dawki nawozów mineralnych, czyli tzw. dawek uderzeniowych (nie zapominając 
o wapnowaniu). Bardzo dobre efekty przynosi również nawożenie obornikiem, który 
korzystnie wpływa na stan runi i jej skład botaniczny, zagęszcza darń i jako nawóz kompletny 
dostarcza roślinom wszystkich składników pokarmowych, łącznie z mikroelementami. 
Metoda ta jest szczególnie wskazana na terenach zagrożonych erozją, na terenach okresowo 
zalewanych oraz na glebach żelazistych i kamienistych; 

 metoda nawożenia i herbicydów selektywnych - dzięki nawożeniu mineralnemu  
i naturalnemu stymuluje się wzrost plonów, z jednoczesną eliminacją chwastów 
dwuliściennych i ziół. Jednak stosowanie tej metody jest zasadne, jeśli udział chwastów i ziół 
w pokryciu runi mieści się w granicach 30-50%, udział traw wysokich jest wyższy niż 10%, 
udział roślin motylkowatych jest bardzo mały lub w ogóle nie występują, łąka lub pastwisko 
ma wyrównaną powierzchnię, a ruń jest co najmniej średnio zwarta; 

 metoda podsiewu – jedna z najpopularniejszych metod. Poprzedzana jest mechanicznym 
zniszczeniem darni ciężką broną. Ma to bardzo duży wpływ na skuteczność podsiewu. 
Ważnym czynnikiem jest również termin podsiewu - najlepiej jest go wykonać wczesną 
wiosną lub też po pierwszym pokosie w okresie tzw. deszczy świętojańskich; 

 metoda herbicydów nieselektywnych i siewu bezpośredniego – bardzo skuteczna, lecz 
najkosztowniejsza metoda, do stosowania na łąkach opanowanych przez chwasty uciążliwe 
(np. perz, śmiałek darniowy, sity), które zajmują ponad 50% pokrycia; 

 metoda pełnej uprawy płużnej – metoda do zastosowania na łąkach z silnym zakępieniem, 
dużą ilością kretowisk i licznymi nierównościami. Można nią zwalczyć takie chwasty jak: 
turzyca rozłogowa, śmiałek darniowy, sity, skrzypy, chwasty kłączkowe i baldaszkowe. 
Niepolecana na grunty torfowe i torfowo-murszowe, gdyż może doprowadzić do trwałej 
degradacji użytku.  

 
 Zbilansowanie dawek pokarmowych dla tuczników i efektywność produkcji –  

1 demonstracja 
Układania i bilansowania dawek pokarmowych dokonuje się w oparciu o Normy Żywienia Świń 

przygotowane przez Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie. Aby w pełni wykorzystać 
potencjał genetyczny zwierząt i odpowiednio zbilansować dawkę, należy wykonać analizy chemiczne 
stosowanych pasz. Dokładna znajomość zawartości składników pokarmowych posiadanych 
komponentów umożliwi lepsze ich wykorzystanie i precyzyjne pokrycie zapotrzebowania 
utrzymywanych świń na poszczególne składniki pokarmowe. 

Niska opłacalność produkcji żywca wieprzowego wymusza decyzje mające na celu obniżenie 
kosztów. Wśród nakładów poniesionych na produkcję największy udział stanowi koszt zakupu lub 
wytworzenia paszy. Podstawą racjonalnej redukcji kosztów żywienia jest znajomość składu 
chemicznego surowców wykorzystywanych w produkcji paszy. Dzięki temu z dużą precyzją można 
zoptymalizować skład mieszanki. Znając skład surowców bez obaw można wykorzystywać także 
tańsze pasze, takie jak śruta rzepakowa, czy nasiona roślin strączkowych. Umiejętne wykorzystanie 
tych pasz pozwoli na redukcję kosztów, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokich przyrostów  
i przyczyni się do efektywności produkcji. Nie warto natomiast oszczędzać na dodatkach stosowanych 
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w składzie paszy.  Często prowadzi to bowiem do pogorszenia wyników produkcyjnych. Zamiast 
tańszych premiksów lepiej jest zastosować MPU dostosowane składem do tańszych komponentów 
paszowych. Mieszanki takie cechują się wyższym poziomem aminokwasów strawnych, dzięki czemu 
zastosować można tańsze surowce wysokobiałkowe. 
 

 Prawidłowe zastosowanie łubinów słodkich w żywieniu tuczników – 1 demonstracja 
Spośród uprawianych w Polsce roślin strączkowych nasiona łubinu są najbardziej zasobne  

w białko. Mimo, że ich zastosowanie ogranicza zawartość szkodliwych alkaloidów, mogą one 
stanowić cenne uzupełnienie mieszanek treściwych dla świń. W żywieniu zwierząt zastosowanie 
znajdują trzy odmiany łubinu: łubin biały (Lupinus albus), łubin wąskolistny (Lupinus angustifolius)  
i łubin żółty (Lupinus luteus). Nasiona łubinu białego mają marginalne znaczenie w żywieniu świń – 
już niewielki ich udział w składzie mieszanki sprawia, że jest ona niechętnie pobierana przez 
zwierzęta. Komponentem mieszanek dla trzody chlewnej mogą być za to nasiona łubinu 
wąskolistnego i żółtego. Bilansując mieszanki paszowe z udziałem łubinów warto zatem, jako 
miernika energii, użyć poziomu energii netto. Mówi on bowiem o ilości energii, jaka zostanie 
wykorzystana przez zwierzęta, na wytworzenie przyrostów. Nasiona łubinu cechują się także znacznie 
wyższą zawartością białka niż bobik, czy groch. Łubin wąskolistny zawiera przeciętnie 31%, a łubin 
żółty nawet 43% białka. Jego strawność jest porównywalna do strawności białka pochodzącego  
z poekstrakcyjnej śruty sojowej.  

Według Norm Żywienia Świń mieszanki dla tuczników nie powinny zawierać więcej niż 10% 
łubinu wąskolistnego i 15% łubinu słodkiego. W żywieniu zwierząt rozpłodowych zalecany jest jedynie 
dodatek łubinu słodkiego nieprzekraczający 10%. Nasion łubinu nie powinno się stosować w żywieniu 
zwierząt młodych. Znaczenie łubinu w żywieniu świń ograniczone jest przez niską zawartość lizyny 
oraz obecność alkaloidów. Może jednak stanowić cenne uzupełnienie białka. Nasiona łubinu 
wąskolistnego, ze względu na wysoką zawartość aminokwasów egzogennych, są dobrym materiałem 
do wzbogacenia dawek pokarmowych dla świń w białko i aminokwasy oraz do produkcji mieszanek 
paszowych dla zwierząt monogastrycznych, szczególnie zwierząt rzeźnych i  tuczników. Dodatkowo 
nie można zapomnieć o korzystnym wpływie jaki uprawa łubinu wywiera na glebę. 
 

 Dobre praktyki pszczelarskie - 3 demonstracje 
Każdy pszczelarz powinien wykazywać troskę o zdrowie i pełny rozwój rodzin pszczelich 

usuwając z otoczenia czynniki ujemne. Podstawowe wskazania higieniczne i hodowlane to:  
 w pasiece należy utrzymywać czystość i porządek przez cały sezon pszczelarski – ma to 

istotny wpływ na uchronienie pszczół od chorób, 
 pasieki zaniedbane stają się źródłem chorób również dla innych pasiek, 
 chorobom zawsze jest łatwiej zapobiegać niż je leczyć; będzie to wymagało mniejszych 

nakładów pracy pod warunkiem stosowania pewnych rygorów hodowlanych i sanitarnych. 
Higiena prowadzenia pasiek powinna obejmować: pasieczysko, wodopoje, ule, materiał hodowlany, 
tj. pszczoły i matki, pracownię pasieczną, sprzęt pasieczny i odzież ochronną.  

Przy zakładaniu demonstracji zwrócona zostanie uwaga na teren, na którym jest założona 
pasieka, gdzie zlokalizowane są wodopoje oraz jak utrzymywane są ule, skąd pochodzi materiał 
hodowlany. Podczas trwania demonstracji zostaną omówione także zagadnienia związane  
z przeglądem zdrowotnym pasieki. Rozpoczynając przegląd pszczół należy zawsze mieć rozpalony 
podkurzacz i odpowiedni ubiór. Unikać przeglądów w dniach zimnych, wietrznych lub przed burzą  
i deszczem. Zapach alkoholu, potu lub perfum skłania pszczoły do większej agresywności. Dobrze 
prowadzona gospodarka pasieczna i zdrowe rodziny pszczele to źródło sukcesu i wymiernych korzyści 
ekonomiczno-finansowych. 
 

 Tradycyjna gospodarka stawowa i jej wpływ na jakość surowca – 1 demonstracja  
Celem demonstracji jest zachęcenie rolników – hodowców ryb do tradycyjnych metod 

gospodarowania i dostarczanie na rynek lokalny ryb konsumpcyjnych o dużych walorach kulinarnych  
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i zdrowotnych. W dzisiejszych czasach konsumenci odczuwają przesyt produkcją przemysłową  
w rolnictwie. Wiele surowców, nie tylko rybackich, ale także np. warzyw, produkowana jest z dużą 
ilością środków ochrony roślin i nawozów mineralnych. Ich jakość jest niska, a walory smakowe 
żadne. Podobny trend obserwuje się w rybactwie, zwłaszcza akwakulturze. Ryby tuczone  
są w obiegach zamkniętych, często w halach produkcyjnych. 

Demonstracja będzie polegała na stosowaniu ekstensywnych obsad ryb, ręcznych metod 
pielęgnacji stawu oraz używaniu wyłącznie pasz gospodarskich. 
 
Pokaz pn. „Najnowsze technologie sporządzania sianokiszonek i kiszonek” – 43 pokazy 

Przy dzisiejszej intensyfikacji produkcji mleka hodowca musi zapewnić krowom pasze 
objętościowe wysokiej jakości i zdrowotności. W praktyce podstawą nowoczesnego żywienia jest 
kiszonka z kukurydzy oraz sianokiszonka z traw z domieszką roślin motylkowych. Przygotowując tego 
typu pasze, zarówno na pryzmach, w silosach przejazdowych, jak i w belach, należy pamiętać  
o zapewnieniu odpowiednich warunków dla przebiegu fermentacji mlekowej, czy skutecznej 
konserwacji zakiszonego materiału. Bez względu na przyjęty w gospodarstwie sposób kiszenia 
pamiętać należy zawsze o dokładnym ubiciu, ugnieceniu zakiszonej masy w celu ograniczenia m.in. 
procesów gnilnych, przy jednoczesnej stymulacji produkcji kwasu mlekowego (Lactobacillus) oraz 
bakterii z rodzaju Pediococcus i Enterococcus dodawanym do zakiszonego materiału w preparatach 
biologicznie czynnych. Stosując tego typu preparaty należy ponadto zwracać uwagę na obecność  
w ich składzie dodatkowej grupy substancji jaką są enzymy, takie jak celuloza i hemiceluloza 
ułatwiające bakteriom trawienie cukrów strukturalnych znajdujących się w dużych ilościach  
w materiale roślinnym.  Wspólne działanie enzymów i bakterii prowadzi do szybkiego obniżenia pH 
zakiszonego materiału i w efekcie zapewnia wyższą wydajność i zdrowotność produkowanej kiszonki. 
W efekcie skutecznej konserwacji zielonej masy ograniczone zostaną straty  składników 
pokarmowych, zminimalizowane wycieki oraz zmniejszone prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk 
wtórnej fermentacji kiszonki. Tym pozytywnym zjawiskom towarzyszy również poprawa strawności  
i smakowitości  paszy objętościowej, a w związku z tym poprawa jej wykorzystania i zwiększenia 
pobrania przez zwierzęta. Skutkiem powyższych działań prowadzących do zapewnienia bezpiecznej, 
dobrej jakościowo i smacznej paszy objętościowej, jest wyraźny wzrost wydajności mlecznej. Nie bez 
znaczenia jest tutaj fakt, iż dobrze zabezpieczona i zakonserwowana kiszonka jest bardziej odporna 
na porażenie pleśnią, a krowy są mniej narażone na działanie wszechobecnych w paszach 
pikrotoksyn. 
 
Pokaz pn. „Renowacja trwałych użytków zielonych” – 29 pokazów 

Uczestnictwo w pokazie przeprowadzenia renowacji użytków zielonych konkretną metodą 
pomoże uczestnikom wybrać metodę renowacji użytku zielonego w zależności od stopnia 
zdegradowania tego użytku. Pomoże w wyborze przez rolnika nie tylko metody, ale także przyczyni 
się do podjęcia decyzji, jaki skład mieszanki należy zastosować na dany użytek, gdzie można nabyć 
kwalifikowane nasiona mieszanek i jakiego w przyszłości spodziewać się można plonu z danego 
użytku zielonego.  
 
