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Wstęp

Wielkopolski  Ośrodek  Doradztwa  Rolniczego  w  Poznaniu  działa  

na  podstawie  Ustawy  o  jednostkach  doradztwa  rolniczego  z  dnia  

22 października 2004 roku (Dz.U. Nr 251, poz.2507 ze zm.)

Ogólne  zasady  organizacyjne  Ośrodka  określa  Statut  Wielkopolskiego 

Ośrodka  Doradztwa  Rolniczego  w  Poznaniu  stanowiący  załącznik  

do  uchwały  Nr  XLIII/624/10  Sejmiku  Województwa  Wielkopolskiego  

z  dnia  25  stycznia  2010  roku  w  sprawie:  uchwalenia  Statutu  

Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa w Poznaniu.

Szczegółową  strukturę  organizacyjną  Ośrodka  Doradztwa  określa  

Regulamin  Organizacyjny  Wielkopolskiego  Ośrodka  Doradztwa 

Rolniczego  w  Poznaniu  stanowiący  załącznik  do  uchwały  

Nr  XLIV/632/10  Sejmiku  Województwa  Wielkopolskiego  z  dnia  

22 lutego 2010 roku.

Przy  WODR  w  Poznaniu  działa  Rada  Społeczna  Doradztwa  Rolniczego 

jako  organ  opiniodawczo  –  doradczy  Dyrektora  Ośrodka.  Rada 

Społeczna  reprezentuje  środowisko  rolnicze  (samorząd  rolniczy,  

związki  zawodowe  rolników),  administrację  rządową,  administrację  

samorządową, naukę i szkoły rolnicze.

Zgodnie  z  Ustawą  o  jednostkach  doradztwa  rolniczego  WODR  

w  Poznaniu  zrealizował  działania  w  zakresie  rolnictwa,  rozwoju  wsi,  

rynków  rolnych  oraz  wiejskiego  gospodarstwa  domowego,  mające  na 

celu  poprawę  poziomu  dochodów  rolniczych  oraz  podnoszenie  

konkurencyjności  rynkowej  gospodarstw  rolnych,  wspieranie  

zrównoważonego  rozwoju  obszarów  wiejskich,  a  także  podnoszenie  

kwalifikacji  zawodowych  rolników  i  innych  mieszkańców  obszarów 

wiejskich. 
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W działaniach Ośrodka Doradztwa zrealizowane zadania wynikały z: 

− potrzeb  mieszkańców  wsi  i  producentów  określonych  wspólnie  

z rolnikami i  organizacjami rolników,

− realizacji,  w  ramach  przynależności  do  Unii  Europejskiej-  

Wspólnej  Polityki  Rolnej  ze  szczególnym  uwzględnieniem 

Programu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  2007  –  2013  oraz 

Minimalnych  Wymagań  Wzajemnej  Zgodności  dla  Gospodarstw 

Rolnych (cross compliance),

−  uwarunkowań  i  przyjętej  do  realizacji  w  Województwie  

Wielkopolskim Strategii Rozwoju Wsi i  Rolnictwa, 

− realizacji makroekonomicznej polityki Państwa,

− priorytetów  własnych  –  wynikających  z  polityki  WODR  na  rzecz  

własnego rozwoju.

Działalność  Ośrodka  Doradztwa  obejmowała  realizację  zleceń 

administracji  rządowej,  w  tym  nałożone  zadania  wynikające  

z  obowiązującego  prawa  (np.  dyrektywa  azotanowa),  zadania 

wynikające  z  zawartych  umów  i  zobowiązań  oraz  realizację  bieżących 

potrzeb ludności obszarów wiejskich i  rolników . 

Strona 7



Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
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I. Organizacja  Wielkopolskiego  Ośrodka  Doradztwa 

Rolniczego w Poznaniu

Na  schemacie  poniżej  podano  organizację  WODR  w  Poznaniu  wynikającą  

z  Regulaminu  Organizacyjnego  Wielkopolskiego  Ośrodka  Doradztwa  Rolniczego  

w Poznaniu, obowiązujący od dnia 22 lutego 2010 roku. 
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Ośrodkiem Doradztwa kieruje  Dyrektor  Ośrodka przy  pomocy Zastępcy  Dyrektora, 

Głównego Księgowego i Kierowników Komórek Organizacyjnych.

Ośrodek Doradztwa Rolniczego posiada następujące komórki organizacyjne:

1. Dział Systemów Produkcji Rolnej, Standardów Jakościowych 

i Doświadczalnictwa

2. Dział Ekologii i Ochrony Środowiska

3. Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich, Przedsiębiorczości i Agroturystyki

4. Dział Ekonomiki

5. Dział Metodyki Doradztwa

6. Dział Promocji i Wydawnictw

7. Dział Administracyjno – Gospodarczy 

8. Dział Zastosowań Teleinformatyki

9. Dział Księgowości

10. Dział Kadr i Organizacji Pracy

11. Stanowisko do Spraw Obsługi Prawnej

12. Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

13. Stanowisko do Spraw Zarządzania Jakością

14. Stanowisko do Spraw Kontroli

15. Audytor Wewnętrzny

16. Zespoły Doradcze w powiatach

17. Centrum Wystawowo – Szkoleniowe w Sielinku

18. Centrum Edukacyjno – Wystawowe w Marszewie.
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II. Działalność  Wielkopolskiego  Ośrodka  Doradztwa 

Rolniczego w Poznaniu

Wielkopolski  Ośrodek  Doradztwa  Rolniczego  w  Poznaniu  w  ramach  działalności 

statutowej prowadził działalność:

− informacyjno-konsultacyjną  o  charakterze  indywidualnym  oraz  masowym 

(spotkania informacyjne, artykuły, komunikaty i in.),

− oświatową  i  upowszechnieniową  –  szkolenia  specjalistyczne,  masowe  formy 

upowszechniania, wyjazdy studyjne, pokazy, demonstracje, wdrożenia,

− doradczą, 

− inną działalność niekomercyjną, w tym zlecana przez organy administracji,

− działalność promocyjno – reklamową na rzecz własnej jednostki doradczej,

− zorganizowane podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Ośrodka.

Zgodnie z Ustawą o jednostkach doradztwa rolniczego działania Ośrodka obejmowały 

usługi  płatne  przez  rolników  oraz  mieszkańców  obszarów  wiejskich.  W  skład  tych 

działań wchodzi między innymi:

−  działalność oświatowa i innowacyjna (np. odpłatne kursy i szkolenia),

−  działalność doradcza komercyjna (np. biznesplany),

−  inna działalność komercyjna (analizy laboratoryjne, doświadczalnictwo i in.).
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II.1.  Działalność  informacyjna,  oświatowa  i  innowacyjna  

oraz doradcza

Jednym z zadań Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w 2010 roku było 

wdrażanie, upowszechnianie i informowanie o nowych rozwiązaniach technologiczno 

–  technicznych,  organizacyjnych  i  ekonomicznych  w  zakresie  produkcji  rolniczej, 

ogrodniczej, w zakresie działalności pozarolniczej oraz w obszarze otoczenia wsi.

Działalność innowacyjna była realizowana poprzez demonstracje,  pokazy, szkolenia, 

dni  pól  i  zagród  przy  ścisłej  współpracy  z  jednostkami  naukowo  –  badawczymi, 

uczelniami, firmami komercyjnymi i instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa.

Wiedza  i  umiejętności  pozyskiwane  przez  działy  merytoryczne  były  przekazywane 

doradcom  w  Zespołach  Doradczych  w  powiatach  dla  fachowego  i  skutecznego 

prowadzenia doradztwa lub bezpośrednio producentom i mieszkańcom wsi.

Działalność  doradczo  –  oświatowa  miała  na  celu  pomoc  producentom  

i  mieszkańcom  wsi  w  rozwiązaniu  bieżących  problemów  związanych  z  wymogami 

członkostwa  Polski  w  Unii  Europejskiej,  uzyskania  środków  pomocowych  oraz 

rozwiązywanie  różnych  problemów  ekonomicznych,  organizacyjnych  

i technologicznych ze wskazaniem możliwości prowadzenia zmian.

Działalność ta realizowana była w formie doradztwa indywidualnego i grupowego oraz 

przez  imprezy  masowe  w  czterech  obszarach:  technologia  produkcji,  ekologia  

i ochrona środowiska, rozwój obszarów wiejskich i przedsiębiorczości oraz ekonomika 

i  rachunkowość  rolnicza,  należy  podkreślić,  że  poszczególne  zagadnienia  zawierają 

wspólne elementy i wzajemnie się uzupełniają.

Działalność  doradczo – oświatowa była realizowana poprzez  indywidualne  porady  

i  pomoc  bezpośrednią,  demonstracje,  pokazy,  szkolenia,  konkursy,  wydawnictwa, 

informacje na stronie internetowej oraz na przeprowadzanych imprezach masowych.
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II.1.1 Priorytety

Na  podstawie  oceny  potrzeb  doradczych  rolników  oraz  mieszkańców  obszarów 

wiejskich, analizy Wspólnej Polityki Rolnej, bieżącej polityki Państwa, uwarunkowań 

i  przyjętych  do  realizacji  strategii  rozwoju  wsi  i  rolnictwa,  ponadto  na  podstawie 

obserwacji  pracowników WODR zrealizowano założone priorytety,  które podzielono 

na  zadania  wojewódzkie  oraz  powiatowe.  W  większości  będą  one  kontynuowane  

w 2010 roku.

II.1.1.1. Priorytety wojewódzkie

Priorytety  wojewódzkie  zostały  zrealizowane  przez  specjalistów  działów 

merytorycznych oraz doradców ZD w powiatach poprzez następujące metody i formy 

doradcze:

− Szkolenia specjalistyczne,

− Szkolenia informacyjne,

− Pokazy,

− Wdrożenia, demonstracje,

− Wyjazdy szkoleniowe,

− Warsztaty,

− Seminaria,

− Konkursy.

A. Dział Ekonomiki

Priorytet: Upowszechnianie  wiedzy w zakresie podatków związanych  

z prowadzeniem gospodarstwa rolnego i produkcji rolnej.

1. Cele przyjętego priorytetu:

− Zapoznanie rolników oraz doradców z konsekwencjami przejścia gospodarstwa 

rolnego  z  podatku  ryczałtowego  na  podatek  VAT  na  zasadach  ogólnych  

i odwrotnie.

− Przedstawienie konsekwencji  wynikających z powodu nie wywiązywania się  

z obowiązku podatkowego.

− Zapoznanie  rolników  z  możliwością  odzyskania  zapłaconego  podatku  VAT  

przy zakupie środków do produkcji dla gospodarstwa rolnego.
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2. Mierniki do oceny stopnia realizacji celów:

A. Mierniki produktu:

a)  Liczba  przeprowadzonych  szkoleń  dla  rolników  i  doradców  na  terenie 

województwa wielkopolskiego.

b)  Liczba  rolników  i  doradców  uczestniczących  w  szkoleniach  na  terenie 

województwa wielkopolskiego.

B. Mierniki rezultatu:  

a) Liczba  rolników  posiadających  wiedzę  z  zakresu  podatku  VAT  

na zasadach ogólnych (1555 osób w 2010r., 461 osób w roku 2009). 

b) Liczba  doradców  posiadających  wiedzę  z  zakresu  podatku  VAT  

na zasadach ogólnych (64 osoby w 2010r., 60 osób w 2009r).

C. Mierniki jakości:  

a) Odsetek rolników rozliczających się z podatku VAT na zasadach ogólnych 

świadomych sytuacji ekonomiczno-finansowej w gospodarstwie.

Wartość  miernika  w  bieżącym  roku  jest  o  10%  wyższa  w  porównaniu  

do roku 2009.

b) Odsetek  rolników  znających  zasady,  kiedy  można  przejść  na  VAT  

na zasadach ogólnych, a kiedy lepiej pozostać na podatku ryczałtowym.

Wartość  miernika  w  2010r.  wzrosła  o  20%  w  porównaniu  roku  minionego. 

Uzyskana  wartość  pochodzi  z  przeprowadzonego  sondażu  wśród  rolników 

uczestniczących  w  szkoleniach  lub  spotkaniach  indywidualnych.

Dzięki  wykorzystaniu  dostępnych  metod  doradczych  osiągnięto  zwiększenie 

świadomości ekonomicznej przeszkolonych rolników i doradców.
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Priorytet: Upowszechnianie  wiedzy  o  możliwościach  pozyskania 

zewnętrznych środków finansowych dla gospodarstwa rolnego.

1. Cele przyjętego priorytetu:

− Wdrożenie  wiedzy  i  umiejętności  niezbędnych  rolnikom  do  pozyskiwania 

finansowych środków wsparcia ze źródeł krajowych i unijnych.

− Realizacja  przez  producentów  rolnych  inwestycji  niezbędnych  wobec  coraz 

wyższych  wymogów  technologicznych,  ekologicznych,  sanitarnych  

i rynkowych.

− Pomoc w modernizacji gospodarstw, która warunkuje efektywność ekonomiczną 

produkcji i tym samym należny dochód rolniczy.

2. Mierniki do oceny stopnia realizacji celów:

A. Mierniki produktu:

a)  Liczba  przeprowadzonych  szkoleń  dla  rolników  i  doradców  na  terenie 

województwa wielkopolskiego.

b)  Liczba  rolników  i  doradców  uczestniczących  w  szkoleniach  na  terenie 

województwa wielkopolskiego.

B. Mierniki rezultatu:  

a) Realizacja podstawowych działań PROW 2007 -2013  w Wielkopolsce.

Liczba złożonych wniosków w Wielkopolsce w 2010r.:

− Ułatwianie startu Młodym Rolnikom (1716);

− Renty Strukturalne (1321);

− Modernizacja gospodarstw rolnych (3015, w 2009 roku - 5095);

− Różnicowanie działalności rolniczej (1650, w 2009r roku – 423).

Największe  zainteresowanie  ukierunkowano  na  dostosowanie  gospodarstw 

rolnych do standardów UE. 

b) Stopień wykorzystania limitu środków finansowych PROW 2007 -2013.

Dane % uzyskane w ramach następujących działań PROW:

− Ułatwianie startu Młodym Rolnikom (128,46%);

− Różnicowanie działalności rolniczej (283,64%, w roku 2009 – 124%).
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Wielkopolscy  rolnicy  w  wysokim  stopniu  wykorzystują  wsparcie  finansowe  

w ramach PROW 2007 – 2013. Blisko 95% rolników ankietowanych w ramach 

badania  koniunktury  w  rolnictwie  stwierdza  dostępność  kredytów 

preferencyjnych. 

c) Kredyty preferencyjne z dopłatami do oprocentowania przez ARiMR.

Szacunkowa liczba zrealizowanych inwestycyjnych kredytów preferencyjnych w 

Wielkopolsce w 2010r. wyniosła 2200.

W ramach Działania 312 – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (wzrost 

konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich,  rozwój przedsiębiorczości 

i rynku pracy, a w konsekwencji – wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich) 

województwo wielkopolskie otrzymało 16,12% środków finansowych.

C. Mierniki jakości:  

a) Poprawa efektywności czynników produkcyjnych w gospodarstwach rolnych 

beneficjentów kredytów preferencyjnych i działań PROW.

b) Wzrost  stopy  subsydiowania  (stosunek  sumy  dopłat  i  dotacji  

do przychodów ogółem) co skutkuje stabilizacją dochodów rolniczych.

W 2010 r. wartość stopy dla gospodarstw trzodowych przekroczyła 60% i jest 

wyższa o 10% w porównaniu roku 2009.

c) Podniesienie cech przedsiębiorczości wśród producentów rolnych:

− Zwiększenie powiązania gospodarstw z rynkiem rolnym.

− Rosnąca  liczba  rolników  –  VAT-owców  rozliczających  się  na  zasadach 

ogólnych.

Konieczność poprawienia opłacalności produkcji rolniczej wymaga stosowania 

nowoczesnych  technologii,  wzrostu  efektywności  nakładów,  zmiany  strategii 

organizacji i użytkowania maszyn rolniczych.
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Priorytet:  Podnoszenie  wiedzy  ekonomicznej  w  zakresie  zarządzania 

gospodarstwem  rolnym,  w  tym  kształtowaniu  konkurencyjności 

gospodarstwa rolnego.

1. Cele przyjętego priorytetu:

Uświadomienie rolnikom, że: 

− funkcjonowanie  gospodarstw  rolnych  w  dzisiejszej  gospodarce  rynkowej 

nierozerwalnie  związane  jest  z  zarządzaniem,  w  tym:  planowaniem  i 

organizacją, 

− konkurencyjna  gospodarka  rynkowa  wymaga  od  rolników  umiejętności 

wykorzystywania w praktyce zasad ekonomiki, w tym informacji rynkowych  

i podejmowania decyzji w oparciu o rachunek ekonomiczny,

− Zasada  Wzajemnej  Zgodności  oznacza  powiązanie  wysokości  uzyskiwanych 

płatności bezpośrednich ze spełnianiem przez rolnika określonych wymogów.

2. Mierniki do oceny stopnia realizacji celów:

A. Mierniki produktu:

a) Liczba zrealizowanych metod doradczych ogółem.

b) Liczba poszczególnych metod doradczych. 

c) Liczba uczestników zrealizowanych metod doradczych.

B. Mierniki rezultatu:  

a) Zgłębianie  wiedzy  i  umiejętności  przez  rolników  oraz  mieszkańców 

obszarów wiejskich. 

W Wielkopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przeprowadzono 

metodą  ankiety  rozpoznanie  potrzeb  doradczych  wśród  rolników  oraz 

mieszkańców  obszarów  wiejskich.  W  wyniku  przeprowadzonej  ankietyzacji 

otrzymano  2  212  ankiet,  z  których  wynika  że  294  osoby  są  zainteresowane 

szkoleniami  specjalistycznymi  o  tematyce  ekonomicznej  (13,3% 

ankietowanych).

b) Liczba złożonych wniosków w woj. wielkopolskim na działanie PROW 2007 

– 2013:

− Modernizacja gospodarstw rolnych (5093)

− Ułatwienie startu młody rolnikom (1709 w 2010 r., 135 w roku 2009).
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C. Mierniki jakości:  

a) Wdrażanie wiedzy i  umiejętności  przez uczestników metod doradczych w 

gospodarstwach rolnych.

b) Procentowy wzrost liczby gospodarstw rolnych podejmujących inwestycje w 

ramach PROW 2007-2013 w województwie wielkopolskim:

− Modernizacja gospodarstw rolnych – 83,53%.

− Ułatwianie startu młodym rolnikom – 11,66%.

Funkcjonowanie  gospodarstw  rolnych  nierozerwalnie  związane  jest  

z planowaniem, organizacją i zarządzaniem. Możliwości produkcyjne każdego 

gospodarstwa  rolnego  zależą  od  warunków,  w  jakich  funkcjonuje  oraz  

od  zasobów  środków  produkcji.  Niezbędne  są  działania  związane  

z  przystosowaniem  gospodarstw,  ich  modernizacją  i  sukcesywnym 

inwestowaniem w nowoczesne technologie produkcji. Zwiększenie możliwości 

produkcyjnych  wiąże  się  zwykle  ze  zmianą  w  środkach  trwałych,  czyli 

ponoszeniem  znacznych  kosztów  (wydatków)  inwestycyjnych.  Coraz  większa 

liczba  rolników  korzysta,  że  środków  PROW  na  inwestycje  w  swoich 

gospodarstwach  rolnych.  Przeprowadzone  od  roku  2007  szkolenia 

specjalistyczne zwracały szczególną uwagę na ww. zagadnienia. W roku 2010 

dla woj. wielkopolskiego skończył się limit środków na działanie „Modernizacja 

gospodarstw  rolnych”,  dlatego  przedstawiono  wyniki  z  roku  2009  

i  porównanie  do  lat  ubiegłych.  Natomiast  duża  liczba  złożonych  wniosków  

na działanie „ Ułatwienie startu młodym rolnikom” w 2010 r. w porównaniu  

do roku ubiegłego wynikła z niejasnej sytuacji działania „Renty strukturalne”  

w  2009  r.  Działania  te  są  ze  sobą  powiązane  i  znaczna  liczba  złożonych 

wniosków  w  2010  r.  jest  wynikiem  oczekiwania  młodych  rolników  

na wprowadzenie działania „Renty strukturalne”.
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Priorytet: Podnoszenie wiedzy ekonomicznej w zakresie ubezpieczeń 

w rolnictwie.

1. Cele przyjętego priorytetu:

− Przekazywane  wiadomości  o  aktualnej  sytuacji  w  przepisach 

ubezpieczeniowych 

− Pomoc  w  ocenie  ryzyka  w  prowadzonej  działalności  i  w  umiejętnym 

zarządzaniem  tym  ryzykiem,  oraz  pomoc  w  podejmowaniu  właściwych 

decyzji przy organizacji, planowaniu i zarządzaniu gospodarstwem rolnym.

2. Mierniki do oceny stopnia realizacji celów:

A. Mierniki produktu:  

a) Liczba zorganizowanych metod doradczych ogółem.

b) Liczba poszczególnych metod doradczych.

c) Liczba uczestników zrealizowanych metod doradczych.

B. Mierniki rezultatu:  

a) Osiągnięta  wiedza  i  umiejętności  przez  rolników  oraz  mieszkańców 

obszarów wiejskich.

b) Liczba zawartych polis (101.173 w 2010r., w 92.849 w roku 2009).

Zdobyta  wiedza  pośrednio  przyczyniła  się  do  zwiększenia  liczby  zawartych 

umów  ubezpieczeniowych.  W  roku  2008  zawarte  zostało  w  zakładach 

ubezpieczeniowych  w  Polsce  108 343  ubezpieczeń  w  tym  87 150  umów  

na  ubezpieczenia  dotowane  upraw,  natomiast  w roku  2009  zostało  zawarte 

101 173.  Z  tego  tytułu  zwiększa  się  bezpieczeństwo  prowadzenia  działalności 

rolniczej,  ponieważ  wzrasta liczba  rolników ubezpieczających uprawy,  a  tym 

samym wzrasta liczba osób uprawnionych do odszkodowań w razie wystąpienia 

szkody.

C. Mierniki jakości:  

a) Wdrożenie  wiedzy  i  umiejętności  przez  uczestników  metod  doradczych  

w gospodarstwach.

Pośrednim  efektem  zdobytej  wiedzy  jest  wzrost  zawartych  umów 

ubezpieczeniowych  z  dopłatami  przez  Zakłady  Ubezpieczeniowe  w  Polsce  

w 2010 r. 0 6,54% w stosunku do roku 2009.
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Priorytet: Upowszechnianie  wiedzy  ekonomicznej  w  zakresie 

wykorzystania  analizy  jednostkowych  kosztów  produkcji  w  systemie 

Agrokoszty do podejmowania decyzji gospodarczych.

1. Cele przyjętego priorytetu:

− Nadwyżka  bezpośrednia  pozwala  na  uproszczoną  ocenę  ekonomicznej 

efektywności wytwarzania poszczególnych produktów rolniczych w zależności 

od wahania zbieranych plonów, wydajności jednostkowej zwierząt, zmian cen 

produktów  i  cen  środków  produkcji.  Różnorodność  warunków  produkcji 

sprawia, że porównanie efektów produkcyjnych, a tym bardziej ekonomicznych 

działalności  prowadzonej  w  danym  gospodarstwie  oraz  wyodrębnionych 

grupach najlepszych, średnich, najsłabszych gospodarstw jest dość złożone. 