Pokaz pn. „Kalibracja opryskiwacza polowego” – 57  pokazów 

Od 2014 roku rolnicy są zobowiązani do stosowania w gospodarstwach zasad integrowanej 
ochrony roślin. Sezonowa kalibracja opryskiwaczy jest jednym z podstawowych elementów 
integrowanej ochrony roślin. Oprócz sprawnego 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.  

Okresową kalibrację należy przeprowadzać co 3 lata podczas atestacji opryskiwacza, którą 
wykonuje uprawniony diagnosta. Do tego celu wykorzystuje on specjalistyczny sprzęt diagnostyczny. 
Natomiast sezonową kalibrację powinien przeprowadzić sam rolnik. Zabieg ten należy wykonać przed 
każdym sezonem wegetacyjnym, po trwającej dłużej niż 4 miesiące przerwie postoju opryskiwacza, 
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po każdej zmianie rozpylaczy, zmianie ciśnienia lub rodzaju ciągnika. Dzięki niej uzyskuje się 
wymagają wielkość kropel i odpowiednią dawkę cieczy na 1 ha.  

Celem pokazów będzie wskazanie właściwego sposobu dokonania kalibracji opryskiwacza 
polowego. 
 
Pokaz pn. „Próba kręcona siewnika” – 20 pokazów 

Kluczową rolę w przygotowaniu siewnika do siewu nasion ma poprawne przeprowadzenie jego 
regulacji i próby kręconej. Próba kręcona, wykonana najlepiej w warunkach polowych, powinna 
w zupełności wystarczyć do prawidłowego wyregulowania większości mechanicznych siewników 
uniwersalnych. Należy jednak pamiętać, że dobry siew zależy nie tylko od właściwego ustawienia 
dawki wysiewu, lecz także od prawidłowego umieszczenia nasion w glebie. Aby ustawić siewnik, 
trzeba znać podstawowe parametry wysiewanych nasion: masę jednostkową, zdolność kiełkowania 
oraz czystość. Wartości te podawane są w charakterystyce odmianowej materiału siewnego na 
etykiecie. Normy uwzględniają zróżnicowane warunki glebowo-klimatyczne. Żeby uzyskać wymaganą 
dawkę wysiewu nasion, trzeba dostosować elementy zespołów wysiewających do wymiaru 
wysiewanych nasion zgodnie z instrukcją obsługi danego siewnika. Dla większości stosowanych  
w Polsce siewników oznacza to, że należy wymienić lub włączyć określone elementy aparatów 
wysiewających, odpowiednio ustawić szczelinę wylotu nasion – zmieniając położenie denek – oraz 
podnieść lub opuścić zasuwki dopływu nasion do aparatów. Jednocześnie trzeba dostosować zakres 
przełożeń w przekładni napędowej siewnika. 
 
Pokaz pn. „Cięcie i formowanie drzew i krzewów owocowych” – 9 pokazów 

Pokaz ma na celu przekazanie, na praktycznych przykładach, zasad tej czynności, która leży  
u podstaw plonowania drzew i krzewów owocowych. Po raz pierwszy, w Lubawie, odbędzie się pokaz 
cięcia drzew owocowych, których owoce będą zbierane kombajnem. 
 
Pokaz pn. „Odnawialne źródła energii - zastosowanie w praktyce” – 8 pokazów 

Działania mające na celu 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 pn. „Higieniczne pozyskiwanie miodu” – 5 pokazów 

Najważniejszą czynnością w obsłudze pszczół jest zachowanie zasad higieny, które zagwarantują 
zdrowie pszczół oraz wysoką jakość uzyskanych produktów, tj. miodu, pszczelego pyłku kwiatowego 
i propolisu. Przeglądy rodziny należy tak wykonywać, aby pszczoły swobodnie mogły pracować nie 
zwracając uwagi na pszczelarza. Ubranie robocze winno być czyste, szczelne, dające poczucie spokoju 
i bezpieczeństwa pracującemu. Podkurzacz musi być dobrze rozpalony, zapewniający wystarczającą 
ilość dymu. Należy unikać alkoholu, dezodorantów, pachnącego mydła, gdyż pszczoły źle tolerują 
silne zapachy. 
 
Pokaz pn. „Biotechniczne metody zwalczania warrozy pszczół miodnych (kwasy organiczne, 
wycinanie czerwiu trutowego)” – 3 pokazy  

Jednym z głównych problemów pszczelarzy jest prowadzenie gospodarki pasiecznej  
w obecności roztocza Varroa destructor. Należy mieć na uwadze, że rodziny pszczele są w dalszym 
ciągu atakowane przez nosemozę, kiślicę i zgnilce. Pszczoły osłabione przez inne choroby są  
w krótkim czasie niszczone przez warrozę. W całorocznej gospodarce należy wprowadzić te zabiegi, 
które wpłyną na znaczne zmniejszenie ilości pasożytów Varroa destructor do poziomu, kiedy będzie 
możliwe prowadzenie normalnej gospodarki pasiecznej. Aby te zabiegi były skuteczne muszą być 
przeprowadzane we właściwym czasie. Dlatego konieczna jest znajomość życia, rozwoju  
i oddziaływania tego pasożyta na rodzinę pszczelą. Roztocze rozmnażają się tylko na zasklepionym 
czerwiu. Jego brak uniemożliwia ten rozwój. Im przerwa między jesiennym, a wiosennym 
czerwieniem jest dłuższa, tym więcej ich ginie i wiosenny stopień porażenia jest mniejszy. Obecnie 
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problem wirusów pszczelich znalazł się w czołówce badań, szczególnie w kontekście interakcji 
zakażeń z inwazją roztocza Varroa destructor. Najbardziej powszechnym wirusem towarzyszącym 
warrozie jest wirus zdeformowanych skrzydeł – DWV. Wirus ostrego paraliżu pszczół ABPV namnaża 
się szybciej od niego, przez co doprowadza szybciej do śmierci rodziny. Opieka nad pasieką zarażoną 
warrozą zmusza pszczelarza do wykonania wielu dodatkowych czynności w określonych terminach, 
włączonych do stałych prac pasiecznych. 
 
Konkursy organizowanie samodzielnie przez W-MODR w Olsztynie, lub przygotowanie przez 
pracowników Ośrodka zgłoszeń uczestników do konkursów o charakterze ogólnokrajowym, mają za 
zadanie przede wszystkim promować osiągnięcia ich uczestników oraz informować o cechach ich 
produktów, umiejętnościach i wiedzy. 
 
Olimpiady, organizowane corocznie przez W-MODR w Olsztynie, to: Olimpiada Młodych 
Producentów Rolnych (finał wojewódzki), której zwycięzcy będą reprezentować województwo 
warmińsko-mazurskie w finale krajowym zaplanowanym podczas XXII Międzynarodowych Targów 
Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach; Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska  
i BHP w Rolnictwie, poprzedzona 19 eliminacjami powiatowymi, której celem jest popularyzowanie, 
w formie współzawodnictwa, stopnia opanowania wiedzy w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa.  
 
Wystawa/Pokaz Zwierząt Ras Zachowawczych – w kraju istnieje długoletnia tradycja działań na rzecz 
ochrony zasobów genetycznych zwierząt. Polska dysponuje bogatymi i zróżnicowanymi zasobami 
genetycznymi zwierząt gospodarskich. Wśród użytkowanych gatunków każdy reprezentowany jest 
przez kilka lub kilkanaście ras lub odmian. Konieczne jest zwiększenie zainteresowania i zrozumienia 
społecznego dla działań na rzecz ochrony zasobów genetycznych oraz znaczenia rodzimych ras 
zwierząt. Rasy rodzime, pomimo niższego poziomu użytkowości, charakteryzują się takimi cechami 
jak odporność na choroby, wysoka płodność i plenność, dobre cechy mateczne, długowieczność oraz 
zdolności adaptacyjne do skrajnych warunków środowiskowych i paszy o niskiej jakości. Produkty 
otrzymywane od tych zwierząt mają szczególną, unikatową jakość. Rasy rodzime spełniają rolę 
naprawczą w środowisku, można je prowadzić w trudnych warunkach środowiskowych (np. tereny 
pagórkowate, słabo dostępne dla maszyn oraz obszary wymagające rekultywacji). Rasy zachowawcze 
uczestniczą pośrednio w estetyzacji wsi, czy zachowaniu dziedzictwa kulturowego. Spełniają rolę 
przywracania i utrzymania tzw. krajobrazu kulturowego. Hodowla ras rodzimych może wspomagać 
tworzenie nisz rynkowych np. w zakresie tak obecnie modnych usług agroturystycznych. Planuje się 
wystawę/pokaz zwierząt ras zachowawczych w następujących gatunkach: bydło mleczne, konie, 
owce. 
 

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

Lp. Wyszczególnienie /* Forma/metoda Liczba 
działań 

1. Doradztwo    
1.1 Produkcja roślinna konsultacja, wizyta 7057 
1.2 Produkcja ogrodnicza konsultacja, wizyta 582 
1.3 Integrowana ochrona roślin konsultacja, wizyta 4052 
1.4 Integrowana produkcja roślin konsultacja, wizyta 1045 
1.5 Ochrona środowiska konsultacja, wizyta 1306 
1.6 Melioracje w rolnictwie konsultacja, wizyta 983 
1.7 Odnawialne źródła energii konsultacja, wizyta 953 
1.8 Produkcja zwierzęca konsultacja, wizyta 6629 
1.9 Zrównoważona gospodarka rybacka konsultacja, wizyta 315 

1.10 Pszczelarstwo konsultacja, wizyta 312 
1.11 Grupowe formy działania producentów rolnych konsultacja, wizyta 62 
1.12 Efektywność energetyczna w gospodarstwie konsultacja, wizyta 95 

2. Wdrożenia   
2.1 Nowe możliwości integrowanej ochrony przed chwastami - kapusty, kalafiora  wdrożenia 1 
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Zadanie 7. Upowszechnianie metod produkcji rolniczej i stylu życia przyjaznych dla środowiska 

Lp. Wyszczególnienie /* Forma/metoda Liczba 
działań 

i brokułu z zastosowaniem mieszaniny metazachloru z dimetenamidem - P 
(Butisan Duo 400 EC) 

3. Demonstracje   

3.1 Wpływ warunków glebowych oraz nawożenia i ochrony roślin na plonowanie 
pszenicy ozimej odmiany Arkadia w województwie warmińsko-mazurskim demonstracja 22 

3.2 Wpływ warunków glebowych oraz nawożenia i ochrony roślin na plonowanie 
pszenżyta ozimego odmiany Borowik w województwie warmińsko-mazurskim demonstracja 17 

3.3 
Wpływ warunków glebowych oraz nawożenia i ochrony roślin na plonowanie 
pszenicy jarej odmiany rekomendowanej do uprawy w województwie 
warmińsko-mazurskim 

demonstracja 8 

3.4 
Wpływ warunków glebowych oraz nawożenia i ochrony roślin na plonowanie 
jęczmienia jarego odmiany rekomendowanej do uprawy w województwie 
warmińsko-mazurskim 

demonstracja 7 

3.5 Wpływ warunków glebowych oraz nawożenia i ochrony roślin na plonowanie 
kukurydzy na kiszonkę w województwie warmińsko-mazurskim demonstracja 28 

3.6 Porównanie plonowania odmian rzepaku ozimego - tolerancyjnych i podatnych 
na kiłę demonstracja 2 

3.7 
Wpływ warunków glebowych oraz nawożenia i ochrony roślin na plonowanie 
ziemniaka jadalnego w wybranych rejonach województwa warmińsko-
mazurskiego 

demonstracja 7 

3.8 Fitosanitarna rola gorczycy białej i rzodkwi oleistej w zwalczaniu kiły kapusty 
w uprawach warzywniczych demonstracja 1 

3.9 Renowacja trwałych użytków zielonych jako element poprawy ich wydajności demonstracja 6 
3.10 Zbilansowanie dawek pokarmowych dla tuczników a efektywność produkcji demonstracja 1 
3.11 Prawidłowe zastosowanie łubinów słodkich w żywieniu tuczników demonstracja 1 
3.12 Dobre praktyki pszczelarskie demonstracja 3 
3.13 Tradycyjna gospodarka stawowa i jej wpływ na jakość surowca demonstracja 1 