− Miernik  sprawności  ekonomicznej  działalności  badanej  w  konkretnym 

gospodarstwie  w  porównaniu  z  miernikami  w  wyodrębnionych  grupach 

gospodarstw  wskazują  na  sytuację  produkcyjno-ekonomiczną  danej 

działalności  

i pozycję w relacji do innych gospodarstw. 

− Podjęcie  badań  dla  działalności  produkcyjnych  w  gospodarstwach,  które 

posiadają  certyfikat  gospodarstw  ekologicznych  będzie  stanowić  doskonałą 

bazę  danych  do  porównań  z  wynikami  produkcyjno-ekonomicznymi 

osiąganymi  przy  stosowaniu  konwencjonalnych  (tradycyjnych)  metod 

produkcji. 

2. Mierniki do oceny stopnia realizacji celów:

A. Mierniki produktu:  

a) Liczba zorganizowanych metod doradczych ogółem.

b) Liczba poszczególnych metod doradczych.

c) Liczba uczestników zrealizowanych metod doradczych.

B. Mierniki rezultatu:  

a) Podwyższenie wiedzy w zakresie zarządzania gospodarstwem rolnym.

Prowadzenie  gospodarstwa  rolnego  polega  na  nieustannym  podejmowaniu 

decyzji organizacyjnych i produkcyjnych.
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Rolnicy  prowadząc  gospodarstwo  rolne  często  są  zainteresowani  określeniem 

najbardziej  dochodowych działalności,  a  pierwszą kategorią  dochodową,  która 

pozwala na ich wyodrębnienie jest nadwyżka bezpośrednia. 
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Pozwala  ona  również  na  ocenę  ekonomicznej  efektywności  wytwarzania 

poszczególnych  produktów  rolniczych  w  zależności  od  wahania  plonów, 

wydajności  jednostkowych zwierząt,  zmiany cen produktów i  cen środków do 

produkcji. 

b) Zwrócenie uwagi na możliwości obniżenia kosztów bezpośrednich.

Nadwyżka bezpośrednia jest również kategorią umożliwiającą prawidłową ocenę 

konkurencyjności  poszczególnych  działalności  produkcji  rolniczej;  obejmuje 

uzyskaną  wartość  produkcji  oraz  poniesione,  ściśle  określone  koszty 

bezpośrednie. Stanowi różnicę między wartością produkcji uzyskaną z jednego 

hektara lub od jednego zwierzęcia, a kosztami bezpośrednimi niezbędnymi do 

wytworzenia  tej  produkcji.  Wybór  nadwyżki  bezpośredniej  do  analizy 

konkurencyjności  pozwala  wyeliminować  wątpliwości  z  podziałem  kosztów 

pośrednich  dzielonych  na  poziomie  działalności  w  oparciu  o  subiektywnie 

przyjmowane klucze podziałowe. 

C. Mierniki jakości:  

a) Wdrożenie przez uczestników wyników badań (porównań) w celu obniżenia 

wartości kosztów bezpośrednich.

Bezpośrednia  współpraca  z  rolnikami  – badania  zostały  prowadzone  

w indywidualnych gospodarstwach rolnych na różnym poziomie produkcji,  tj. 

niskim,  średnim  i  wysokim.  Założeniem  badań  była  ocena  efektów 

ekonomicznych  badanych  działalności  w  gospodarstwach  ukierunkowanych 

produkcyjnie,  na  tle  gospodarstw  produkujących  na  małą  skalę  i  wykazanie 

korzyści  wynikających  ze  zwiększenia  skali  produkcji  czy  z  racji  stosowania 

różnych  technologii  produkcji.  Należy  zauważyć,  że  wybór  gospodarstw  

do  badań  prowadzonych  w  ramach  systemu  AGROKOSZTY  miały  charakter 

celowy. W Polsce jak dotychczas brak jest reprezentatywnych badań dotyczących 

poziomu  nakładów  i  kosztów  bezpośrednich  ponoszonych  na  poszczególne 

działalności  produkcji  rolniczej.  Koszty  na  poszczególne  działalności 

odzwierciedlają koszty bezpośrednie ponoszone w całym cyklu produkcji. Jako 

okres  obrachunkowy  przyjęto  12  kolejnych  miesięcy  roku  kalendarzowego. 

Jednak dla niektórych działalności produkcji  roślinnej (dotyczy głównie roślin 

ozimych)  poniesione  nakłady  i  koszty  bezpośrednie  odzwierciedlają  cały  cykl 

produkcji,  tzn.  wszystkie  nakłady  i  koszty  związane  
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z  produkcją  występujące  zarówno  w  roku  poprzedzającym  badania,  

jak  i  w  roku,  którego  dotyczą  prowadzone  badania.  Natomiast  w  kontekście 

rachunku  wartości  produkcji,  rejestracji  podlega  tylko  sprzedaż  produktów 

uzyskanych z uprawy działalności w danym roku badań.

Różnorodność  warunków  produkcji  sprawia,  że  porównanie  efektów 

produkcyjnych,  a  tym  bardziej  ekonomicznych  działalności  prowadzonej  

w  danym  gospodarstwie  oraz  w  wyodrębnionych  grupach  jest  dość  złożone. 

Dlatego do ich oceny zastosowano wybrane mierniki sprawności ekonomicznej. 

Przedmiotowe  mierniki  działalności  badanej  w  konkretnym  gospodarstwie  

w porównaniu z miernikami w wyodrębnionych grupach gospodarstw wskazują 

na  sytuację  produkcyjno-ekonomiczną  danej  działalności  i  pozycję  w relacji  

do innych gospodarstw.

Priorytet: Upowszechnianie  wiedzy  ekonomicznej  w  zakresie 

wykorzystania analizy kosztów produkcji, informacji rynkowej, analizy 

rynku  artykułów  rolno-spożywczych  i  środków  produkcji  

w podejmowaniu decyzji gospodarczych.

1. Cele przyjętego priorytetu:

− Wykształcenie  u  rolników  nawyków  samodzielnego  ewidencjonowania  

i analizowania kosztów produkcji.

− Wzmacnianie  nawyków  śledzenia  informacji  rynkowej  i  umiejętności 

pozyskiwania tej informacji z różnych dostępnych źródeł. 

− Informowanie  rolników  o  trendach  popytowo-podażowych  na  wybranych 

rynkach rolnych. 

2. Mierniki do oceny stopnia realizacji celów:

A. Mierniki produktu:  

a) Liczba szkoleń.

a) Liczba przeszkolonych w ramach niniejszego priorytetu.
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B. Mierniki rezultatu:  

a) Osiągnięcie  wiedzy  i  umiejętności  przez  rolników  potrzebnych  

do  samodzielnego  przeprowadzenia  analizy  kosztów  w  celu  ich  oceny,  

a następnie racjonalizacji.

Upowszechnienie wiedzy w zakresie wykorzystania analizy kosztów produkcji 

miało  na  celu  uświadomienie  rolnikom  wysokości  ponoszonych  kosztów 

produkcji  na  określoną  działalność  produkcyjną,  ze  szczególnym naciskiem  

na  jednostkowe  koszty  produkcji,  czyli  koszty  przeliczone  na  jednostkę 

produkcji  np.  1  dt  zboża,  1  kg  żywca  wołowego.  Znajomość  jednostkowych 

kosztów produkcji  daję rolnikowi  możliwość porównania  kosztów produkcji  

i cen na produkty rolne, a co za tym idzie umożliwia obliczenie uzyskanej marży 

ze  sprzedaży  produktu,  bądź  poniesionej  straty.  Niewiedza  w  tym  zakresie 

powoduje,  że  rolnicy  działają  intuicyjnie  i  nie  potrafią  obliczyć   jakie  skutki 

finansowe  w  przeliczeniu  na  jednostkę  poniosą  na  skutek  zmian  cen  

na produkty rolnicze. Rolnicy nie potrafią zidentyfikować tzw. ceny granicznej 

tj. takiej, przy której koszty zrównują się z ceną. Analiza jednostkowych kosztów 

produkcji  pozwala  zorientować  się  w  możliwościach  ich  obniżenia  poprzez 

zastosowanie  takich  działań  jak  np.  substytucja  nakładów,  czy  ograniczenia 

nadmiernej  intensywności  nakładów,  czy  wręcz  przeciwnie  zastosowanie 

jeszcze większej intensywności nakładów lub nowych technologii produkcji.

O ile znajomość kosztów, a w następstwie analiza kosztów produkcji dotyczy 

sfery  wewnętrznej  gospodarstwa,  tak  wiedza w zakresie  informacji  rynkowej 

dotyczy zewnętrznej sfery gospodarstwa, na którą rolnik ma mniejszy wpływ niż 

na sferę wewnętrzną.

b) Umiejętność  samodzielnego  pozyskiwania  przez  rolników,  informacji 

rynkowej, w tym również z nowo pojawiających się źródeł informacji.

O ile znajomość kosztów, a w następstwie analiza kosztów produkcji dotyczy 

sfery  wewnętrznej  gospodarstwa,  tak  wiedza w zakresie  informacji  rynkowej 

dotyczy zewnętrznej sfery gospodarstwa, na którą rolnik ma mniejszy wpływ niż 

na  sferę  wewnętrzną.  Dostęp  do  wiarygodnej  informacji  rynkowej  np.  

w zakresie cen na produkty rolne (np. zbóż, rzepaku, owoców i warzyw, żywca, 

mleka),  czy  cen  na  środki  do  produkcji  pozwala  minimalizować  ryzyko 

prowadzenia działalności rolniczej.
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c) Swoboda  poruszania  się  w  obszarze  różnych  rynków  rolnych,  

a wynikająca ze znajomości obowiązujących reguł i specyfiki. 

Upowszechnienie  rolnikom  informacji  na  temat  specyfiki  funkcjonowania 

poszczególnych  rynków  rolnych  i  reguł  na  nich  obowiązujących,  przepisów 

prawa wspólnotowego i  krajowego,  w tym barier  celnych pomaga rolnikom  

w  podejmowaniu  trafnych  decyzji  gospodarczych.  Prezentowanie  aktualnej 

informacji na temat tendencji na wybranych rynkach rolnych. Ułatwia rolnikom 

podjęcie co, ile i jak produkować.

C. Mierniki jakości:  

a) Utwierdzenie  rolników  w  wierze  we  własne  możliwości  wpływania  

na efektywność gospodarowania zarówno w wewnętrznej jak i zewnętrznej 

sferze funkcjonowania gospodarstwa.

Priorytet: Upowszechnianie  rachunkowości  rolnej  w  systemie  Polski  

FADN w gospodarstwach rolnych.

1. Cele przyjętego priorytetu:

− Pozyskanie  gospodarstw  rolnych  do  prowadzenia  rachunkowości  rolnej  

w  liczbie  i  strukturze  wynikającej  z   założeń  systemu   Polski  FADN 

nakreślonych przez Instytut Ekonomiki rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 

– Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.

− Zebranie  przez  doradców  danych  z  gospodarstw  rolnych,  opracowanie 

komputerowe  danych  z  roku  poprzedniego  i  przekazanie  ich  do  Instytutu 

Ekonomiki  Rolnictwa i  Gospodarki  Żywnościowej  – Państwowego Instytutu 

Badawczego w Warszawie.

− Wygenerowanie  raportów  indywidualnych,  dynamicznych  i  ich 

przeanalizowanie wspólnie z rolnikami.

2. Mierniki do oceny stopnia realizacji celów:

A. Mierniki produktu :  

a) Liczba gospodarstw uczestniczących w systemie rachunkowości rolnej Polski 

FADN w 2010 roku, w relacji do województwa, makroregionu i Polski (2010 

rok:1770/3970/11.000; rok 2009: 2000/4367/12.100).
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b) Liczba przeprowadzonych szkoleń dla uczestników systemu, tj.  doradców i 

rolników (2010r:  doradcy 26 szkoleń,  488 osób,  rolnicy  32 szkolenia,  437 

osób; 2009r.: doradcy 38 szkoleń, 650 osób, rolnicy 13szkoleń, 248 osób).

c) Liczba gospodarstw uczestniczących we wdrażaniu systemu rachunkowości 

rolnej  od  początku  jej  wdrażania  z  uwzględnieniem  rotacji  gospodarstw 

(2010r. – 3050; rok 2009-3000).

Miernik  ten  wskazuje  ile  gospodarstw  rolnych  uczestniczyło  w  systemie 

rachunkowości rolnej od początku jej wdrażania. Liczba ta wynika z naturalnej 

rotacji gospodarstw, która waha się od 5 – 10% w ciągu roku

Bezpośrednia współpraca z rolnikami w zakresie doboru gospodarstw i zbierania 

danych rachunkowych z gospodarstw rolnych – 1780.

Przeanalizowanie  indywidualnie  z  rolnikami  wygenerowanych  raportów 

indywidualnych  będących  podsumowaniem  całorocznego  zbierania  danych 

rachunkowych – 1769.

Opracowanie  i  opublikowanie  na  stronie  internetowej  WODR  w  Poznaniu  

i IERiGŻ-PIB artykułów dotyczących rachunkowości Polski FADN – 2.

B. Mierniki rezultatu:  

a) Liczba  wygenerowanych  i  dostarczonych  oraz  omówionych  raportów 

indywidualnych gospodarstw rolnych w 2010 roku.

Miernik  ten  praktycznie  wskazuje  na  liczbę  gospodarstw  (1769),  która 

uczestniczyła w systemie Polski FADN w ciągu poprzedniego roku. W bieżącym 

roku rozliczane są gospodarstwa z roku poprzedniego. Wygenerowany Raport 

Indywidualny jest podstawowym produktem Polskiego FADN, który otrzymuje 

rolnik wraz z jego omówieniem wspólnie z doradcą.

b) Liczba wygenerowanych raportów dynamicznych dla gospodarstw rolnych 

uczestniczących w systemie Polski FADN.

Miernik  ten  podaje  liczbę  raportów  (1769)  dynamicznych  wygenerowanych 

przez system Polski FADN. W 2010 roku jest taka możliwość dla gospodarstw, 

które zostały zamknięte z danymi z 2009 roku. 
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C. Mierniki jakości:  

a) Odsetek  plików  z  danymi  z  gospodarstw  rolnych  w  stosunku  do  planu 

wynikającego z założeń przyjętych dla województwa wielkopolskiego przez 

IERiGŻ-PIB w Warszawie.

Miernik ten wskazuje w jakim stopniu zostało zrealizowane zadanie polegające 

na dostarczeniu plików z danymi  w stosunku do założonego planu.  Wartość 

tego miernika może być poniżej 100%.

b) Odsetek  wygenerowanych  raportów  indywidualnych  w  stosunku  

do założonego planu wynikającego z  założeń przyjętych dla województwa 

wielkopolskiego przez IERiGŻ-PIB w Warszawie

Miernik  ten  wskazuje  czy  wszystkie  gospodarstwa  uczestniczące  w  systemie 

Polski  FADN  otrzymały  Raporty  Indywidualne.  Zadanie  uważa  się  

za zrealizowane jeśli wartości tego miernika ma wartość 100%.

c) Odsetek  pozyskanych  gospodarstw  rolnych  w  stosunku  do  planu 

wynikającego z założeń przyjętych dla województwa wielkopolskiego przez 

IERiGŻ-PIB w Warszawie.

Miernik te wskazuje na to czy WODR wywiązał się z pozyskania gospodarstw 

w wymaganej  liczbie podanej  przez IERiGŻ-PIB w Warszawie.  Wartość tego 

miernika powinna być jak największa.

d) Odsetek  wygenerowanych  raportów  dynamicznych  w  stosunku  

do założonego planu wynikającego z  założeń przyjętych dla województwa 

wielkopolskiego przez IERiGŻ-PIB w Warszawie (taka możliwość pojawiła 

się dopiera pod koniec 2010).

Raport  dynamiczny  jest  nowym  produktem  Polskiego  FADN  możliwym  

do  wygenerowania  na  poziomie  Bazy  Biuro  WODR  w  Poznaniu.  Wartość 

miernika powinna być jak największa.
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B.  Dział Ekologii i Ochrony Środowiska

Priorytet: Ochrona środowiska.

1. Cele przyjętego priorytetu:

− Podniesienie  świadomości  ekologicznej  rolników  oraz  informowanie  

o możliwościach pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

− Przekazanie  wiedzy  niezbędnej  rolnikom  do  spełnienia  określonych 

standardów przez gospodarstwo w zakresie wymogów wzajemnej zgodności.

− Przekazanie  wiedzy  nt.  możliwości  przystąpienia  do  realizacji  programu 

rolnośrodowiskowego, a co za tym idzie o możliwościach wpływu na:

-wzrost bioróżnorodności, 

-zmniejszenie spływów azotu do wód gruntowych, 

-przywrócenie ekstensyfikacji produkcji na trwałych użytkach zielonych.

2. Mierniki do oceny stopnia realizacji celów:

A. Mierniki produktu :  

a) Liczba  zrealizowanych  szkoleń  w  ramach  poszczególnych  zagadnień 

tematycznych priorytetu.

b) Liczba  uczestników  szkoleń  w  ramach  poszczególnych  zagadnień 

tematycznych priorytetu.

c) Liczba zorganizowanych konkursów.

B. Mierniki rezultatu:  

a) Liczba  osób,  która  przystąpiła  do  programu  rolnośrodowiskowego  

w ramach sporządzonych planów przez pracowników WODR w Poznaniu 

(1779 gospodarstw w 2010r., 951 w roku 2009).

b) Liczba hektarów trwałych użytków zielonych objęta ekstensywną produkcją 

w ramach pakietu 3.1. (7044 ha w 2010 r., 3348 ha w 2009 r.)

c) Liczba zwierząt/gospodarstw objęta pakietem zachowanie zagrożonych ras 

zwierząt  gospodarskich – wzrost  bioróżnorodności  (w 2010 r.  -486 szt.,  

w 2009 r. 405 szt.).

W  mierniku  rezultatu  uwzględnione  zostały  tylko  plany  opracowane  przez 

pracowników  Wielkopolskiego  Ośrodka  Doradztwa  Rolniczego  w  Poznaniu  
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w  2010r.  na  podstawie  danych  ze  sprawozdawczości  wewnętrznej  WODR  

w Poznaniu.

Mierniki  powierzchni  trwałych  użytków  zielonych  i  liczby  zwierząt  objętych 

pakietem zachowanie zagrożonych ras zwierząt gospodarskich odnoszą się tylko 

do ww. planów rolnośrodowiskowych. 

C. Mierniki jakości:  

a) Dynamika  zmian  liczby  osób  przystępujących  do  programu 

rolnośrodowiskowego (2010r. - 187,07%).

b) Dynamika  zmian  powierzchni  trwałych  użytków  zielonych  objętych 

ekstensywną  produkcją  w  ramach  pakietu  3.1  w  porównaniu  do  lat 

ubiegłych (w 2010r. - 210,39%).

c) Dynamika  zmiany  procentowej  liczby  zwierząt  ras  objętych  pakietem 

zachowanie zagrożonych ras zwierząt gospodarskich (120% w 2010r.).

W 2010r. opracowano o 87 % więcej planów działalności rolnośrodowiskowej 

niż  w  2009r.  Wynikiem  czego  jest  także  wzrost  o  110,39  %  powierzchni 

trwałych  użytków  zielonych  objętych  pakietem  ekstensywne  trwałe  użytki 

zielone, a także o 20 % wzrost liczby zwierząt objętych pakietem zachowanie 

zagrożonych  zasobów  genetycznych  zwierząt  w  rolnictwie,  w  stosunku  

do 2009r. 

Priorytet: Rolnictwo ekologiczne-wybrane zagadnienia.

1. Cele przyjętego priorytetu:

− Celem priorytetu  jest  propagowanie  ekologicznego  systemu produkcji  rolnej  

w regionie Wielkopolski poprzez zwiększenie liczby gospodarstw ekologicznych.

− Informowanie  o  ekologicznej  metodzie  produkcji  i  podniesienie  świadomości 

ekologicznej rolników i mieszkańców obszarów wiejskich.

− Przekazanie wiedzy na temat możliwości przystąpienia do realizacji programu 

rolnośrodowiskowego w pakiecie rolnictwo ekologiczne.
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2. Mierniki do oceny stopnia realizacji celów:

A. Mierniki produktu:  

a) Liczba przeprowadzonych szkoleń z zakresu rolnictwa ekologicznego dla 

rolników i mieszkańców terenów wiejskich.

b) Liczba uczestników ww. szkoleń.

B. Mierniki rezultatu:  

a) Liczba gospodarstw ekologicznych w Wielkopolsce (588 gosp. w 2009r., 516 

w roku 2008).

b) Liczba  złożonych  wniosków  rolnośrodowiskowych  w  pakiecie  „rolnictwo 

ekologiczne” (277 szt. w 2010r.).

C. Mierniki jakości:  

a) Dynamika  ilości  gospodarstw  ekologicznych  w  Wielkopolsce  (13,95%  w 

2009r., 24,33% w 2008r.).

b) Dynamika  zmian  liczby  osób  przystępujących  do  programu 

rolnośrodowiskowego w pakiecie „rolnictwo ekologiczne”.

W  2010  roku  do  Programu  Rolnośrodowiskowego  w  pakiecie  „rolnictwo 

ekologiczne”  przystąpiło  w  Wielkopolsce  277  beneficjentów  (dane  z  Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa). Nie ma danych dotyczących liczby 

beneficjentów w ww. pakiecie w 2009 roku. W związku z powyższym nie można 

określić dynamiki zmian. Biorąc jednak pod uwagę tendencję wzrostową liczby 

gospodarstw ekologicznych w Wielkopolsce (415 w 2007 roku, 516 w 2008 roku 

i  588 w 2009 roku) można przypuszczać,  że liczba beneficjentów Programu 

Rolnośrodowiskowego  w  pakiecie  „rolnictwo  ekologiczne”  w  2010  roku  jest 

wyższa niż w roku 2009.
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C. Dział  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich,  Przedsiębiorczości  

i Agroturystyki.

Priorytet: Wspieranie rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki.

1. Cele przyjętego priorytetu:

− Wspieranie  rozwoju  istniejących  gospodarstw  agroturystycznych  

i obiektów turystyki wiejskiej.

− Wspieranie  powstawania  nowych  gospodarstw  agroturystycznych  

i obiektów turystyki wiejskiej.

− Propagowanie stylu wypoczynku w ramach turystyki zrównoważonej.

2. Mierniki do oceny stopnia realizacji celów:

A.  Mierniki produktu :  

a) Liczba  zrealizowanych  szkoleń  specjalistycznych  w  2010  roku  

w Wielkopolsce.

b) Liczba  zrealizowanych  szkoleń  informacyjnych  w  2010  roku  

w Wielkopolsce.

c) Liczba  zrealizowanych  metod  doradczych  łącznie  w  2010  roku  

w Wielkopolsce.

d) Liczba uczestników zrealizowanych metod doradczych łącznie.

B.  Mierniki rezultatu:

a) Liczba  nowoutworzonych  gospodarstw  agroturystycznych  w  2010  roku  

w Wielkopolsce (w 2010r. 26 gosp.).

Mierniki  rezultatu  dla  priorytetu  „Wspieranie  rozwoju  turystyki  wiejskiej  

i  agroturystyki”  określone  zostały  w  odniesieniu  do  liczby  gospodarstw 

agroturystycznych  prowadzących  działalność  usługową  w  danym  roku  

w województwie wielkopolskim. Dane liczbowe określono na podstawie badań 

własnych  WODR  w  Poznaniu  (coroczna  ankieta  internetowa  prowadzona 

wśród  doradców  terenowych,  monitorujących  rozwój  agroturystyki  

w poszczególnych gminach). 