4. Pokazy   
4.1 Najnowsze technologie sporządzania sianokiszonek i kiszonek pokaz 43 
4.2 Renowacja trwałych użytków zielonych pokaz 29 
4.3 Kalibracja opryskiwacza polowego pokaz 57 
4.4 Próba kręcona siewnika pokaz 20 
4.5 Cięcie i formowanie drzew i krzewów owocowych pokaz 9 
4.6 Odnawialne źródła energii - zastosowanie w praktyce pokaz 8 
4.7 Higieniczne pozyskiwanie miodu pokaz 5 

4.8 Biotechniczne metody zwalczania warrozy pszczół miodnych (kwasy 
organiczne, wycinanie czerwiu trutowego) pokaz 3 

5. Konkursy   
5.1 VII edycja konkursu fotograficznego "Rolnictwo to moja pasja" konkurs 1 
5.2 Quiz wiedzy ogrodniczej i BHP w rolnictwie konkurs 1 
5.3 Quiz wiedzy rolniczej konkurs 1 
5.4 Agroliga (etap wojewódzki) konkurs 1 
5.5 VII edycja konkursu fotograficznego "Najciekawszy Obiekt Przyrody" konkurs 1 
5.6 Konkurs wiedzy "W UE tylko bezpieczne żniwa" konkurs 1 

5.7 Konkurs na najlepszego producenta mleka i producenta bydła mięsnego 
przygotowanie zgłoszeń 

uczestników do 
konkursu 

5 

5.8 Farmer Roku 
przygotowanie zgłoszeń 

uczestników do 
konkursu 

11 

6. Olimpiady   
6.1 Olimpiada Młodych Producentów Rolnych - finał wojewódzki olimpiada 1 

6.2 Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie 
(eliminacje powiatowe) olimpiada 19 

6.3 Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie olimpiada 1 
7. Imprezy targowo-wystawiennicze   

7.1 Wystawa/Pokaz Zwierząt Ras Zachowawczych wystawa 1 
/* formy szkoleniowe z tego zakresu tematycznego zostały wykazane w zadaniu 1.11.k 
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2.8 PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ ZACHOWANIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO  
I PRZYRODNICZEGO WSI, EKOLOGICZNEGO I FUNKCJONALNEGO URZĄDZANIA 
GOSPODARSTWA ROLNEGO 

 
Stwierdza się stały wzrost zainteresowania produkcją żywności tradycyjnej i regionalnej zgodzie  

z przepisami sanitarnymi i podatkowymi, co skutkuje rejestracją obiektów w odpowiednich 
placówkach sprawujących nadzór, kontrolę i ewidencjonujących poszczególne gałęzie tego rodzaju 
działalności. Rośnie świadomość o potrzebie promocji wytworzonych produktów tradycyjnych  
i regionalnych. Strategicznym celem działań doradczych będzie budowanie świadomości wśród 
rolników na temat znaczenia kultywowania wytwarzania potraw regionalnych i tradycyjnych oraz 
sprzedaży i standaryzacji tych produktów w branży żywności tradycyjnej i naturalnej. 

Rolnictwo ekologiczne, określane również jako biologiczne lub organiczne, oznacza system 
gospodarowania o zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej w obrębie gospodarstwa. 
Produkcja prowadzona metodami ekologicznymi to sposób uzyskania produktu, w którym 
zastosowano możliwie w jak największym stopniu naturalne metody produkcji, nienaruszające 
równowagi przyrodniczej. Zasada ta dotyczy wszystkich rodzajów i etapów produkcji, zarówno 
produkcji roślinnej, chowu i hodowli zwierząt, produktów akwakultury, jak i przetwórstwa. Produkcja 
ekologiczna w szczególności polega na stosowaniu prawidłowego płodozmianu i innych naturalnych 
metod utrzymywania lub podwyższania biologicznej aktywności i żyzności gleby oraz doboru 
gatunków i odmian roślin oraz gatunków i ras zwierząt, uwzględniającego ich naturalną odporność na 
choroby. 

Rolnictwo ekologiczne spełnia nie tylko rolę związaną z produkcją żywności, ale wpływa na 
utrzymanie i zwiększenie różnorodności biologicznej i walorów przyrodniczych rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej. Polska jest krajem, w którym zużycie chemicznych środków produkcji w rolnictwie było 
zawsze niższe niż w większości krajów europejskich, co sprawiło, że jakość ekologiczna przestrzeni 
produkcyjnej w rolnictwie oraz jej różnorodność biologiczna należą do najlepszych w Europie. Może 
to znacznie ułatwić polskim rolnikom podejmowanie produkcji żywności metodami ekologicznymi. 
Zwiększenie udziału żywności ekologicznej na rynku jest korzystne dla polskiego rolnictwa, a także 
będzie wpływać na zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania konsumentów na taką żywność. 

Praca doradcza skupiona będzie wokół próby rozwiązania problemu braku surowca wysokiej 
jakości na rynku z produkcji naturalnej i tradycyjnej, przy jednoczesnym wzrastającym 
zapotrzebowaniu konsumentów na żywność mało przetworzoną i pozyskiwaną metodami 
naturalnymi. 
 
Pokaz pn. „Potrawy tradycyjne i regionalne: pieczenie chleba, pieczenie ciast, wędzenie ryb, 
kiszenie kapusty, kiszenie ogórków, warzenie piwa domowego” – 28 pokazów  

Działanie ma na celu propagowanie tradycyjnego sposobu przyrządzania produktów i potraw 
na bazie lokalnych surowców oraz budowanie świadomości zachowania tradycyjnych przepisów 
przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Grupą docelową pokazów są mieszkańcy obszarów 
wiejskich, w tym Koła Gospodyń Wiejskich. 
 
Pokaz pn. „Rękodzieło tradycją regionu” – 7 pokazów 

Pokazy mają na celu upowszechnienie wiedzy na temat lokalnego dziedzictwa kulturowego  
z wykorzystaniem różnych dyscyplin rękodzielniczych, z zachowaniem elementów tradycji  
i nowoczesności. Grupą docelową pokazów są mieszkańcy obszarów wiejskich, w tym Koła Gospodyń 
Wiejskich. 
 
Konkursy promować będą wiedzę, umiejętności i osiągnięcia organizacyjne oraz hodowlane rolników 
i innych mieszkańców obszarów wiejskich. 
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Zadanie 8. Podejmowanie działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi,  
ekologicznego i funkcjonalnego urządzania gospodarstwa rolnego 

Lp. Wyszczególnienie /* Forma/metoda Liczba 
działań 

1. Doradztwo    

1.1 Rolnictwo ekologiczne konsultacja, wizyta 2559 

1.2 Produkcja surowców do wytwarzania żywności wysokiej jakości konsultacja, wizyta 415 

1.3 Spółdzielnie socjalne konsultacja, wizyta 84 

1.4 Mała przedsiębiorczość na obszarach wiejskich konsultacja, wizyta 301 

1.5 Sprzedaż bezpośrednia konsultacja, wizyta 843 

1.6 Promocja produktu lokalnego i regionalnego jako wsparcie dziedzictwa 
kulturowego konsultacja, wizyta 453 

1.7 Estetyzacja przestrzeni wiejskiej konsultacja, wizyta 434 

2. Pokazy   

2.1 Potrawy tradycyjne i regionalne: pieczenie chleba, pieczenie ciast, wędzenie 
ryb, kiszenie kapusty, kiszenie ogórków, warzenie piwa domowego pokaz 28 

2.2 Rękodzieło tradycją regionu pokaz 7 

3. Konkursy   

3.1 Quiz wiedzy o rolnictwie ekologicznym konkurs 1 

3.2 Najlepsze gospodarstwo ekologiczne (etap wojewódzki) konkurs 1 

3.3 Konkurs "Od pola do stołu" konkurs 1 

3.4 Konkurs na najlepsze wypieki domowe konkurs 1 

3.5 Konkurs kulinarny - bożonarodzeniowe potrawy konkurs 1 

3.6 Konkurs promujący dziedzictwo kulturowe (m.in. najładniejszy koszyk 
wielkanocny, najładniejsza palma wielkanocna, najładniejszy wieniec, itp.) konkurs 1 

3.7 Bezpieczne gospodarstwo rolne 
przygotowanie zgłoszeń 

uczestników do 
konkursu 

9 

3.8 Sposób na sukces 
przygotowanie zgłoszeń 

uczestników do 
konkursu 

4 

3.9 Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla na stołach Europy 
przygotowanie zgłoszeń 

uczestników do 
konkursu 

5 

/* formy szkoleniowe z tego zakresu tematycznego zostały wykazane w zadaniu 1.12.l 
 
 

2.9 UPOWSZECHNIANIE ROZWOJU AGROTURYSTYKI I TURYSTYKI WIEJSKIEJ ORAZ PROWADZENIE 
PROMOCJI WSI JAKO ATRAKCYJNEGO MIEJSCA WYPOCZYNKU 

 
Doradztwo będzie wsparciem dla osób zainteresowanych lub już prowadzących działalność 

agroturystyczną, bądź obiekty turystyki wiejskiej w zakresie aspektów prawno-administracyjnych, 
marketingowych oraz zachowania dziedzictwa kulturowego obszarów wiejskich. Prowadzona będzie 
przez W-MODR w Olsztynie promocja gospodarstw agroturystycznych skupionych w Ogólnopolskiej 
Sieci Zagród Edukacyjnych. Sieć ta stworzona jest i nadzorowana jest przez CDR w Brwinowie 
O/Kraków na zlecenie MRiRW. Skupia gospodarstwa posiadające w swojej ofercie dobra materialne  
i niematerialne odpowiadające treściom kształcenia w zakresie: produkcji roślinnej, produkcji 
zwierzęcej, przetwórstwa płodów rolnych, świadomości ekologicznej i konsumenckiej, dziedzictwa 
kultury wsi, tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej. Baza taka pozwala 
przeprowadzać zajęcia edukacyjne w gospodarstwach co wpływa na atrakcyjność oferty i pozwala 
wydłużyć sezon turystyczny. Planuje się zgłoszenie kolejnych obiektów z Warmii i Mazur do Sieci. 
Ponadto aktualizowany i wzbogacany o nowe obiekty będzie wortal agroturystyczny stworzony przez 
W-MODR w Olsztynie w 2011 roku.  
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Zadanie 9. Upowszechnianie rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz prowadzenie promocji wsi  
jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku 

Lp. Wyszczególnienie /* Forma/metoda Liczba 
działań 

1. Doradztwo    

1.1 Działalność agroturystyczna i turystyka na obszarach wiejskich konsultacja, wizyta 990 

2. Konkursy   

2.1 Ogród przyjazny rodzinie i turystom konkurs 1 

2.2 Zielone Lato - konkurs agro-eko-turystyczny 
przygotowanie zgłoszeń 

uczestników do 
konkursu 

8 

/* formy szkoleniowe z tego zakresu tematycznego zostały wykazane w zadaniu 1.13.m 
 

2.10 WSPÓŁDZIAŁANIE W REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMÓW ROLNO-
ŚRODOWISKOWYCH ORAZ PROGRAMÓW DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU OGRANICZENIE 
ODPŁYWU AZOTU ZE ŹRÓDEŁ ROLNICZYCH 

 
Rolnictwo wywiera duży wpływ na kształtowanie środowiska naturalnego, gdyż bezpośrednio 

użytkuje jego zasoby w procesach produkcji. Wiele stosowanych obecnie metod i technologii ma 
niekorzystny wpływ na środowisko, co z kolei może ograniczyć dostępność dobrej jakości gleb, wód, 
powietrza, zasobów genowych, dzikiej flory i fauny w przyszłości. Problemami związanymi z ochroną 
środowiska w rolnictwie województwa warmińsko-mazurskiego są: 

- Degradacja gleb. Niska zawartość próchnicy, wysoki poziom zakwaszenia, spadek biologicznej 
aktywności, zanieczyszczenie pozostałościami nawozów i środków ochrony roślin, zagrożenie 
erozją oraz suszą, zagęszczanie  i zasklepianie się gleb.  

- Spadek zawartości węgla organicznego w glebie przyczyniający się obok innych źródeł do tzw. 
„efektu cieplarnianego”.  

- Zanieczyszczenie wód powierzchniowych i środowiska gruntowo-wodnego oraz 
nierównomierna dostępność wody.  

- Zanieczyszczenie powietrza poprzez emisję substancji gazowych: amoniaku, siarkowodoru, 
metanu, dwutlenku węgla oraz substancji pyłowych pochodzących z intensywnego chowu lub 
hodowli zwierząt, tj. pyłem ze ściółki, magazynów mieszalni pasz, suszarni zbóż czy innych 
obiektów gospodarskich. 