Liczba  nowoutworzonych  gospodarstw  agroturystycznych  w  danym  roku  

to  miernik  rezultatu,  który  określa  stan  agroturystyki  w  Wielkopolsce  
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w powiązaniu ze skutecznością prowadzonej  pracy doradczej  przez WODR  

w zakresie priorytetu.

b) Liczba  gospodarstw  agroturystycznych  prowadzących  działalność  

w 2010 roku w Wielkopolsce (2010r.-578, w 2009 r.-562 gosp.).

C. Mierniki jakości:  

a) Wzrost  liczby  gospodarstw  agroturystycznych  w  2010  roku  

w  Wielkopolsce  wyrażony  w  %  w  stosunku  liczby  gospodarstw 

agroturystycznych w 2009 (2,85%).

Miernik ten w porównaniu do roku 2009 wynosi 2,85 %, co wskazuje na ciągły 

rozwój  ilościowy  agroturystyki  w  Wielkopolsce  może  również  świadczyć  

o pewnej przyszłej tendencji prowadzącej do nasycenia podmiotowego rynku 

usług agroturystycznych. 

b) Liczba  gospodarstw  agroturystycznych  inwestujących  poprzez  celowe 

kredyty  inwestycyjne,  fundusze  unijne  w  2010  roku  w  Wielkopolsce 

wyrażony  w  %  w  stosunku  do  ogólnej  liczby  gospodarstw 

agroturystycznych (7,44%).

Liczba (procent) gospodarstw agroturystycznych inwestujących w działalność 

agroturystyczną  poprzez  celowe  kredyty  inwestycyjne  i  fundusze  unijne  

w  danym roku w  Wielkopolsce  w  stosunku do  ogólnej  liczby  gospodarstw 

agroturystycznych to miernik jakości przede wszystkim określający potencjał 

rozwojowy wielkopolskiej agroturystyki. 

W  obliczeniach  uwzględniono  wyłącznie  zewnętrzne  źródła  finansowania 

inwestycji czyli kredyty inwestycyjne i fundusze unijne a pominięto inwestycje 

realizowane  ze  zgromadzonych  środków  własnych  ze  względu  

na trudność pomiaru tego źródła finansowania. Miernik ten wiąże celowość 

pracy  szkoleniowej  i  doradczej  w  zakresie  możliwości  finansowania 

agroturystyki  w  odniesieniu  do  rzeczywistego  wykorzystania  zewnętrznych 

środków inwestycyjnych.

W 2010  roku miernik  ten  osiągnął  poziom  7,44  %  i  należy  go  uznać  za 

wysoki. Potwierdza to perspektywiczne i rozwojowe postrzeganie przyszłości 

przez kwaterodawców wielkopolskich. 
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Priorytet:  Zachowanie  dziedzictwa  kulturowego  Wielkopolski  

ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulinarnego.

1. Cele przyjętego priorytetu:

− Poznanie i zachowanie wielkopolskiego dziedzictwa kulinarnego (regionalne  

i  tradycyjne  produkty  i  potrawy  wytwarzane  tradycyjnymi  metodami,  przy 

użyciu  lokalnych  surowców,  posiadające  tradycyjny  skład  oraz  tradycyjną 

nazwę. 

− Rozwój lokalnej przedsiębiorczości i samo zatrudnienia.

− Wzrost atrakcyjności wsi dla mieszkańców obszarów wiejskich i turystów.

2. Mierniki do oceny stopnia realizacji celów:

A. Mierniki produktu:  

a) Liczba  zrealizowanych  szkoleń  specjalistycznych  w  2010  roku  

w Wielkopolsce.

b) Liczba  zrealizowanych  szkoleń  informacyjnych  w  2010  roku  

w Wielkopolsce.

c) Liczba  zrealizowanych  metod  doradczych  łącznie  w  2010  roku  

w Wielkopolsce.

d) Liczba uczestników zrealizowanych  metod doradczych łącznie.

B. Mierniki rezultatu:  

a) Liczba  zakwalifikowanych  regionalnych  i  tradycyjnych  produktów 

do regionalnego finału konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”, „Smaki 

Regionów” w 2010 roku (dane liczbowe określone na podstawie zgłoszeń 

do konkursu)- 530 produktów w 2010 r. ; 462 w roku 2009.

b) Ilość  zakwalifikowanych  regionalnych  i  tradycyjnych  potraw 

do regionalnego finału konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”,”\ „Smaki 

Regionów” w 2010 roku (dane liczbowe określone na podstawie zgłoszeń 

do konkursu) – 26 potraw w 2010r., 10 potraw w 2009r.

C. Mierniki jakości:  

a) Wzrost  liczbowy  zidentyfikowanych  nowych  produktów  regionalnych  

i tradycyjnych (konkurs „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”)- 68 szt. w 2010r.
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b) Wzrost  liczbowy  zidentyfikowanych  nowych  potraw  regionalnych  

i tradycyjnych (konkurs „Smaki Regionów”)- 16 szt. w 2010r.

Strona 33



Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

Sprawozdanie z realizacji programu działania WODR w Poznaniu za 2010 rok

Priorytet:  Wspieranie  rozwoju  przedsiębiorczości  na  obszarach 

wiejskich.

1. Cele przyjętego priorytetu:

− Popularyzacja indywidualnej przedsiębiorczości wśród mieszkańców obszarów 

wiejskich. 

− Wskazanie  mieszkańcom  obszarów  wiejskich  możliwości  dofinansowania 

działalności gospodarczej z funduszy Unii Europejskiej.

− Zapoznanie  mieszkańców  wsi  z  pozytywnymi  wzorcami  pozarolniczej 

działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

2. Mierniki do oceny stopnia realizacji celów:

A. Mierniki produktu:  

a) Liczba zrealizowanych metod doradczych.

b) Liczba uczestników w zrealizowanych metodach  doradczych.

B. Mierniki rezultatu:  

a) Liczba złożonych wniosków w ramach działań PROW 2007-2013:

- Różnicowanie działalności nierolniczej-w 2010r. 1651 szt., w 2009r. 434). 

- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw-2010r. 1912 szt., w 2009r. 856). 

b) Wnioskowana kwota pomocy  w ramach działań PROW 2007-2013:

-  Różnicowanie  działalności  nierolniczej  (w  2010r.  158.755.466  PLN,  

w 2009r. 38.866.804PLN).

-  Tworzenie  i  rozwój  mikroprzedsiębiorstw  (w  2010r.  406.436.557PLN,  

w 2009r. 157.983.563PLN).

C. Mierniki jakości:  

a) Wzrost liczby złożonych wniosków w ramach działań PROW 2007-2013:

- Różnicowanie działalności nierolniczej-w 2010r. 1217 wniosków. 

- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw-2010r. 1056 wniosków. 

b) Wzrost wnioskowanej kwoty pomocy w ramach działań PROW 2007-2013:

- Różnicowanie działalności nierolniczej-w 2010r. 119.882.662 PLN.

- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw-2010r. 248.452.994 PLN.
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Priorytet:  Propagowanie postaw prozdrowotnych i  zdrowego stylu 

życia wśród mieszkańców obszarów wiejskich.

1. Cele przyjętego priorytetu:

− Ustawiczne podnoszenie ich wiedzy i świadomości w kierunku zdrowego stylu 

życia.

− Racjonalne i zdrowe odżywiania rodzin wiejskich.

− Nakłanianie  do  systematycznego  podejmowania  profilaktyki  zdrowotnej  

i ciągłego monitorowania stanu zdrowia.

2. Mierniki do oceny stopnia realizacji celów:

A. Mierniki produktu:  

a) Liczba zrealizowanych metod doradczych.

b) Liczba uczestników w zrealizowanych metodach  doradczych.

B. Mierniki rezultatu:  

a) Liczba osób zachęcona do badań  profilaktycznych (144 osoby).

b) Liczba osób, która zamierza wykorzystać zdobytą wiedzę do przekazania 

innym zainteresowanym osobom (144 osoby).

c) Liczba osób, która zamierza wprowadzić do rodzinnej praktyki elementy 

zdrowego stylu życia (61 osób).

Miernik  rezultatu  został  przyjęty  na  podstawie  przeprowadzonych  szkoleń 

specjalistycznych,  podczas  których  przeprowadzono  dyskusje  i  wyciągnięto 

wnioski,  pozwalające  stwierdzić,  że  wszystkie  przeszkolone  osoby  zostały 

zachęcone  do  badań  profilaktycznych,  ponadto  zostało  przekazane 

zobowiązanie, że każdy uczestnik wykorzysta usłyszaną wiedzę i podzieli się 

nią  z  własną  rodziną,  znajomymi  oraz  na  spotkaniach  wiejskich  i  Kołach 

Gospodyń  Wiejskich.  Natomiast  zgodnie  ze  wskazaniami  i  zasadami 

zachęcającymi do wdrażania zdrowego stylu życia  przyjęto, że wszystkie osoby 

przeszkolone  rozpoczną  wprowadzać  do  rodzinnej  praktyki  z  otrzymanych 

materiałów  szkoleniowych  i  zapamiętanej  wiedzy  na  szkoleniach 

specjalistycznych .
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C. Mierniki jakości:  

a) Liczba  osób,  która   faktycznie  skorzystała  z  badań  profilaktycznych  

po  szkoleniu  specjalistycznym  zostanie  określona  przy  wykorzystaniu 

ankiet sprawdzających.

b) Liczba osób, która wprowadziła do rodzinnej praktyki elementy zdrowego 

stylu życia zostanie określona przy wykorzystaniu ankiet sprawdzających.

Priorytet: Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich.

1. Cele przyjętego priorytetu:

− Zapoznanie  rolników  i  mieszkańców  obszarów  wiejskich  z  warunkami 

pozyskania środków z PROW 2007-2013.

− Przekazanie informacji o możliwości pozyskania środków.

− Pobudzenie aktywności lokalnej społeczności.

2. Mierniki do oceny stopnia realizacji celów:

A. Mierniki produktu:  

a) Liczba zrealizowanych metod doradczych.

b) Liczba uczestników w zrealizowanych metodach  doradczych.

B. Mierniki rezultatu:  

a) Liczba wniosków o dofinansowanie do różnych działań PROW 2007-2013 

w 2010 roku:

− Ułatwianie startu młodym rolnikom (1709 wniosków, w 2009 135 szt.).

− Renty strukturalne (1327 wniosków).

− Zalesianie gruntów rolnych (128 wniosków).

− Odnowa i rozwój wsi (624 wnioski).

− Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (1148 wniosków).

− Korzystanie  z  usług  doradczych  przez  rolników  i  posiadaczy  lasów  

(653 wnioski).
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b) Wnioskowana kwoty pomocy dla Wielkopolski dzięki złożonym wnioskom 

w 2010 roku:

− Ułatwianie  startu  młodym  rolnikom  (128.175.000,00  PLN,  w  2009 

6.750.000,00 PLN).

− Renty strukturalne (1.576.690,00 PLN).

− Odnowa i rozwój wsi (222.912.078,68 PLN).

− Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (112.707.146,10 PLN).

− Korzystanie  z  usług  doradczych  przez  rolników  i  posiadaczy  lasów 

(2.912.790,00 PLN, w 2009r. 3.625.200,00 PLN).

C. Mierniki jakości:  

a) Tendencja  wzrostowa  lub  spadkowa  składania  liczby  wniosków  

o  dofinansowanie  do  różnych  działań  PROW  2007-2013  w  2010r.  

w porównaniu do roku 2009:

− Ułatwianie startu młodym rolnikom (wzrost o 1574 wniosków).

− Renty strukturalne (wzrost o 1327 wniosków).

− Odnowa i rozwój wsi (spadek o 18 wniosków).

− Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (wzrost o 907 wniosków).

− Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów (spadek 

o 73 wnioski).

b) Tendencja  wzrostowa  lub  spadkowa  uzyskanej  pomocy  dla  Wielkopolski 

dzięki  różnym działaniom PROW 2007-2013 w 2010r.  w porównaniu  do 

roku 2009:

− Ułatwianie startu młodym rolnikom (wzrost 1.275.000,00 PLN).

− Renty strukturalne (wzrost o 1.576.690,00 PLN).

− Odnowa i rozwój wsi (wzrost o 222.912.078,68 PLN).

− Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (wzrost o 112.707.146,10 PLN).

− Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów (spadek 

o 711.410,00 PLN).
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Priorytet:  Wspieranie  zespołowych  form  gospodarowania  

w województwie wielkopolskim. 

1. Cele przyjętego priorytetu:

− Przedstawienie  rolnikom korzyści  wspólnego działania  na  rynku produktów 

rolnych i zaopatrzenia w środki do produkcji rolnej.

− Wspieranie  zespołowego  występowania  producentów  na  rynku  przy 

wykorzystaniu aktualnych krajowych uregulowań prawnych.

− Wskazywanie  na  możliwość  integracji  poziomej  (tworzenie  podmiotów 

gospodarczych  przez  grupy)  i  pionowej  (integracja  grup  z  firmami 

przetwórczymi) w celu korzystania przez producentów z wartości dodanej.

2. Mierniki do oceny stopnia realizacji celów:

A. Mierniki produktu:  

a) Liczba zrealizowanych metod doradczych.

b) Liczba uczestników w zrealizowanych metodach  doradczych.

B. Mierniki rezultatu:  

a) Liczba utworzonych grup producentów (w 2010r.-36 grup, 2009r.-30). W 

2010  r.  roku  w  Wielkopolsce  utworzono  36  grup  producentów  rolnych. 

WODR w Poznaniu bezpośrednio uczestniczył w utworzeniu 9 grup.

Liczba kategorii produktów utworzonych grup producentów, objętych wspólną 

sprzedażą.  W  2010  r.  roku  w  Wielkopolsce  powstało  36  grup  producentów 

rolnych w 8 kategoriach produktów, a mianowicie:

1. świnie  żywe,  prosięta,  warchlaki,  mięso  wieprzowe:  świeże,  chłodzone, 

mrożone – 15 grup,

2. drób  żywy,  mięso  lub  jadalne  podroby  drobiowe:  świeże,  chłodzone, 

mrożone – 2 grupy,

3. nasiona roślin oleistych – 5 grup,

4. mleko krowie – 2 grupy,

5. ziarno zbóż i nasiona roślin oleistych – 7 grup,

6. materiał siewny lub sadzeniakowy – 1 grupa,

7. buraki cukrowe – 2 grupy,

8. ziarno zbóż – 2 grupy.
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C. Mierniki jakości:  

a) Wzrost  ilości  utworzonych  grup  w  analizowanym  roku  (wyrażony  w  % 

wzrostu w stosunku do grup istniejących w roku poprzednim). W 2009r.  

w  rejestrze  grup  producentów  rolnych  Marszałka  Województwa 

Wielkopolskiego było zarejestrowanych 88 grup producentów rolnych. W 

2010 r. 2 grupy zostały skreślone z rejestru, a zarejestrowano ich 36. Wzrost 

liczby grup w 2010 roku w stosunku do ubiegłego wyniósł 40,91%. W 2009 

r. przy udziale Ośrodka utworzono Spółdzielnię GRUPY WIELKOPOLSKIE. 

W wyniku szkoleń w 2010 r. nt. zasad integracji poziomej istniejących grup, 

do tej spółdzielni przystąpiło 6 nowych grup.

Priorytet: Wspieranie rozwoju i właściwego funkcjonowania wiejskiego 

gospodarstwa domowego.

1. Cele przyjętego priorytetu:

− Umożliwienie  zdobycia  nowej  wiedzy  z  zakresu  funkcjonowania  wiejskiego 

gospodarstwa domowego obejmującej głównie tematykę racjonalnego żywienia 

rodziny, roli warzyw i owoców w żywieniu oraz nowoczesnej zagrody wiejskiej.

− Podnoszenie  świadomości  dotyczącej  zdrowia  rodziny  wiejskiej  poprzez 

uświadomienie zależności między sposobem odżywiania a stanem zdrowia

− Nawiązanie  współpracy  z  kołami  gospodyń  wiejskich,  które  w  swojej 

działalności  będą  upowszechniały  zagadnienia  racjonalnego  żywienia  

i prowadzenia nowoczesnej zagrody wśród mieszkańców obszarów wiejskich.  

To kobiety są potencjalnie ogromną siłą napędową wielu pozytywnych zmian 

w swoich rodzinach i na wsi.

2. Mierniki do oceny stopnia realizacji celów:

A. Mierniki produktu:  

a) Liczba zrealizowanych metod doradczych.

b) Liczba uczestników w zrealizowanych metodach  doradczych.
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B. Mierniki rezultatu:  

a) Liczba  kół  gospodyń  wiejskich,  z  którymi  nawiązano  stałą  współpracę 

doradczą (w 2010r. – 14 kół). 

b) Liczba  gospodarstw  domowych  korzystających  stale  z  doradztwa  

w  zakresie  wiejskich  gospodarstw  domowych-WGD,  (w  2010r.–14 

gospodarstw).

C. Mierniki jakości:  

a) Wzrost liczby kół gospodyń wiejskich, z którymi nawiązano stałą współpracę 

doradczą.

b) Wzrost liczby gospodarstw domowych korzystających stale z doradztwa w 

zakresie wiejskich gospodarstw domowych (WGD).
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D.  Dział  Systemów  Produkcji  Rolnej,  Standardów  Jakościowych  

i Doświadczalnictwa

Priorytet: Racjonalizacja ochrony chemicznej roślin uprawnych.

1. Cele przyjętego priorytetu:

− Promowanie  najlepszych  odmian  roślin  uprawnych,  a  szczególnie  nowo 

zarejestrowanych,  spełniających  wymogi  rynki,  zalecanych  do  uprawy  przez 

Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.

− Działania na rzecz wdrażania najnowszych technik i technologii związanych  

ze stosowaniem środków ochrony roślin.

− Wprowadzanie do praktyki rolniczej najnowszych osiągnięć nauki w zakresie 

ochrony przed agrofagami, w tym stosowanie systemów decyzyjnych w oparciu 

o  sygnalizację  wystąpienia  zagrożenia,  wykorzystanie  internetu  do 

precyzyjnego stosowania środków ochrony roślin.

− Dążenie  do  wysokich,  stabilnych  oraz  dobrych  jakościowo  plonów  przy 

możliwie niskich nakładach i poszanowaniu środowiska naturalnego.

2. Mierniki do oceny stopnia realizacji celów:

A. Mierniki produktu:  

a) Liczba zrealizowanych metod doradczych.

b) Liczba uczestników w zrealizowanych metodach  doradczych.

B. Mierniki rezultatu:  

a) Wzrost  plonowania  roślin  uprawnych  w  gospodarstwach  stosujących 

racjonalną, chemiczną ochronę roślin (10-22% zboża, tj. 5-12 dt/ha). 

b) Wzrost zainteresowania uprawą roślin przemysłowych- rzepaku, szparagów, 

odmian przewódkowych zbóż (wzrost około 15-18%).

c) Wzrost  zainteresowania  rolników  uprawą  roślin  strączkowych  i  ich 

racjonalną  ochroną  (wzrost  zasiewów  o  około  9%  w  stosunku  do  roku 

2009).

C. Mierniki jakości:  

a) Wzrost  zakupu  kwalifikowanych  nasion  roślin  uprawnych  o  5  %  

w stosunku do roku 2009.
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b) Poprawa jakości zbieranych ziemiopłodów (580 ton w 2010r.).
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Priorytet:  Poprawa efektywności  produkcji  zbóż w aspekcie obniżenia  

kosztów i zwiększenia jakości.

1. Cele przyjętego priorytetu:

− Propagowanie  rejonizacji  zalecanych odmian  zbóż oraz  optymalizacja  doboru 

odmian zbóż.

− Zwiększenie  ilości  stosowanego  przez  rolników  kwalifikowanego  materiału 

siewnego. 

− Działania na rzecz poprawy jakości rynkowej uprawianych zbóż.

2. Mierniki do oceny stopnia realizacji celów:

A. Mierniki produktu:  

a) Liczba zrealizowanych metod doradczych.

b) Liczba uczestników w zrealizowanych metodach  doradczych.

B. Mierniki rezultatu:  

a) Uzyskane plony zbóż.

b) Wskaźnik procentowy wymiany kwalifikowanego materiału siewnego zbóż.

C. Mierniki jakości:  

a) Wzrost plonu zbóż w gospodarstwach rolnych (3,62 t/ha).

b) Wzrost  wskaźnika  procentowego  wymiany  kwalifikowanego  materiału 

siewnego zbóż (6-7%).

Priorytet:  Podnoszenie efektywności produkcji ziemniaków w aspekcie 

obniżenia kosztów i zwiększenia jakości.

1. Cele przyjętego priorytetu:

− Promowanie  najlepszych  odmian,  a  szczególnie  nowo  zarejestrowanych, 

spełniających wymogi rynki, zarówno ziemniaka jadalnego jak i skrobiowego.

− Działania  na  rzecz  wdrażania  najnowszych  technik  i  technologii  produkcji 

ziemniaków.

− Wprowadzanie do praktyki rolniczej najnowszych osiągnięć nauki w zakresie 

ochrony przed agrofagami, w tym stosowanie systemów decyzyjnych w oparciu 
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o polowe stacje meteorologiczne.

− Działania  na  rzecz  poprawy  jakości  ziemniaka  rynkowego  –  przygotowanie 

ziemniaków do sprzedaży.

2. Mierniki do oceny stopnia realizacji celów:

A. Mierniki produktu:

a) Liczba zrealizowanych metod doradczych.

b) Liczba uczestników w zrealizowanych metodach  doradczych.

B. Mierniki rezultatu:  

a) Plonowanie ziemniaków-212 dt/ha w 2010r.

b) Średnia wielkości areału uprawy ziemniaków- 1,1 ha.

c) Rozbudowa  systemu  wspomagania  decyzji  w  ochronie  ziemniaka  przed 

zarazą-10 polowych stacji meteorologicznych, w 2009r.–6 przedmiotowych 

stacji.

Na  wysokość  uzyskiwanych  plonów   mają  wpływ:  postęp  biologiczny 

(wprowadzenie  do  uprawy  nowych  odmian)  postęp  techniczny 

(upowszechnianie  coraz  doskonalszych  i  bardziej  wydajnych  maszyn  oraz 

sprzętu)–postęp  technologiczny  (optymalizacja  programów  odżywiania, 

pielęgnacji,  nawadniania  i  ochrony  roślin)-warunki  pogodowe.  Wymiana 

materiału sadzeniakowego, czy też wprowadzenie do uprawy nowych odmian 

ziemniaka  sięgnęły  w  ostatnich  dwóch  dekadach  poziomu  krytycznego. 

Produkcja  sadzeniaków  pozwala  na  ich  wymianę  na  zaledwie  10%  plantacji 

produkcyjnych.  W  gospodarstwach  towarowych  wymiany  sadzeniaków 

dokonuje się raz na 2-3 lata,  stanowi to 98 % produkowanych sadzeniaków. 