- Niska kondycja siedlisk przyrodniczych i populacji roślin i zwierząt związanych  
z ekosystemami zależnymi od rolnictwa, wymagających szczególnej ochrony lub restytucji.  
Problem ten spowodowany jest z niedostosowaniem użytkowania rolniczego do cennych 
siedlisk przyrodniczych a także z brakiem szczegółowej inwentaryzacji cennych siedlisk 
szczególnie poza obszarami chronionymi.  

- Zmniejszenie bioróżnorodności na obszarach związanych z rolnictwem. Ginięcie 
poszczególnych gatunków dzikiej fauny i flory. Zmniejszenie puli genowej roślin uprawnych  
i zwierząt hodowlanych poprzez zaprzestanie uprawy starych gatunków i odmian roślin oraz 
chowu dawnych ras zwierząt. Specjalizacja produkcji rolnej prowadząca do ograniczenia 
liczby uprawianych roślin. 

- Istotnym zagrożeniem dla różnorodności biologicznej województwa jest wprowadzanie do 
uprawy na gruntach rolnych lub na obszarach wiejskich np. w ogrodach przydomowych czy 
wiejskich terenach zielonych obcych gatunków, które są lub potencjalnie mogą się stać  
w krótkim czasie gatunkami inwazyjnymi zagrażającymi rodzimym gatunkom.  

- Zmiany w krajobrazie spowodowane powiększaniem powierzchni pól, likwidacją oczek 
wodnych, zakrzaczeń i miedz śródpolnych, fragmentaryzacją ekosystemów, przerywaniem 
korytarzy ekologicznych, urbanizacją obszarów wiejskich. 

- Niska świadomość rolników i mieszkańców obszarów wiejskich dotycząca potrzeb w zakresie 
ochrony środowiska, jak i sposobów jej realizacji. 
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Rozwiązywaniu powyższych problemów służą realizowane i wdrażane od wielu lat programy 
rolno-środowiskowe. 

Praca doradcza ujmować będzie również zagadnienie ochrony wód przed zanieczyszczeniami 
powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (wprowadzona w UE Dyrektywa 91/676/EWG 
tzw. Dyrektywa Azotanowa). Dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2013-2016 
wyznaczono 12 619,69 ha użytków rolnych jako obszary szczególnie narażone (OSN) na 
zanieczyszczenia azotanami. Celem doradztwa będzie merytoryczne wsparcie i pomoc dla rolników 
gospodarujących na OSN. Podjęte przez nich działania, długofalowo powinny przyczynić się  
do zmniejszenia zanieczyszczeń wód powierzchniowych na tych obszarach.  
 

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

Lp. Wyszczególnienie /* Forma/metoda Liczba 
działań 

1. Doradztwo    

1.1 Zadania wynikające z programów rolnośrodowiskowych konsultacja, wizyta 2045 

1.2 Zasady nawożenia na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia 
azotanami pochodzenia rolniczego (OSN) konsultacja, wizyta 80 

/* formy szkoleniowe z tego zakresu tematycznego zostały wykazane w zadaniu 1.14.n 

 
2.11 PROWADZENIE ANALIZ PRZEMIAN W ZAKRESIE POZIOMU I JAKOŚCI PRODUKCJI ROLNICZEJ 

I FUNKCJONOWANIA GOSPODARSTW ROLNYCH ORAZ UPOWSZECHNIANIE WYNIKÓW 
TYCH ANALIZ W PRACY DORADCZEJ 

 
Udzielane będzie doradztwo w zakresie kalkulacji rolniczych oraz rachunkowości  

w gospodarstwach rolnych na przykładzie systemu Polski FADN. 
Przy wykorzystaniu zebranych przez doradców informacji dotyczących cen środków do produkcji 

rolniczej oraz cen skupu płodów rolnych i usług rolniczych opracowane zostaną kalkulacje nadwyżek 
bezpośrednich, które zobrazują opłacalność prowadzenia produkcji roślinnej na przykładzie 
najpopularniejszych w województwie gatunków roślin uprawnych oraz zwierząt hodowlanych. 
Kalkulacje te będą wykorzystanie w codzienne pracy doradczej przez pracowników W-MODR  
w Olsztynie oraz  publikowane będą na stronie internetowej www.w-modr.pl oraz w miesięczniku 
„Bieżące Informacje”. 

Kwartalnie sporządzane będą „Ankiety Gospodarstwa Rolnego” (na zlecenie Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie). Służą one badaniu sytuacji finansowej w gospodarstwach - bieżących 
zakupów, inwestycji, kredytów zaciągniętych przez gospodarstwo oraz oceny perspektyw 
gospodarstwa. Na podstawie zebranych danych Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH publikuje co 
kwartał czasopismo „Koniunktura w rolnictwie”.  
 
Zadanie 11. Prowadzenie analiz przemian w zakresie poziomu i jakości produkcji rolniczej i funkcjonowania gospodarstw 

rolnych oraz upowszechnianie wyników tych analiz w pracy doradczej 

Lp. Wyszczególnienie Forma/metoda Liczba 
działań 

1. Doradztwo    
1.1 Kalkulacje rolnicze konsultacja, wizyta 204 
1.2 Rachunkowość rolna Polski FADN konsultacja, wizyta 2364 

2. Kalkulacje nadwyżek bezpośrednich działalności rolniczych 
publikowane na stronie 

internetowej oraz  
w miesięczniku „BI” 

10 

3. Badanie koniunktury w rolnictwie na potrzeby SGH - ankiety przekazywane do 
SGH 448 
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3. Działalność odpłatna 
 
W-MODR w Olsztynie w ramach doradztwa rolniczego, w oparciu o cennik usług, planuje odpłatnie 
wykonać następujące usługi: 
 

1. sporządzanie deklaracji VAT – 280 
2. sporządzanie biznes planu – 10 
3. sporządzanie planu nawożenia – 34 
4. sporządzanie planu przestawienia gospodarstwa ba ekologiczny sposób produkcji – 4 
5. sporządzenie planu rocznej produkcji dla gospodarstwa ekologicznego – 14 
6. wypełnienie wniosku zgłoszeniowego do systemu rolnictwa ekologicznego - 14  
7. wypełnienie wniosku lub innego dokumentu niezbędnego do ubiegania się o przyznanie 

pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii 
Europejskiej lub innych instytucji krajowych i zagranicznych – 11 879, w tym m.in.: 

7.1 wniosek o pomoc – płatności bezpośrednie i ONW – 9 863 
7.2 wniosek o pomoc wraz z planem i wnioskiem o płatności bezpośrednie i ONW w ramach 

działań PROW na lata 2014-2020: Program rolno-środowiskowo-klimatyczny oraz Rolnictwo 
ekologiczne – 174 

7.3 wniosek kontynuacyjny wraz z wnioskiem o płatności bezpośrednie i ONW w ramach działań 
PROW na lata 2014-2020: Program rolno-środowiskowo-klimatyczny oraz Rolnictwo 
ekologiczne – 321 

7.4 wniosek kontynuacyjny wraz z wnioskiem o płatności bezpośrednie i ONW w ramach 
działania PROW na lata 2007-2013 Program rolno-środowiskowy – 718 

7.5 wniosek o kredyt klęskowy - 45 
7.6 wniosek o dopłaty do materiału siewnego - 215 
8. przeprowadzenie audytu plantacji roślin energetycznych – 1 
9. przeprowadzenie atestacji opryskiwacza polowego – 618 
10. przeprowadzenie szkoleń i kursów: 
10.1 kursu operatora kombajnu zbożowego/zielonkowego – 2 
10.2 kursu organizacji usług agroturystycznych – 1 
10.3 szkolenia w zakresie ochrony roślin: 
10.3.1 w zakresie stosowania środków ochrony roślin – 60 
10.3.2 w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin – 4 
10.3.3 w zakresie integrowanej produkcji roślin - 2 
11. organizacja targów rolniczych (kwiecień, wrzesień 2016 r.) – 2 
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4. Zadania zlecone przez inne jednostki 
 

4.1 Gromadzenie i przetwarzanie danych rachunkowych z gospodarstw rolnych na zlecenie 
Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB w ramach Polskiego FADN 

 
W województwie warmińsko-mazurskim prowadzona jest rachunkowość rolna w oparciu  

o System zbierania i wykorzystywania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych -  Polski FADN 
od 2004 roku. Obowiązek prowadzenia rachunkowości w tym systemie został nałożony na wszystkie 
kraje członkowskie UE, w tym na Polskę i służy do oceny i programowania Wspólnej Polityki Rolnej. 
Stworzenie takiego systemu wymaga dostępu do danych dotyczących dochodów, uzyskiwanych  
w różnego rodzaju gospodarstwach rolnych oraz do wyników produkcyjnych gospodarstw rolnych. 
Dane przekazywane są do IERiGŻ - PIB w Warszawie, skąd po sprawdzeniu, przesyłane są do Dyrekcji 
Generalnej ds. Rolnictwa System Danych Rachunkowości Rolnej FADN-VI/G-3 (DG-Agri) w Brukseli. 
Uzyskanie danych służy jako podstawa do sporządzenia przez Komisję raportów na temat sytuacji  
w rolnictwie oraz na poszczególnych rynkach rolnych. Corocznie opracowywane raporty są 
przedkładane Radzie i Parlamentowi Europejskiemu i zostają gromadzone i analizowane w ramach 
systemu, służąc do: corocznego określania dochodów gospodarstw rolnych funkcjonujących na 
terenie Wspólnoty; analizy działalności rolniczej; oceny skutków projektowanych zmian dotyczących 
rolnictwa Wspólnoty. 

Dane rachunkowe gospodarstw rolnych służą tworzeniu porównań pomiędzy gospodarstwami: 
 posiadającymi jednakową lub różną zdolność tworzenia wartości standardowej produkcji, 
 o jednakowym lub różnym ukierunkowaniu produkcyjnym, 
 położonymi w różnych regionach kraju, 
 położonymi w różnych krajach. 
W roku 2016 kontynuowane będzie prowadzenie rachunkowości rolnej w ramach systemu Polski 

FADN w 565 gospodarstwach w województwie warmińsko-mazurskim na podstawie dwóch umów 
zawartych z IERiGŻ - PIB (jedna dotycząca zbierania danych rachunkowych w danym roku, druga 
dotycząca wprowadzania danych z roku ubiegłego do Systemu RDR). W systemie uczestniczyć będzie 
70 rachmistrzów-doradców, nad pracą, których czuwać będzie 3 koordynatorów Polskiego FADN. Nad 
utrzymaniem łącz internetowych oraz aktualizacją systemów operacyjnych, programów 
antywirusowych, przeglądarek internetowych zainstalowanych na komputerach używanych do 
rejestracji oraz kontroli jakości w Systemie RDR nadzór prowadzić będzie Administrator Sieci 
Polskiego FADN. 

 
4.2 Udział w ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej pn. „Przedsiębiorca  

z klimatem”. 
 

Kampania realizowana jest przez Fundację na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA). Ma na 
celu podnoszenie wiedzy w zakresie ograniczenia oddziaływania mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw na środowisko i zmiany klimatyczne poprzez promowanie proekologicznych 
rozwiązań możliwych do zastosowania w przedsiębiorstwie, prostych i niskonakładowych działań 
zmniejszających zużycie energii, możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii oraz 
korzystania z lokalnych zasobów i usług regionalnych przedsiębiorców.  