Działania  doradcze  w  Wielkopolsce:  informacyjne  o  korzyściach  stosowania 

sadzeniaków kwalifikowanych i  promujące  nowe odmiany mają  swój  wkład  

w  zmniejszeniu  dysonansu  pomiędzy  odmianami  zarejestrowanymi,

a uprawianymi (o 6 nowych odmian w 2010 r.). Postępująca w Wielkopolsce 

koncentracja produkcji ziemniaków(wzrost średniej uprawy z 0,9 ha w 2009r. 

do 1,1 ha w 2010r, a ziemniaków skrobiowych odpowiednio z 5,5 ha do 6,0 ha) 

ma  istotny  wpływ  na  upowszechnianie  postępu  technicznego  

i technologicznego. 
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Pozwala  wprowadzać  do  produkcji  nowy,  wydajny  sprzęt,  nowe  programy 

agrotechniczne. W konsekwencji sprzyja uzyskaniu wysokich plonów z dużym 

udziałem frakcji handlowej, osiąganiu wysokich parametrów cech użytkowych 

i  rentowności  uprawy  ziemniaków.  Gospodarstwa  zaliczane  do  systemu 

intensywnego  gospodarowania  (  obecne  również  w  Wielkopolsce) 

charakteryzują  się  wysokim  stopniem  chemizacji.  Optymalizacja  ochrony 

ziemniaka, to ważny czynnik naszej działalności doradczej. Od 3 lat wdrażamy 

i  rozbudowujemy w  Wielkopolsce  internetowy  system decyzyjny  w ochronie 

ziemniaka  przed  zarazą  ziemniaczaną  w  oparciu  o  polowe  stacje 

meteorologiczne i program NegFry. W 2010 r. sieć stacji polowych powiększyła 

się o 4, w sumie mamy ich 10. Nasze działania doradcze kierowane są nie tylko 

do gospodarstw wysoko towarowych w produkcji ziemniaka, gdzie uzyskuje się 

plony  często  dochodzące  d0  50  t,  ale  również  dla  tych  o  mniejszej  skali 

produkcji. Plony ziemniaków w Wielkopolsce w 2010 r. kształtowały się średnio 

na  poziomie  212  dt  z  ha,  dla  porównania  w  2009  r.  osiągnęły  215  dt  

z ha.

C. Mierniki jakości:  

a) Procentowy  wzrost  wymiany  kwalifikowanych  sadzeniaków  (w  2010r.–

6,6%, w 2009r.–6,4%).

b) Procentowy  wzrost  udziału  ziemniaków  przetworzonych  w  spożyciu 

ogólnym (14% w 2010r.)

c) Wzrost konfekcjonowanych ziemniaków na rynku (5%).

Rosnące  wymagania  rynku  wymuszają  poprawę  jakości  ziemniaka  zarówno 

jadalnego jak i  skrobiowego. Obecnie warunki  dyktuje odbiorca ziemniaków. 

Dzisiaj producent ziemniaków musi uwzględniać, dla kogo produkuje, a więc 

jakie  jest  ich  przeznaczenie  i  na  jakich  warunkach  prowadzić  produkcję.  

Na jakość a także i wielkość plonów istotny wpływ ma odmiana. Każda odmiana 

wymaga jednak właściwej agrotechniki. Warunki pogodowe także nie pozostają 

bez  znaczenia  – korzystne zwiększą  plon i  jakość  bulw.  Produkcja  nasienna 

ziemniaka  w  Wielkopolsce  (podobnie  jak  w  Polsce)  ustabilizowała  się  na 

stosunkowo niskim poziomie. 
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W roku 2010 udział plantacji kwalifikowanych w ogólnej powierzchni uprawy 

ziemniaków wzrósł do 1,oo%, co daje, że udział sadzeniaków kwalifikowanych w 

zużyciu sadzeniaków ogółem wzrósł z 6,4 % w 2009 do 6,6% w 2010r. Spożycie 

ziemniaków  nieprzetworzonych  w  2010  roku  wynosi  

116 kg/mieszkańca i zmniejszyło się o 3 % w porównaniu z rokiem poprzednim, 

natomiast  konsumpcja  przetworów  ziemniaczanych  wzrosła  o  3%  do  16 

kg/mieszkańca.  Udział  ziemniaków  przetworzonych  w  spożyciu  ogółem 

wynosił:  w  roku  2010–14%,  a  w  2009–13%.  Przetwory  ziemniaczane  będą 

odgrywały  coraz  większą  rolę  w  strukturze  spożycia,  daleko  nam do  krajów 

zachodnich, gdzie stanowią 40% ogólnego spożycia ziemniaków. Przyczyni się 

do wzrostu powierzchni upraw ziemniaków do przetwórstwa. Da to wymierne 

korzyści  producentom.  Jest  to  niełatwa,  specjalistyczna  produkcja, 

agrotechnicznie należy podchodzić jak do produkcji warzyw – o czym mówimy 

rolnikom  na  spotkaniach,  czy  szkoleniach.  Ziemniak  przeznaczony  

do  bezpośredniej  konsumpcji  musi  być  odpowiednio  przygotowany: 

kalibrowany,  zdrowy,  bez  uszkodzeń  mechanicznych,  umyty  i  zapakowany. 

Dostarczany  do  sieci  handlowych  przez  cały  rok.  Słowem  konfekcjonowanie 

ziemniaków może odbywać się w profesjonalnych pakowalniach, których mamy 

dwie na terenie województwa. Jest to jeszcze rynek wschodzący. W roku 2010 

ziemniaki  konfekcjonowane  stanowiły  5  %  ogólnej  puli  ziemniaków  

do bezpośredniej konsumpcji, natomiast w roku 2009 –3%. 
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Priorytet: Racjonalna gospodarka na użytkach zielonych.

1. Cele przyjętego priorytetu:

− Dostosowanie sposobu gospodarowania na użytkach zielonych do warunków 

siedliskowych, typu prowadzonej produkcji zwierzęcej oraz jej intensyfikacja.

− Zwrócenie uwagi na bardzo ważne funkcje przyrodnicze i  krajobrazowe łąk  

i  pastwisk  w  aspekcie  funkcjonujących  pakietów  Programu 

Rolnośrodowiskowego na lata 2007-2013.

− Pomoc  w  uzyskaniu  dodatkowego  dochodu  z  tytułu  płatności 

rolnośrodowiskowych w gospodarstwach rolnych dysponujących areałem łąk  

i pastwisk.

2. Mierniki do oceny stopnia realizacji celów:

A. Mierniki produktu:

c) Liczba zrealizowanych metod doradczych.

d) Liczba uczestników w zrealizowanych metodach doradczych.

B. Mierniki rezultatu:  

a) Plony siana lub zielonki  w przeliczeniu na siano z  1  ha użytków zielonych 

ogółem. 

b) Powierzchnia TUZ ogółem.

c) Liczba  złożonych  wniosków  rolnośrodowiskowych  w  ramach  Programu 

Rolnośrodowiskowego  na  lata  2007-2013-pakiety  realizowane  na  łąkach  

i pastwiskach.

Intensyfikacja  produkcji  zwierzęcej  w  oparciu  o  trwałe  użytki  zielone  jest 

możliwa m.in. poprzez wzrost plonowania. W Polsce plony siana i zielonej masy 

odbiegają  znacznie  od standardów europejskich  i  w tym zakresie  mamy duże 

niewykorzystane  rezerwy.  Szczególnie  gospodarstwa  specjalistyczne, 

produkujące  mleko  lub  żywiec  winny  dążyć  do  maksymalizacji  plonów 

uzyskiwanych z TUZ (jeśli  tylko pozwalają na to warunki glebowo-siedliskowe 

oraz  wodne)  oraz  poprawy  jakości  produkowanych  pasz  objętościowych.  

W sytuacji, gdy łąki położone są w dolinach rzecznych, naturalnych obniżeniach 

terenu i gdzie zabiegi renowacyjne byłyby bezcelowe i szkodliwe dla środowiska 

przyrodniczego,  warto  popularyzować  intensywną  uprawę  mieszanek  traw  

z roślinami motylkowatymi na gruntach ornych. 
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Są one doskonałym uzupełnieniem bilansu paszowego w gospodarstwie i można przy 

okazji  wykorzystać  potencjał  biologiczny  oferowanych  mieszanek  do  obsiewu. 

Natomiast  areały  łąk  i  pastwisk,  które  nie  są  wykorzystywane  na  cele  paszowe  

z powodu braku zwierząt w gospodarstwie należałoby zachować poprzez ekstensywne 

użytkowanie  w  celu  zachowania  ich  walorów  przyrodniczych,  krajobrazowych  

i bioróżnorodności. Powierzchnia pod trwałymi użytkami zielonymi powinna rosnąć, 

aby wykorzystać ich funkcje ochronne dla gleby, wody i powietrza. Odsetek gruntów 

użytkowanych  jako  łąki  i  pastwiska  jest  w  krajach  europejskich  znacznie  wyższy. 

Należałoby  wyeliminować  uprawę  wierzby  energetycznej  oraz  warzyw  na  łąkach 

zlokalizowanych  w  dolinach  rzecznych  na  glebach  organogenicznych.  Mierniki 

rezultatu  są  łatwe  do  weryfikacji,  jednakże  ukazują  się  z  pewnym  opóźnieniem. 

Szczególnie dane dotyczące plonowania i użytkowanej powierzchni w 2010 roku będą 

dostępne najwcześniej w czerwcu 2011 roku (dane GUS). 

C. Mierniki jakości:  

a) Wzrost plonów siana lub zielonki w przeliczeniu na siano uzyskanych ogółem 

z trwałych użytków zielonych.

b) Zwiększenie powierzchni trwałych użytków zielonych ogółem.

c) Zwiększenie ilości wniosków w ramach pakietów 3,4,5.

Priorytet: Produkcja warzyw i owoców wysokiej jakości.

1. Cele przyjętego priorytetu:

− Upowszechnienie  wiedzy  na  temat  podnoszenia  jakości  produkowanych 

warzyw i owoców.

− Poprawa konkurencyjności gospodarstw produkujących warzywa i owoce.

− Poprawa jakości produkowanych w gospodarstwach warzyw i owoców.

− Dostosowanie  jakości  warzyw  i  owoców  do  wymagań  rynkowych  

i eksportowych.

− Dbałość  o  ochronę  środowiska  poprzez  stosowanie  integrowanych  metod 

ochrony roślin.
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2. Mierniki do oceny stopnia realizacji celów:

A. Mierniki produktu:

a) Liczba zrealizowanych metod doradczych.

b) Liczba uczestników w zrealizowanych metodach doradczych.

B. Mierniki rezultatu:

a) Plonowanie warzyw i owoców:

− Jabłka 300 dt/ha;

− Pietruszka 300 dt/ha;

− Marchew 500 dt/ha;

− Pomidory 400 dt/ha;

− Kalafior 200 dt/ha;

− Ogórki 250dt/ha.

b) Zwalczanie szkodników warzyw w na podstawie progów szkodliwości oraz 

chorób i szkodników w sadach w oparciu o sygnalizację.

Na wysokość  i jakość uzyskiwanych plonów warzyw i owoców mają wpływ : 

-  postęp biologiczny 

- postęp techniczny 

- postęp technologiczny

- warunki pogodowe. 

Postęp biologiczny w hodowli  warzyw pozwala  na wprowadzanie  do uprawy 

nowych, bardziej wartościowych pod względem jakościowym odmian warzyw 

np.  charakteryzujących się  większą odpornością  na choroby – dzięki  którym 

możemy ograniczyć ilość zabiegów ochrony roślin. 

Postęp  techniczny  pozwala  na  stosowanie  w  uprawie  nowych  maszyn, 

zastępujących pracę człowieka – np. na większym areale stosuje się kombajny 

do zbioru pomidorów.

Postęp  technologiczny  to  przede  wszystkim  optymalizacja  programów 

nawożenia w oparciu o analizę gleby, ochrona roślin w oparciu o sygnalizację

 i  progi  szkodliwości  oraz  w  miarę  możliwości  wprowadzanie  zabiegu 

nawadniania w uprawie warzyw.
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C.Mierniki jakości:

a) Wzrost plonów warzyw i owoców.

b) Ograniczenie liczby zabiegów ochrony roślin.

Rosnące  wymagania  rynku  wymuszają  poprawę  jakości  produkowanych 

warzyw  i  owoców.  Obecnie  warunki  jakościowe  dyktuje  odbiorca.  Dzisiaj 

producent warzyw i owoców musi uwzględniać dla kogo produkuje, a więc jakie 

jest  przeznaczenie  produkowanych warzyw i  owoców i  na  jakich warunkach 

prowadzić produkcję. 