Planuje się zorganizowanie konferencji pn. „Przedsiębiorca z klimatem”, której uczestnikami 
będą właściciele mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, przedstawiciele jednostek samorządu 
terytorialnego, organizacji pozarządowych, mediów. 
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5. Działania doradcze w układzie tematycznym wg rodzaju 
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5.1 DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIENIOWA 
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I. Wdrożenia                                         1 1 

1. 
Nowe możliwości integrowanej ochrony przed chwastami - kapusty, kalafiora  
i brokułu z zastosowaniem mieszaniny metazachloru z dimetenamidem -  
P (Butisan Duo 400 EC) 

7                                       1 1 

II. Demonstracje   4 6 5 9 5 4 2 7 5 5 4 3 5 4 12 7 5 6 2 4 104 

1. Technologia uprawy zbóż:   2 3 3 4 3 3 2 6 3 3 2 1 3 3 6 3 2 1 1   54 

1.1 Wpływ warunków glebowych oraz nawożenia i ochrony roślin na plonowanie 
pszenicy ozimej odmiany Arkadia w województwie warmińsko-mazurskim 7 1   1 1 2 1 1 4 1 2 1   1 1 2 2   1     22 

1.2 Wpływ warunków glebowych oraz nawożenia i ochrony roślin na plonowanie 
pszenżyta ozimego odmiany Borowik w województwie warmińsko-mazurskim 7   2 1 1 1     2   1 1 1 2 1 1   2   1   17 

1.3 
Wpływ warunków glebowych oraz nawożenia i ochrony roślin na plonowanie 
pszenicy jarej odmiany rekomendowanej do uprawy w województwie 
warmińsko-mazurskim 

7 1 1   1   1     1         1 2           8 

1.4 
Wpływ warunków glebowych oraz nawożenia i ochrony roślin na plonowanie 
jęczmienia jarego odmiany rekomendowanej do uprawy w województwie 
warmińsko-mazurskim 

7     1 1   1 1   1           1 1         7 

2. Technologia uprawy kukurydzy:     3 2 2 1 1   1   2 1 1   1 3 3 2 4 1   28 

2.1 Wpływ warunków glebowych oraz nawożenia i ochrony roślin na plonowanie 
kukurydzy na kiszonkę w województwie warmińsko-mazurskim 7   3 2 2 1 1   1   2 1 1   1 3 3 2 4 1   28 

3. Technologia uprawy rzepaku:                                         2 2 

3.1 Porównanie plonowania odmian rzepaku ozimego - tolerancyjnych i podatnych 
na kiłę 7                                       2 2 

4. Technologia uprawy ziemniaka:         1               1 2     1 1 1     7 

4.1 
Wpływ warunków glebowych oraz nawożenia i ochrony roślin na plonowanie 
ziemniaka jadalnego w wybranych rejonach województwa warmińsko-
mazurskiego 

7       1               1 2     1 1 1     7 

5. Warzywnictwo:                                         1 1 

5.1 Fitosanitarna rola gorczycy białej i rzodkwi oleistej w zwalczaniu kiły kapusty  
w uprawach warzywniczych 7                                       1 1 

6. Trwałe użytki zielone:   1     1 1           1       2           6 

6.1 Renowacja trwałych użytków zielonych jako element poprawy ich wydajności 7 1     1 1           1       2           6 

7. Produkcji żywca wieprzowego:         1         1                       2 

7.1 Zbilansowanie dawek pokarmowych dla tuczników a efektywność produkcji 7       1                                 1 

7.2 Prawidłowe zastosowanie łubinów słodkich w żywieniu tuczników 7                 1                       1 
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8. Produkcja miodu:   1               1           1           3 

8.1 Dobre praktyki pszczelarskie 7 1               1           1           3 

9. Produkcja ryb:                                         1 1 

9.1 Tradycyjna gospodarka stawowa i jej wpływ na jakość surowca 7                                       1 1 

III. Pokazy   10 13 11 19 11 9 5 10 11 9 6 7 5 6 25 17 11 13 5 6 209 

1. Najnowsze technologie sporządzania sianokiszonek i kiszonek 7 1 2 3 3 2   1 3 3 2 1 2 1 1 7 3 1 5 2   43 

2. Renowacja trwałych użytków zielonych  7     4   2   2   2 4   1 1   4 1 3 2 3   29 

3. Kalibracja opryskiwacza polowego 7 2 2 2 5 4 4   4 2 3 2 2 1 2 9 8 3 2     57 

4. Próba kręcona siewnika 7 2 6 1 7       1       1 2               20 

5. Cięcie i formowanie drzew i krzewów owocowych 7 1       1   1 1 1           2         2 9 

6. Odnawialne źródła energii - zastosowanie w praktyce 7 2   1 1       1 1           1 1         8 

7. Higieniczne pozyskiwanie miodu 7       1     1         1     1   1       5 

8. Biotechniczne metody zwalczania warrozy pszczół miodnych (kwasy organiczne, 
wycinanie czerwiu trutowego) 7       1         1             1         3 

9. Potrawy tradycyjne i regionalne: pieczenie chleba, pieczenie ciast, wędzenie  
ryb, kiszenie kapusty, kiszenie ogórków, warzenie piwa domowego 8 2 3   1 2 5         3     2 1   3 4   2 28 

10. Rękodzieło tradycją regionu 8                 1         1   3       2 7 
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5.2 DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA 
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I. Szkolenie praktyczne na bazie demonstracji 1k(7) 104     4 6 5 9 5 4 2 7 5 5 4 3 5 4 12 7 5 6 2 4 104 

II. Szkolenia   114 364 63 24 33 28 63 28 23 12 28 27 21 17 18 16 21 66 41 27 35 13   541 

1. Produkcja roślinna i zwierzęca   80 109 41 10 14 10 29 9 3 5 15 15 12 7 6 7 9 32 16 10 15 6   230 

1.1 

Metodyki integrowanej ochrony roślin podstawowych 
upraw rolniczych (zboża, rzepak, kukurydza) obowiązujące 
 i wspomagające pracę rolnika i doradcy. Obowiązkowe 
ubezpieczenia upraw 

1k(7) 42 12 19 3 6 4 10 4 1 1 6 5 5 3 1 3 3 7 2 3 5 1   73 

1.2 
Przegląd nowych środków ochrony roślin w integrowanej 
ochronie roślin i zastosowanie w zwalczaniu patogenów w 
uprawach zbóż i rzepaku 

1k(7) 30 7     4 2 8 1     4 3     1 3 1 1 3 2 4     37 

1.3 Integrowana ochrona roślin rolniczych i ogrodniczych przed 
kiłą kapusty 1k(7)   2         1       1                         2 

1.4 
Technologia uprawy i zbioru kukurydzy na ziarno i kiszonki. 
Kalkulacja opłacalności uprawy. Obowiązkowe 
ubezpieczenie uprawy 

1a   12     2 1 1           3   1     2 1   1     12 

1.5 
Potencjał produkcyjny użytków zielonych i możliwości jego 
poprawy. Kalkulacja kosztów różnych metod renowacji 
użytków zielonych 

1a   8                       1       3 3   1     8 

1.6 Technologie uprawy i ekonomiczne aspekty uprawy roślin 
bobowatych grubo i drobnonasiennych na pasze i nasiona 1b   14 19 1 2 1 3 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 8 2 1 1 1   33 

1.7 Rola płodozmianu, zmianowania i międzyplonów  
w opłacalności produkcji gospodarstwa rolnego 1b   10       2       1   2     1     1 2 1       10 

1.8 Rola nawadniania w uprawach ogrodniczych 1a     3         1     1             1           3 

1.9 
Zasady prowadzenia rolnictwa ekologicznego - produkcja 
roślinna, produkcja zwierzęca, produkcja ogrodnicza oraz 
możliwości wsparcia finansowego 

1d   16   2       2   1     1         6 1   1 2   16 

1.10 
Racjonalne żywienie krów mlecznych i prawidłowy odchów 
cieląt. Kalkulacja opłacalności produkcji mleka. 
Ubezpieczenie zwierząt 

1a   10   1               1     1   2 1 1 2   1   10 

1.11 Nowoczesne technologie produkcji prosiąt i ich 
ekonomiczne aspekty 1a   2                 2                         2 

1.12 Produkcja jagniąt rzeźnych. Kalkulacja opłacalności chowu 1a 1 1         1                     1           2 

1.13 Gospodarka pasieczna a ochrona środowiska. 
Biotechniczne metody zwalczania warrozy pszczół 1k(7) 3 4   1     2         1         1 1   1       7 

1.14 Tradycyjna gospodarka stawowa i jej wpływ na 
bioróżnorodność 1k(7) 4           3                   1             4 

1.15 Zadania wynikające z programów rolno-środowiskowych  
i ich realizacja w gospodarstwie 1n(10)   9   2                 1 2         1   2 1   9 
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1.16 
Wymogi produkcji rolniczej na obszarach erozyjnych  
i obszarach szczególnie narażonych na odpływy azotu ze 
źródeł rolniczych 

1n(10)   2             1     1                       2 

2. Pomocowe środki finansowe     220 20 8 16 16 18 17 12 7 12 9 8 7 10 7 10 28 21 12 15 7   240 

2.1 Zasady i wymogi przyznawania płatności bezpośrednich  
i ONW w 2016 roku 1g   95 1 3 6 5 9 6 5 3 5 5 1 2 4 4 5 12 8 4 6 3   96 

2.2 
Bieżące informacje o poszczególnych działaniach PROW na 
lata 2014-2020, w tym przygotowanie dokumentacji 
merytorycznej i ekonomicznej 

1g   62 19 3 7 6 7 6 3 2 5 3 4 3 2 3 2 7 8 5 4 1   81 

2.3 
Działania: Rolno-środowiskowo-klimatyczne i Rolnictwo 
ekologiczne w ramach PROW na lata 2014-2020 – pakiety, 
zadania, dofinansowanie 

1g   54   2 3 5 1 5 2 2 1 1 3 2 3   3 7 4 3 4 3   54 

2.4 
Możliwości wsparcia finansowego przedsięwzięć w 
rolnictwie i na obszarach wiejskich ze środków krajowych 
lub zagranicznych (poza PROW na lata 2014-2020) 

1g   9         1   2   1       1     2 1   1     9 

3. Organizacja gospodarstwa, inne   34 35 2 6 3 2 16 2 8   1 3 1 3 2 2 2 6 4 5 5     71 

3.1 

Normy i wymogi na poziomie gospodarstwa rolnego  
w zakresie: zarządzania gospodarstwem, uproszczonej 
rachunkowości rolnej, dobrej kultury rolnej zgodnej  
z ochroną środowiska, zasad integrowanej ochrony roślin 
(młodzi rolnicy)  

1i   9 1 2 1 1     2     1           2     1     10 

3.2 Zakładanie i prowadzenie pozarolniczej działalności 
gospodarczej; źródła finansowania; formy opodatkowania 1e   1                           1               1 

3.3 
Możliwości rozwoju i współfinansowania modernizacji  
i przetwórstwa rolno-spożywczego w gospodarstwach 
rolnych, w tym sprzedaż bezpośrednia 

1h   4         1               1     1   1       4 

3.4 Wykorzystanie programów komputerowych służących 
sprawnemu zarządzaniu gospodarstwem rolnym 1i     1     1                                   1 

3.5 Wykorzystanie wyników rachunkowości Polski FADN w 
zarządzaniu gospodarstwem rolnym 1c   6     1                 1       1 1 2       6 

3.6 

Wykorzystanie w gospodarstwie mikroinstalacji OZE 
(biogazownie, fotowoltaika, kolektory słoneczne, 
przydomowe elektrownie wiatrowe, pompy ciepła) jako 
element wspomagający zrównoważony rozwój rolnictwa; 
źródła finansowania inwestycji 

1k(7)   6   1 1   1                 1   1 1         6 

3.7 Innowacyjność w prezentacji i promocji produktów 
lokalnych podczas imprez regionalnych 1j 4 1   1     3               1                 5 

3.8 Dobre wzorce prowadzenia działalności w ramach 
agroturystyki i turystyki wiejskiej 1m(9) 4 4         1   1   1   1 1       1   1 1     8 
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3.9 Wiejskie gospodarstwo domowe jako mikrocentrum 
tradycji i nowoczesności 1f 7           3   1     1   1             1     7 

3.10 Obrzędy i tradycje świąteczne w kulturze ludowej 1l(8) 19 4   2     7 2 4     1         2   2 1 2     23 

III. Szkolenia terenowe:          6 6 4 10 7 4 2 11 6 5 3 3 5 3 17 7 6 6 2 13 126 

1. XII Międzynarodowe Targi Agrotechniki Sadowniczej 
FruitPro, Warszawa 12-13.01.2016 r.  1a                                             1 1 

2. Targi Sadownictwa i Warzywnictwa TSW, Nadarzyn  
13-14.01.2016 r. 1a                                             1 1 

3. Targi POLAGRA-PREMIERY, Poznań 21-24.01.2016 r. 1h                                             1 1 

4. Mazurskie AGRO SHOW Ostróda 2016, Ostróda 13-
14.02.2016 r. 1h       1   1                         1       1 4 

5. XXII Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH, 
Kielce 18-20.03.2016 r.  1h                             1                 1 

6. VIII Wiosenne Targi Ogrodnicze „Pamiętajcie o ogrodach”, 
Olsztyn 23-24.04.2016 r. 1h       1     1 1     1         1 1 1   1       8 

7. Na Dni Pola (Bajdyty, Gołubka, Ruska Wieś, Rychliki, 
Wrócikowo, in.) 1a       2 5   4 2 2   5 2 3 2   2 1 9 2 1 4 1 1 48 

8. Na demonstracje 1k(7)       1     4 3 2 2 1   1             3 1     18 

9. XXIII Jesienne Targi Rolnicze „Wszystko dla rolnictwa”, 
Olsztyn 03-04.09.2016 r. 1h       1 1 2 1 1       1 1     1 1 7   1 1 1   20 

10. XVIII Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO SHOW, 
Bednary 23-26.09.2016 r.  1h           1         4       2 1     2         10 

11. Targi Agromek, Herning, Dania listopad 2016 r. 1a                                             1 1 

12. Święto Mleka 1a                                     2         2 

13. Małe przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego  
w ramach MOL 1a                                             1 1 

14. Dobre przykłady wdrażania innowacji w gospodarstwach 
rolnych 1h                       2                     3 5 

15. Kreatywna wieś – dobre przykłady działalności na 
obszarach wiejskich 1m(9)                       1   1                 1 3 

16. Wyjazdy studyjne w ramach Sieci na rzecz innowacji w 
rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) 1g                                             2 2 

IV. Konferencja / seminarium                                               24 24 
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1. Produkcja roślinna 7 3907 3150 

2. Produkcja ogrodnicza 7 396 186 

3. Integrowana ochrona roślin 7 2405 1647 

4. Integrowana produkcja roślinna 7 686 359 

5. Ochrona środowiska 7 872 434 

6. Zadania wynikające z programów rolnośrodowiskowych 10 1281 764 

7. Rolnictwo ekologiczne 8 1594 965 

8. Melioracje w rolnictwie 7 604 379 

9. Odnawialne źródła energii 7 671 282 

10. Produkcja zwierzęca 7 3875 2754 

11. Produkcja surowców do wytwarzania żywności wysokiej jakości 8 307 108 

12. Zrównoważona gospodarka rybacka 7 259 56 

13. Pszczelarstwo 7 218 94 

14. Zasady nawożenia na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia azotanami 
pochodzenia rolniczego (OSN) 10 50 30 

15. Zasady i wymogi przyznawania płatności bezpośrednich i ONW w 2016 roku 4 6464 2332 

16. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: 4 9428 2998 

  Premie dla młodych rolników   1192 272 

  Restrukturyzacja małych gospodarstw    1652 602 

  Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa   501 92 

  Modernizacja gospodarstw rolnych   1780 675 

  Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000   151 30 

  Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN   30 15 

  
Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej 

zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, w tym chorób zwierząt, niekorzystnych zjawisk 
klimatycznych i katastrof 

  116   

  Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczanie skutków 
prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk i katastrof   105   

  Tworzenie grup i organizacji producentów    89 17 

  Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej   583 125 

  Rozwój usług rolniczych   250 69 

  Przetwórstwo i marketing produktów rolnych   78 5 

  Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich   40 14 

  Leader   105 10 

  Wsparcie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności   30 9 

  Wsparcie na demonstracje i działania informacyjne   24 4 

  Wsparcie dla korzystających z usług doradczych   231 99 

  Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości żywności   77 22 

  Wsparcie na przeprowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych   6   

  Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne   1046 502 

  Rolnictwo ekologiczne   879 311 

  Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami 
(ONW)   323 112 

  Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych   140 13 

17. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: 4 746 377 

  Ułatwianie startu młodym rolnikom   105 30 

  Program rolno-środowiskowy   641 347 

18. Wspólna Polityka Rolna na lata 2014-2020 4 1709 740 

19. Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), grupy operacyjne na rzecz 
innowacji (EPI) (4)SIR 678 57 

20. Kredyty preferencyjne z dopłatami ARiMR do oprocentowania  4 309 61 

21. Informacja rynkowa - co, gdzie, kiedy, za ile? 5 733 151 

22. Kalkulacje rolnicze 11 139 65 

23. Grupowe formy działania producentów rolnych 7 56 6 

24. Spółdzielnie socjalne 8 74 10 
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25. Rachunkowość rolna Polski FADN 11 203 2161 

26. Prowadzenie uproszczonej rachunkowości rolnej 2 290 75 

27. Wykorzystanie programów komputerowych służących sprawnemu zarządzaniu gospodarstwem 
rolnym 2 161 16 

28. Podatki i ubezpieczenia w rolnictwie 2 838 376 

29. Źródła finansowania inwestycji  w odnawialne źródła energii 4 247 83 

30. Efektywność energetyczna w gospodarstwie 7 70 25 

31. Mała przedsiębiorczość na obszarach wiejskich 8 268 33 

32. Sprzedaż bezpośrednia 8 679 164 

33. Działalność agroturystyczna i turystyka na obszarach wiejskich 9 762 228 

34. Promocja produktu lokalnego i regionalnego jako wsparcie dziedzictwa kulturowego 8 400 53 

35. Estetyzacja przestrzeni wiejskiej 8 342 92 

36. Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych mieszkańców obszarów wiejskich 3 244 5 

37. Klęski żywiołowe, szacowanie szkód spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych zjawisk 
atmosferycznych 4 388 158 

38. Konsultacje dla doradców   2890   

RAZEM:   45243 21474 
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I. Wystawy   4 6 6 16 6 5 3 5 6 6 4 4 5 4 11 9 4 9 3 11 127 

1. Dożynki gminne - prezentacja oferty W-MODR, doradztwo oraz 
prezentacja płodów rolnych 2 4 5 5 7 4 4 2 5 5 3 4 3 3 3 9 7 3 6     82 

2. Dożynki powiatowe - prezentacja oferty W-MODR, doradztwo oraz 
prezentacja płodów rolnych 2   1 1   1 1 1   1 1     1     1   1 1   11 

3. Prezentacja oferty W-MODR oraz doradztwo podczas imprez 
określonych w "Kalendarzu imprez regionalnych" oraz podczas:         9 1         2   1 1 1 2 1 1 2 2 9 32 

3.1 Targi Pszczelarskie 2       1           1                     2 
3.2 Święto Pieczonego Ziemniaka 2                       1                 1 
3.3 Święto Mleka 2                           1             1 
3.4 Święto Gęsi 2                         1               1 
3.5 Majówka z ROLTOP 2                                       1 1 
3.6 Dni Pól 2       1                     1         1 3 
3.7 Inne: podczas pikników, festiwali, świąt 2       7 1         1         1 1 1 2 2 7 23 
4. Wystawa/Pokaz  Zwierząt Ras Zachowawczych 7                                       1 1 
5. Warmińsko-Mazurskie Dożynki Wojewódzkie 2                                       1 1 
II. Konkursy (organizacja)     1                                   12 13 
1. VII edycja konkursu fotograficznego "Rolnictwo to moja pasja" 7                                       1 1 

2. Quiz wiedzy ogrodniczej i BHP w rolnictwie 7                                       1 1 
3. Quiz wiedzy o rolnictwie ekologicznym 8                                       1 1 
4. Quiz wiedzy rolniczej 7                                       1 1 

5. Ogród przyjazny rodzinie i turystom 9                                       1 1 
6. Agroliga (etap wojewódzki) 7                                       1 1 
7. Najlepsze gospodarstwo ekologiczne (etap wojewódzki) 8                                       1 1 

8. VII edycja konkursu fotograficznego "Najciekawszy Obiekt Przyrody" 7                                       1 1 
9. Konkurs "Od pola do stołu" 8                                       1 1 

10. Konkurs na najlepsze wypieki domowe 8                                       1 1 
11. Konkurs wiedzy "W UE tylko bezpieczne żniwa" 7                                       1 1 
12. Konkurs kulinarny - bożonarodzeniowe potrawy 8                                       1 1 

13. 
Konkurs promujący dziedzictwo kulturowe (m.in. najładniejszy 
koszyk wielkanocny, najładniejsza palma wielkanocna, najładniejszy 
wieniec, itp.) 

8   1                                     1 

III. Przygotowanie zgłoszeń uczestników do konkursu   3 3 4 4 2 4 3 3 3 2 4 3 3 10 5 6 4 7 3 6 82 

1. Agroliga 7   1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1   1   16 

2. Konkurs na najlepszego producenta mleka i producenta bydła 
mięsnego 7     1                             2 1 1 5 
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3. Farmer Roku 7 1 1 1         1   1     1 2 1     1   1 11 
4. Bezpieczne gospodarstwo rolne 8       1   2         1 1       2   1   1 9 
5. Sposób na sukces 8                 1             1 1     1 4 

6. Najlepsze gospodarstwo ekologiczne 8                           2       2     4 
7. Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla na stołach Europy 8                           4           1 5 
8. Ogród przyjazny rodzinie i turystom 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1   20 

9. Zielone Lato - konkurs agro-eko-turystyczny 9 1     1     1       1       1 1 1     1 8 
IV. Udział w komisji konkursowej     2   11 6 3   1   1     3   1 7       18 53 

1. AgroLiga 7                                       4 4 

2. 
Konkursy promujące dziedzictwo kulturowe (np. najładniejszy 
koszyczek wielkanocny, najładniejsza palma wielkanocna, 
najładniejszy wieniec, itp.) 

8   2   4 1               1     5         13 

3. Ogród przyjazny rodzinie i turystom 9                                       3 3 
4. Czysta i piękna zagroda - estetyczna wieś 8                   1                     1 
5. Najładniejszy ogródek przydomowy 9       1                 1               2 

6. Inne: podczas lokalnych pikników, festiwali, świąt 8       6 5 3   1         1   1 2       11 30 
V. Olimpiady   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 21 
1. Olimpiada Młodych Producentów Rolnych - finał wojewódzki 7                                       1 1 

2. Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w 
Rolnictwie  7                                       1 1 

3. Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w 
Rolnictwie (eliminacje powiatowe) 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   19 

VI. Targi                                         2 2 

1. VIII Wiosenne Targi Ogrodnicze "Pamiętajcie o ogrodach" 
 23-24.04.2016 r.                                         1 1 

2. XXIII Jesienne Targi Rolnicze "Wszystko dla rolnictwa"  
03-04.09.2016 r.                                         1 1 
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I. Artykuły: 2 6 10 7 10 6 6 4 5 8 5 5 7 6 7 20 9 9 13 3 159 305 

1. Bieżące informacje dotyczące gminy, powiatu, regionu   2 2 2 3 5 3 1 1 2 1 3 2 2   6 4 4 5   22 70 

2. Produkcja roślinna   2 4 1 5   2 1 2 1 3   5 3 3 10 2 2 5 1 24 76 

3. Integrowana ochrona roślin     1 1                                 11 13 

4. Produkcja  zwierzęca     1   1       1 1 1     1     1 2 2 2 20 33 

5. Zrównoważona gospodarka rybacka                                         4 4 

6. Ochrona środowiska, rolnictwo ekologiczne     1     1   1   2           1         6 12 

7. Odnawialne źródła energii     1 1 1     1                         3 7 

8. 
Wsparcie finansowe rolnictwa i obszarów wiejskich ze środków UE  
i krajowych: Wspólna Polityka Rolna, w tym: PROW na lata 2014-2020, 
płatności bezpośrednie 

      1                         1       22 24 

9. Aspekty ekonomiczne gospodarstw i poszczególnych działalności                                         6 6 

10. Sprzedaż bezpośrednia produktów z gospodarstwa oraz działalność 
marginalna, ograniczona i lokalna                 1                   1   2 4 

11. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich                   1                     12 13 

12. Agroturystyka i turystyka na obszarach wiejskich   1         1     1   1     1   1       4 10 

13. Wiejskie gospodarstwo domowe   1   1               1     3 3   1     12 22 

14. Informacje prawne                                         11 11 

II. Artykuł w wydawnictwach zewnętrznych 2                               2       7 9 

III. Informacja na stronę internetową (news'y) 2                                       60 60 

IV. Informacja rynkowa (miesięcznie) 5 11   11 33 11 7   22 11 11 11 11 11 11 11 31 10 22   20 255 

V. Notowania cenowe (tygodniowo) 5                                       52 52 

VI. Kalkulacje nadwyżek bezpośrednich działalności rolniczych 11                                       10 10 

VII. Meldunek żniwny (tygodniowo) 5 8 40 4 10 32 10 15 37   8 6 6 10 14 30 24 7 10 5 8 284 

VIII. Broszury i ulotki 2                                       45 45 

IX. Miesięcznik "Bieżące Informacje"                                         11 11 

  Współpraca z instytucjami pracującymi na rzecz rolnictwa   X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
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I. Płatności bezpośrednie i ONW - wniosek o pomoc 422 414 508 997 386 471 173 782 516 534 328 309 453 253 1261 601 425 542 202 286 9863 

II. Działania PROW na lata 2007-2013 33 72 42 34 72 3 31 10 32 24 53 43 20 33 78 40 61 41 37 22 781 

1. Ułatwianie startu młodym rolnikom 2007-2013                 1                       1 

1.1 wniosek o płatność                 1                       1 

2. Program rolno-środowiskowy 2007-2013 33 71 40 27 71 3 31 10 20 23 52 43 20 33 78 40 61 41 37 20 754 

2.1 wniosek kontynuacyjny + wniosek obszarowy 32 64 40 21 69 3 27 10 18 23 47 40 20 31 78 40 61 37 37 20 718 

2.2 zmiana planu RŚ 1 6   6 1   2   2   4 3           4     29 

2.3 prowadzenie rejestru RŚ             2                           2 

2.4 pozostała dokumentacja RŚ   1     1           1     2             5 

3. Plan nawożenia - pakiet rolnictwo zrównoważone 2007-2013   1 2 7 1       11 1 1                 2 26 

III. Działania PROW na lata 2014-2020 57 109 34 56 52 31 25 34 48 49 49 38 23 26 97 47 59 83 12 55 984 

1. Premia dla młodych rolników 2 16 4 9 3       5 2 2 2 4   6 9 7 2   10 83 

1.1 wniosek o pomoc 2 11   7 3       4 2 1 2 4   4 5 7 2   9 63 

1.2 wniosek o płatność   5 4 2         1   1       2 4       1 20 

2. Restrukturyzacja małych gospodarstw  5 32 9 10 6 2 5 22 11 6   2 9 4 12 8 2 5   4 154 

2.1 wniosek o pomoc 5 24 9 10 5 2 4 13 9 5   2 9 2 10 6 2 3   4 124 

2.2 wniosek o płatność   8     1   1 9 2 1       2 2 2   2     30 

3. Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa   7   4 1       4         2   4       1 23 

3.1 wniosek o pomoc   7   4 1       2         1   2       1 18 

3.2 wniosek o płatność                 2         1   2         5 

4. Modernizacja gospodarstw rolnych 4 15 8 16 7 2 2 12 5 4 2 2 5 6 22 9 10 9   10 150 

4.1 wniosek o pomoc 4 8 8 12 7 2 1 7 5 4 2 2 5 4 16 8 6 7   10 118 

4.2 wniosek o płatność   7   4     1 5           2 6 1 4 2     32 

5. Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000   9   2         2               3       16 

5.1 wniosek o pomoc   7   2         2               3       14 

5.2 wniosek o płatność   2                                     2 

6. Tworzenie grup i organizacji producentów                                       1 1 

6.1 wniosek o pomoc                                       1 1 

7. Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej     5 2 1       1       1   3   2     4 19 

7.1 wniosek o pomoc     5 2 1       1       1   3   2     4 19 
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8. Rozwój usług rolniczych   1   2 1         2 2       2   2       12 

8.1 wniosek o pomoc   1   2 1         2 2       2   2       12 

9. Przetwórstwo i marketing produktów rolnych       2                               1 3 

9.1 wniosek o pomoc       2                               1 3 

10. Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości żywności   1     2                               3 

10.1 wniosek o pomoc   1                                     1 

10.2 wniosek o płatność         2                               2 

11. Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne 41 19 4 4 3 20     15 17 43 25 4 3 17 13 33 47 9 15 332 

11.1 nowy plan RŚ-K i wniosek + wniosek obszarowy 7 8       3     5 6 6 13   2 7 1 13 23 3 8 105 

11.2 wniosek kontynuacyjny RŚ-K + wniosek obszarowy 33 11 4 4 3 17     10 11 33 12 4 1 10 12 20 24 6 7 222 

11.3 zmiana planu RŚ-K 1                   2                   3 

11.4 pozostała dokumentacja RŚ-K                     2                   2 

12. Plan nawożenia - pakiet rolnictwo zrównoważone 2014-2020 2     3 1         2                     8 

13. Rolnictwo ekologiczne 3 9 4   27 7 18   5 16   7   11 35 4   20 3 9 178 

13.1 nowy plan RE i wniosek + wniosek obszarowy   3     7   9   3 8   2   4 15     8 3 7 69 

13.2 wniosek kontynuacyjny RE + wniosek obszarowy 3 6 4   18 7 9   2 8   5   7 16 4   8   2 99 

13.3 zmiana planu RE         1                   1     2     4 

13.4 pozostała dokumentacja RE         1                   3     2     6 

14. Zalesianie i tworzenie terenów zielonych       2                                 2 

14.1 wniosek o pomoc       2                                 2 

IV. Biznesplan 1 2   4                               3 10 

V. Wniosek o kredyt klęskowy   39   6                                 45 

VI. Deklaracja podatku VAT 12   24   29 76       42 4       72   12   9   280 

VII. Pomoc w prowadzeniu korespondencji urzędowej 3 18                           4         25 

VIII. Plan rocznej produkcji dla gospodarstwa ekologicznego   1                       2 9         2 14 

IX. Plan przestawienia gospodarstwa na ekologiczny sposób produkcji                     2     1           1 4 

X. Wniosek zgłoszeniowy do systemu rolnictwa ekologicznego         3     2     2     2 2         3 14 

XI. Wnioski o dopłaty do materiału siewnego 5 28 10 15   1   20 5 4     114   4 7 2       215 

XII. Atestacja opryskiwaczy 80 89 18 89 46 32 18 88 28 30 24 24 24 45 246 48 30 42 6 320 1327 

1. zgłoszenie 32 36 18 89 46 32 18 52 28 30 24 24 24 45 78 48 30 42 6 7 709 

2. przeprowadzenie 48 53           36             168         313 618 

XIII. Kurs operatora kombajnów zbożowych/zielonkowych       1                               1 2 
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5.6 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA 

Lp. Usługa 
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XIV. Kurs organizacji usług agroturystycznych                                       1 1 

XV. Szkolenia chemizacyjne - podstawowe       1         1                       2 

XVI. Szkolenia chemizacyjne - uzupełniające 2 4 2 9 2 3 1 7 3 1 1 2 5 3 3 4 2 2 2   58 

XVII. Szkolenie w zakresie doradztwa dot. śr. ochr. roś. - podstawowe                                       1 1 

XVIII. Szkolenie w zakresie doradztwa dot. śr. ochr. roś. - uzupełniające                                       3 3 

XIX. Szkolenie w zakresie IP - podstawowe                                       2 2 

XX. Audyt plantacji roślin energetycznych                                       1 1 

XXI. Wykład na szkoleniach (chemizacyjne, śr. ochr. roślin, agroturystyczny, 
kombajnista)        5 2     7 3   1 2 4   1 4   2   25 56 

XXII. Opracowanie projektu, programu (FAPA, MSZ, KSOW)                                       4 4 

1. WFOŚiGW                                       2 2 

2. KSOW:                                       2 2 

2.1 KSOW (szkolenia, wyjazdy)                                       2 2 

XXIII. Rachunkowość FADN 15 27 48  10  24 45 16 7 60 16 22 13 19 22 54 61 32 21 18 35 565 

XXIV. Kolportaż "Bieżących Informacji" 1375 1925 1650  2200 1650 1375 660 1210 1375 1375 1100 1100 1100 880 3575 2200 1375 1320 825   28270 
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5.7 DOSKONALENIE KADRY WŁASNEJ (W PZDR) 

Lp. Temat 
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1. Ogólne zasady i wymogi przyznawania płatności bezpośrednich i ONW w 2016 roku 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 17 

2. Rachunkowość rolna, podatki w rolnictwie, ubezpieczenia (m.in.: VAT, podatek dochodowy, 
uproszczona rachunkowość na potrzeby PROW na lata 2014-2020)                 1 1     1       1     4 

3. Szacowanie strat /*               1                       1 

4. Analiza najczęściej popełnianych błędów w książkach Polski FADN; omówienie raportów 
indywidualnych   1   1 1 1 1   1         1 1 1   1 1 11 

5. 

Bieżące informacje o poszczególnych działaniach PROW na lata 2014-2020, w tym 
przygotowanie dokumentacji merytorycznej i ekonomicznej oraz: 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 wsparcie finansowe ze środków krajowych 

wsparcie procesów innowacyjnych na obszarach wiejskich 

grupowe formy działania rolników 

6. 
Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich – aspekty prawne, organizacyjne, finansowe 

1                                     1 Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego w ramach MOL - aspekty prawne  
i organizacyjne 

7. 
Technologiczne i ekonomiczne aspekty uprawy roślin bobowatych grubo i 
drobnonasiennnych oraz ich zastosowanie w żyweniu bydła i trzody chlewnej 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 
Podstawy technologii produkcji zwierzęcej 

8. Dokumentacja do działań: Program rolnośrodowiskowy z PROW na lata 2007-2013 oraz 
Działanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne z PROW na lata 2014-2020     1               1           1     3 

9. 

Agrotechnika upraw rolniczych, w tym: 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 

podstawy agrotechniki 
rola płodozmianu, zmianowania i międzyplonów w opłacalności produkcji w gospodarstwie 

rolnym 
metodyki integrowanej ochrony roślin podstawowych upraw rolniczych, jako elementy 

obowiązujące i wspomagające pracę rolnika i doradcy 
technologiczne i ekonomiczne aspekty uprawy roślin bobowatych grubo i drobnonasiennnych 

na pasze i na nasiona 

10. 
Zasady prowadzenia rolnictwa ekologicznego - produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, 
produkcja ogrodnicza oraz możliwości wsparcia finansowego             1         1   1           3 
Metody biologicznego zwalczania chorób i szkodników w uprawach rolniczych i ogrodniczych 

SUMA: 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 97 

*/ w przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych                     
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6. Wybrane działania doradcze o charakterze wojewódzkim 
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Konferencje i seminaria - plan 2016 
Lp. Temat Zadanie  

z ustawy Forma Planowany termin 
realizacji Adresaci Liczba 

uczestników 
Inne instytucje  

uczestniczące w realizacji 

1. Ochrona przed agrofagami i rola nawadniania w uprawach 
roślin sadowniczych i jagodowych 

1a konferencja styczeń rolnicy, sadownicy 150 MIRPOL Orneta, Instytut 
Ogrodnictwa w Skierniewicach 

2. 
Możliwości rozwoju sprzedaży bezpośredniej  
w gospodarstwach rolnych 1l(8) seminarium luty rolnicy, przedsiębiorcy 40 

WSSE, ZUS, KRUS, Sanepid, 
Powiatowa Stacja Weterynarii 

3. Przedsiębiorca z klimatem 1k(7) 
FDPA 

konferencja marzec przedsiębiorcy, rolnicy,  
samorządowcy, LGD, NGO 50 FDPA 

4. Możliwości rozwoju sprzedaży bezpośredniej w 
gospodarstwach rolnych 1l(8) seminarium marzec rolnicy, przedsiębiorcy,  

mieszkańcy obszarów wiejskich 50 WSSE, WIW, ZUS, KRUS 

5. 
Wsparcie finansowe rolnictwa i obszarów wiejskich ze 
środków krajowych i UE oraz funduszy LGD 1g seminarium marzec rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich 60 

ARiMR, VET, UM, Starostwo 
Powiatowe, LGD 

6. Zasady przyznawania płatności bezpośrednich i ONW  
w roku 2016 1g seminarium marzec doradcy, pracownicy ARiMR 100 ARiMR 

7. Aktualne problemy w produkcji zbóż i rzepaku  
w województwie warmińsko-mazurskim 

1a konferencja marzec producenci rolni, przedstawiciele  
instytucji otoczenia rolnictwa 100 UWM, W-MIR, ARR, Urząd 

Marszałkowski 

8. Współczesne wyzwania w zakresie gospodarowania wodą  
na obszarach wiejskich - Elbląg 

1k(7) seminarium marzec-kwiecień rolnicy, pracownicy urzędów gmin, 
mieszkańcy obszarów wiejskich 60 Żuławski Zarząd Melioracji 

Wodnych 

9. Współczesne wyzwania w zakresie gospodarowania wodą  
na obszarach wiejskich - Olecko 1k(7) seminarium marzec-kwiecień rolnicy, pracownicy urzędów gmin, 

mieszkańcy obszarów wiejskich 60 WZMiUW w Olsztynie 

10. Współczesne wyzwania w zakresie gospodarowania wodą  
na obszarach wiejskich - Olsztyn 

1k(7) seminarium marzec-kwiecień rolnicy, pracownicy urzędów gmin, 
mieszkańcy obszarów wiejskich 60 WZMiUW w Olsztynie 

11. Dobre praktyki pszczelarskie. Biotechniczne metody 
zwalczania warrozy u pszczół 

1k(7) konferencja kwiecień pszczelarze 70 Związek Pszczelarski 

12. 
Użytki zielone i pasze objętościowe podstawą efektywnego 
żywienia bydła mlecznego 1a konferencja kwiecień hodowcy bydła mlecznego,  

producenci mleka 70 firmy paszowe, firmy nasienne 

13. Różnorodność biologiczna 1k(7) konferencja czerwiec mieszkańcy obszarów wiejskich 50 Starostwa Powiatowe 

14. Grupowe formy działania rolników - aspekty prawne,  
korzyści, wsparcie finansowe 1k(7) seminarium czerwiec 

rolnicy zainteresowani zespołowymi 
formami działania, członkowie  
istniejących grup producentów 

50 ARR, Urząd Marszałkowski 

15. Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich 
(SIR) - warzywnictwo i sadownictwo 

1g 
SIR seminarium sierpień 

partnerzy SIR, warzywnicy, sadownicy, 
przedsiębiorcy, przedstawiciele  

jednostek naukowych 
40 KSOW 
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Konferencje i seminaria - plan 2016 
Lp. Temat Zadanie  

z ustawy Forma Planowany termin 
realizacji Adresaci Liczba 

uczestników 
Inne instytucje  

uczestniczące w realizacji 

16. Możliwości kreowania jakości produktu tradycyjnego  
i regionalnego w województwie warmińsko-mazurskim 

1j seminarium wrzesień rolnicy, przetwórcy, Koła Gospodyń 
Wiejskich, mieszkańcy obszarów wiejskich 50 ARR, Urząd Marszałkowski,  

W-MIR, UWM 

17. 
Rolnictwo ekologiczne w gospodarstwach drobnotowarowych 
województwa warmińsko-mazurskiego 1d seminarium październik rolnicy, uczniowie szkół rolniczych 40 ZSRiL Olecko, ZDZ Białystok 

18. Nowoczesne technologie produkcji trzody chlewnej 1a konferencja październik  hodowcy trzody chlewnej 70 
LUB-TUCZ Lubawska Spółdzielnia 

Producentów Trzody, WIWET, 
firmy paszowe 

19. Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich 
(SIR) - przetwórstwo rolno-spożywcze 

1g 
SIR 

seminarium październik partnerzy SIR, rolnicy, przedsiębiorcy, 
przedstawiciele jednostek naukowych 80 KSOW 

20. Mała przedsiębiorczość w rozwoju obszarów wiejskich 1e seminarium październik rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich 60 ARR,OWES Ełk, UP 

21. Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich 
(SIR) - odnawialne źródła energii 

1g 
SIR seminarium listopad 

partnerzy SIR, rolnicy, przedsiębiorcy, 
przedstawiciele jednostek naukowych, 

NGO, samorządu terytorialnego 
50 KSOW 

22. Podsumowanie rachunkowości rolnej Polski FADN  
w województwie warmińsko-mazurskim za 2016 rok 

1c 
IERiGŻ 

konferencja listopad doradcy Polskiego FADN 90 IERiGŻ-PIB 

23. 
Perspektywa rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich - 
kierunki, trendy, wyzwania i zagrożenia 1b konferencja listopad rolnicy, UWM, instytucje  

i organizacje rolnicze 100 
Urząd Marszałkowski, Urząd 
Wojewódzki, ARR, ARiMR, 

IERiGŻ-PIB 

24. Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich 
(SIR) - produkcja roślinna 

1g 
SIR seminarium listopad partnerzy SIR, rolnicy, przedsiębiorcy, 

przedstawiciele jednostek naukowych 50 KSOW 
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Broszury i ulotki - plan 2016 
Lp. Temat Zadanie  

z ustawy 
Rodzaj publikacji Termin wydania Nakład Format Liczba 

stron 

1. Poradnik operatora opryskiwacza polowego 2 broszura luty 3000 A5 48 

2. Wsparcie finansowe rolnictwa i obszarów wiejskich ze środków krajowych i UE 2 broszura luty 200 A5 24 

3. Wariacje kulinarne z gospodynią cz. 1 2 broszura luty 500 A5 32 

4. Szkolenia w zakresie ochrony roślin - oferta 2 ulotka marzec 100 A5 4 

5. Próg ekonomicznej szkodliwości jako element podejmowania decyzji w integrowanej ochronie roślin 2 broszura marzec  300 A5 16 

6. Korekcja racic 2 ulotka marzec 300 A5 8 

7. Zasady prowadzenia uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie rolnym 2 ulotka marzec 300 A5 4 

8. Kredyty preferencyjne z dopłatami ARiMR do oprocentowania 2 broszura marzec 300 A5 20 

9. Elementy marketingu w produkcyjnym gospodarstwie rolnym 2 broszura marzec 300 A5 12 

10. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich na przykładzie zagród edukacyjnych 2 broszura marzec 500 A5 36 

11. Wariacje kulinarne z gospodynią cz. 2 2 broszura marzec 500 A5 32 

12. Nowoczesna produkcja trzody chlewnej 2 broszura kwiecień 500 A5 16 

13. Dobre praktyki pszczelarskie 2 broszura kwiecień 500 A5 28 

14. Gospodarstwa ekologiczne - możliwości finansowania 2 broszura kwiecień 200 A5 20 

15. Jak uzyskać kwalifikacje rolnicze? - cz.1 2 ulotka kwiecień 50 A5 4 

16. Bieżące informacje z PROW na lata 2014-2020 2 ulotka kwiecień 200 A5 8 

17. Wybrane działania PROW 2014-2020 2 ulotka kwiecień 200 A5 8 

18. Wybrane działania PROW 2014-2020 2 ulotka kwiecień 200 A5 8 

19. Bieżące informacje o rolnictwie i obszarach wiejskich 2 ulotka kwiecień 200 A5 4 

20. Informator dla doradcy i rolnika - programy, regulacje prawne, wydarzenia, adresy 2 broszura kwiecień 200 A5 20 

21. Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) (2)SIR ulotka kwiecień 200 A5 4 

22. Jak zrobić dobrą kiszonkę 2 broszura maj 500 A5 16 

23. Charakterystyka odmian roślin sadowniczych do uprawy w województwie warmińsko-mazurskim 2 ulotka czerwiec 100 A5 8 

24. Oferta szkół kształcących w zawodach rolniczych w województwie warmińsko-mazurskim 2 ulotka czerwiec 200 A5 4 

25. Polskie rolnictwo - fakty i liczby 2 broszura czerwiec 1000 A5 24 
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Broszury i ulotki - plan 2016 
Lp. Temat 

Zadanie  
z ustawy Rodzaj publikacji Termin wydania Nakład Format 

Liczba 
stron 

26. Wspieramy innowacyjność - przewodnik po funduszach krajowych i zagranicznych (2)SIR broszura czerwiec 500 A5 60 

27. Innowacyjność w ogrodnictwie - dobre praktyki (2)SIR broszura czerwiec 300 A5 16 

28. Bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarstwie rolnym 2 ulotka lipiec 500 A5 8 

29. Odmiany roślin uprawnych rekomendowane do uprawy w województwie warmińsko-mazurskim 2 ulotka wrzesień 200 A4 4 

30. Deklaracje VAT 2 ulotka wrzesień 300 A5 4 

31. Jak uzyskać kwalifikacje rolnicze? - cz.2 2 ulotka wrzesień 50 A5 4 

32. Wybrane działania PROW 2014-2020 2 ulotka wrzesień 200 A5 8 

33. Bieżące informacje o rolnictwie  i obszarach wiejskich  2 ulotka wrzesień 200 A5 4 

34. Bieżące informacje o rolnictwie i obszarach wiejskich 2 ulotka wrzesień 200 A5 4 

35. Bieżące informacje o rolnictwie i obszarach wiejskich 2 ulotka wrzesień 200 A5 4 

36. Bieżące informacje o rolnictwie i obszarach wiejskich 2 ulotka wrzesień 200 A5 8 

37. Organizacja usług turystycznych na obszarach wiejskich - poradnik 2 broszura wrzesień 300 A5 24 

38. Zdrowa żywność i skutki niezdrowego odżywiania 2 ulotka wrzesień 300 A5 8 

39. Biologiczne zwalczanie agrofagów w uprawach ogrodniczych 2 ulotka październik 100 A5 4 

40. Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000 2 ulotka październik 150 A5 4 

41. Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenie 
azotanami pochodzenia rolniczego (OSN) 

2 ulotka październik 100 A5 4 

42. Tradycyjne rybactwo stawowe 2 broszura listopad 300 A5 16 

43. Zagrożenia zdrowia w środowisku pracy rolników 2 broszura listopad 200 A5 16 

44. Działalność turystyczna na obszarach wiejskich 2 ulotka listopad 100 A5 4 

45. Perspektywa rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich - kierunki, trendy, wyzwania i zagrożenia 2 broszura listopad 200 A4 32 

46. Miesięcznik "Bieżące Informacje"    miesięcznik styczeń-grudzień  11 x 4000 A4 48 
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Imprezy promocyjne - plan 2016 
Lp. Temat Zadanie  

z ustawy Forma Zasięg Termin realizacji Adresaci 

1. Olimpiada Młodych Producentów Rolnych - finał wojewódzki 7 olimpiada województwo luty uczniowie i absolwenci szkół rolniczych  
w wieku 17-40 lat 

2. VII edycja konkursu fotograficznego "Rolnictwo to moja pasja" 7 konkurs województwo luty-kwiecień mieszkańcy obszarów wiejskich 

3. Quiz wiedzy ogrodniczej i BHP w rolnictwie 7 konkurs województwo 23 kwietnia uczestnicy Wiosennych  
Targów Ogrodniczych 

4. VIII Wiosenne Targi Ogrodnicze "Pamiętajcie o ogrodach"   targi województwo 23-24 kwietnia rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich  
i miast województwa 

5. Quiz wiedzy o rolnictwie ekologicznym 8 konkurs subregion ełcki maj rolnicy, uczniowie, mieszkańcy  
obszarów wiejskich 

6. Quiz wiedzy rolniczej 7 konkurs subregion ełcki maj mieszkańcy obszarów wiejskich,  
producenci maszyn i urządzeń rolniczych 

7. Ogród przyjazny rodzinie i turystom 9 konkurs województwo maj-lipiec właściciele obiektów turystyki wiejskiej 

8. Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie 7 olimpiada województwo 22 czerwca producenci rolni w wieku 18-35 lat 

9. Agroliga  7 konkurs województwo/kraj czerwiec-sierpień rolnicy i agrofirmy 

10. Najlepsze gospodarstwo ekologiczne (etap wojewódzki) 8 konkurs województwo/kraj czerwiec-wrzesień rolnicy prowadzący produkcję  
metodami ekologicznymi 

11. VII edycja konkursu fotograficznego "Najciekawszy Obiekt Przyrody" 7 konkurs subregion ełcki lipiec-wrzesień mieszkańcy obszarów wiejskich 

12. Konkurs "Od pola do stołu" 8 konkurs subregion ełcki sierpień rolnicy 

13. Konkurs na najlepsze wypieki domowe 8 konkurs gmina sierpień Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia,  
mieszkańcy obszarów wiejskich 

14. XXIII Jesienne Targi Rolnicze "Wszystko dla rolnictwa"   targi województwo 3-4 września rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich  
i miast województwa 

15. Wystawa/Pokaz Zwierząt Ras Zachowawczych 7 wystawa województwo 3-4 września hodowcy bydła mlecznego, koni, owiec 

16. Konkurs wiedzy "W UE tylko bezpieczne żniwa" 7 konkurs subregion ełcki 8 września rolnicy, przedstawiciele  
organizacji rolniczych 

17. Warmińsko-Mazurskie Dożynki Wojewódzkie 2 wystawa województwo wrzesień rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich 

18. Konkurs kulinarny - bożonarodzeniowe potrawy 8 konkurs województwo grudzień Koła Gospodyń Wiejskich,  
mieszkańcy obszarów wiejskich 
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Projekty i programy - plan 2016 

Lp. Tytuł Adresaci Zasięg Zakres, np.: liczba szkoleń, liczba uczestników Źródło finansowania 

1. Polski FADN - System zbierania i wykorzystywania danych 
rachunkowych z gospodarstw rolnych rolnicy województwo 565 gospodarstw objętych rachunkowością IERiGŻ-PIB 

2. Przedsiębiorca z klimatem  
mikro, mali i średni 

przedsiębiorcy z obszarów 
wiejskich 

województwo konferencja / 50 os. NFOŚiGW, FDPA 

3. Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich 
(SIR) 

partnerzy SIR, rolnicy, 
przedsiębiorcy, przedstawiciele 

jednostek naukowych 
województwo 

4 seminaria / 220 os., 
2 broszury, 1 ulotka, 
2 wyjazdy studyjne 

KSOW, MRiRW 

 