Na jakość a także i wielkość plonów istotny wpływ  ma odmiana oraz możliwość 

ograniczenia stosowania środków ochrony roślin, jeżeli ograniczenie ilości tych 

zabiegów ma uzasadnienie ekonomiczne. Miernikiem jakości priorytetu będzie, 

więc możliwość ograniczenia stosowania ilości zabiegów ochrony roślin i wzrost 

dobrej jakości plonu uprawianych warzyw i owoców. 

Priorytet: Optymalizacja produkcji mleka i wołowiny z uwzględnieniem 

ochrony środowiska i spełnienia zasad wzajemnej zgodności.

1. Cele przyjętego priorytetu:

− Wzmocnienie  finansowe  gospodarstw  poprzez  zwiększenie  opłacalności 

produkcji.

− Zwiększenie  wydajności  jednostkowej  oraz  poprawa  jakości  mleka  i  żywca 

wołowego.

− Propagowanie  wiedzy  na  temat  koniecznych dostosowań  w gospodarstwach 

wynikających z wymogów wzajemnej zgodności.

2. Mierniki do oceny stopnia realizacji celów:

A. Mierniki produktu:

a) Liczba zrealizowanych metod doradczych.

b) Liczba uczestników w zrealizowanych metodach  doradczych.
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B. Mierniki rezultatu:

a) Wielkość produkcji jednostkowej mleka (wydajność)–4827 l/szt.

b) Wielkość towarowej produkcji mleka 1221,9 mln litrów.

c) Postępujący  proces  koncentracji  produkcji  mleka  i  oddzielanie  jej  

od produkcji bydła rzeźnego.

C.Mierniki jakości:

a) Wzrost produkcji mleka od krowy (122l/szt.)..

b) Procentowy wzrost towarowej produkcji mleka (5,9%).

Priorytet:  Poprawa  jakości  i  opłacalności  produkcji  żywca 

wieprzowego.

1. Cele przyjętego priorytetu:

− Poprawa  konkurencyjności  żywca  wieprzowego  produkowanego  przez 

wielkopolskich  producentów  poprzez  poprawę  wyników  produkcyjnych, 

organizacji produkcji i obrotu żywcem.

− Poprawa  konkurencyjności  żywca  wieprzowego  produkowanego  przez 

wielkopolskich producentów poprzez poprawę jego jakości.

− Poprawa opłacalności produkcji żywca wieprzowego w Wielkopolsce.

2. Mierniki do oceny stopnia realizacji celów:

A. Mierniki produktu:

a) Liczba zrealizowanych metod doradczych.

b) Liczba uczestników w zrealizowanych metodach  doradczych.

B. Mierniki rezultatu:

a) Dobowe przyrosty masy ciała tuczników (792 g).

b) Zużycie pełnoporcjowej mieszanki paszowej na przyrost 1kg masy ciała 3,16 

kg).

c) Koszt paszy na przyrost 1kg masy ciała (2,20 zł).

C.Mierniki jakości:

a) Wzrost mięsności tuczników do 54,6%.

b) Wzrost plenności loch o 1,1 szt.
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Priorytet: Poprawa opłacalności produkcji pasiecznej.

1. Cele przyjętego priorytetu:

− Poprawa opłacalności produkcji pasiecznej.

− Działania na rzecz poprawy jakości pozyskiwanych produktów pasiecznych,

− Wprowadzanie do praktyki pszczelarskiej nowoczesnych metod i technologii 

produkcji.

− Doskonalenie zawodowe pszczelarzy-producentów.

2. Mierniki do oceny stopnia realizacji celów:

A. Mierniki produktu:

a) Liczba zrealizowanych metod doradczych.

b) Liczba uczestników w zrealizowanych metodach  doradczych.

B. Mierniki rezultatu:

a) Podniesienie rentowności pasiek.

b) Podniesienie jakości pozyskiwanych produktów pszczelich.

c) Zwiększenie  liczby  pszczelarzy  korzystających  z  mechanizmów  wsparcia 

pszczelarstwa przez pomocowe fundusze unijne.

C. Mierniki jakości:

a) Wzrost dochodu z tytułu podniesienia rentowności pasiek.

b) Wzrost wiedzy i umiejętności prowadzenia gospodarstwa pasiecznego.

c) Wzrost poziomu rozwoju gospodarstw pasiecznych z tytułu pozyskiwanych 

funduszy unijnych na działalność pszczelarską.
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Priorytet: Poprawa stanu technicznego pomieszczeń inwentarskich.

1. Cele przyjętego priorytetu:

− Przekazanie podstawowych informacji dla rolników dotyczących prowadzonej 

przez w/w produkcji zwierzęcej.

− Dobrostan zwierząt w gospodarstwach.

− Osiągniecie  celów  produkcyjnych  i  ekonomicznych  w  zgodności  z  celami 

środowiskowymi i ogólnospołecznymi.

2. Mierniki do oceny stopnia realizacji celów:

A. Mierniki produktu:

a) Liczba zrealizowanych metod doradczych.

b) Liczba uczestników w zrealizowanych metodach  doradczych.

B. Mierniki rezultatu:

a) Osiągnięta wiedza i umiejętności przez uczestników.

C. Mierniki jakości:

a) Wdrożenie  wiedzy i  umiejętności  przez uczestników metod doradczych w 

gospodarstwach.

Wzrasta zainteresowanie budową zewnętrznej infrastruktury budowlanej/płyty 

obornikowe,  zbiorniki  na gnojówkę–gnojowicę,  budowa silosów na kiszonki-

demontaż starych, szkodliwych i zużytych pokryć dachowych z eternitu na inne 

ekologiczne. Naprawa systemów wentylacyjnych w budynkach inwentarskich. 

Ww.  działania  rolników  powodują  poprawę  stanu  sanitarnego  środowiska  

i zewnętrznego wizerunku zewnętrznego wsi polskiej W roku 2009 w powiecie 

pleszewskim  zutylizowało  pokrycia  dachowe  eternitowe  w  8-miu 

gospodarstwach, natomiast w 2010r. w 11 gospodarstwach rolnych. Miernikiem 

jakości jest wzrost ilości gospodarstw, w których dokonano utylizacji azbestu  

na pokrycia ekologiczne.
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Priorytet: Realizacja Dyrektywy Azotanowej.

1. Cele przyjętego priorytetu:

− Przestrzeganie okresów, w których nie wolno stosować nawozów.

− Przestrzeganie dawek i sposobów nawożenia.

− Właściwe użytkowanie gruntów i organizacja produkcji na użytkach rolnych.

− Właściwe magazynowanie nawozów naturalnych oraz pasz soczystych.

− Prowadzenie dokumentacji.

2. Mierniki do oceny stopnia realizacji celów:

A. Mierniki produktu:

a) Liczba zrealizowanych metod doradczych.

b) Liczba uczestników w zrealizowanych metodach doradczych.

B. Mierniki rezultatu:

a) monitoring stanu rolnictwa -  dotyczy  zmian pogłowia zwierząt,  struktury 

użytkowania  gruntów,  przeciętnej  wielkości  nawożenia,  wyposażenia 

gospodarstw w urządzenia do magazynowania nawozów naturalnych oraz 

istotnych zmian w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

C. Mierniki jakości:

W  efekcie  podjętych  prac  zasięg  OSN  zmniejszył  się  w  stosunku  do  ich 

wyznaczonych  powierzchni  w  pierwszym  cyklu  wdrażania  Dyrektywy  Azotanowej  

i  wynosi  obecnie  blisko 1,5% powierzchni  kraju.  Zmniejszeniu  uległa  również  ilość 

wyznaczonych obszarów z 21 do 19.

Zasięg obszarów szczególnie narażonych, zgodnie z zapisami rozporządzeń Dyrektora 

RZGW w Poznaniu z dnia 4 kwietnia 2008 r. oraz Dyrektora RZGW we Wrocławiu  

z dnia 7 kwietnia 2008 r, obejmuje 40 gmin w całości lub w części: 17 gmin na terenie 

działania  RZGW we Wrocławiu,  25 gmin na terenie działania  RZGW w Poznaniu,  

w tym 2 z nich wspólne.

Łączna  powierzchnia  OSN  na  terenie  województwa  wielkopolskiego  wynosi 

2478,79 km2 (w tym 911,05 km2 na obszarze RZGW w Poznaniu oraz 1567,74 km2 

na obszarze RZGW we Wrocławiu), co stanowi 8,3% jego powierzchni. 
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II.1.1.2. Priorytety powiatowe

POWIAT CHODZIESKI

Poprawa warunków życia i sytuacji finansowej gospodarstw rolnych na 

lata 2010-2013.

1. Cele przyjętego priorytetu:

− Obniżenie kosztów produkcji roślinnej.

− Dopływ środków finansowych do gospodarstwa  z  dotacji  UE ,  dostarczenie 

informacji na temat korzystania z kredytów preferencyjnych.

− Ograniczenie inwestycji w gospodarstwie w tym uzasadnienie przeprowadzenia 

inwestycji do warunków gospodarowania i skali produkcji gospodarstwa 

rolnego po przeprowadzeniu rachunku ekonomicznego.

2. Mierniki do oceny stopnia realizacji celów:

A. Mierniki produktu:

a) Liczba zrealizowanych metod doradczych.

b) Liczba uczestników w zrealizowanych metodach doradczych.

B. Mierniki rezultatu:

a) Osiągnięta wiedza i umiejętność przez uczestników metod doradczych. 

C. Mierniki jakości:

a) Wzrost  osiągniętej  wiedzy  i  umiejętności  przez  uczestników  metod 

doradczych.

POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

Upowszechnienie  wiedzy  w  zakresie  wdrażania  norm  i  wymogów 

wzajemnej zgodności w gospodarstwie rolnym.

1. Cele przyjętego priorytetu:

− Osiągnięcie  wiedzy  i  umiejętności  z  zakresu  cross  compliance 

wykorzystywanych przez rolników w swoich gospodarstwach

− Wzrost przychodowości gospodarstw rolnych poprzez wykorzystanie wiedzy  

w zakresie zasad wzajemnej zgodności - ochrona środowiska – NATURA 2000.
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− Zmniejszenie ilości wypadków w gospodarstwach rolnych.

2. Mierniki do oceny stopnia realizacji celów:

A. Mierniki produktu:

a) Liczba zrealizowanych metod doradczych.

b) Liczba uczestników w zrealizowanych metodach doradczych.

B. Mierniki rezultatu:

a) Osiągnięta wiedza przez uczestników.

b) Liczba gospodarstw realizujących program rolnośrodowiskowy - 162.

c) Liczba wypełnionych wniosków obszarowych w  roku 2009 – 462.

d) Liczba wypełnionych wniosków obszarowych w  roku 2010 -245.

C. Mierniki jakości:  

a) Procentowy spadek ilości wypełnionych wniosków obszarowych związany ze 

wzrostem wiedzy rolników – 47%.

b) Wskaźnik wypadkowości w powiecie w latach 2009-2010. 

c) Ilość wypadków w rolnictwie w 2009 roku – 78, w 2010 roku-76.

d) Wzrost przychodów gospodarstw rolnych z tytułu dodatkowych dochodów 

związanych  z  realizacją  programu  rolnośrodowiskowego–

13 367066,15 PLN.

POWIAT GNIEŹNIEŃSKI

Poprawa  jakości  produktów  rolniczych  z  uwzględnieniem  zasad 

wzajemnej zgodności i pomoc w organizowaniu rynków rolnych.

1. Cele przyjętego priorytetu:

− Doprowadzenie  do  jednolitych  parametrów  produktów  rolniczych  

i wprowadzanie większych partii na rynki rolne.

− Dostosowanie gospodarstw rolnych do wymogów wzajemnej zgodności (cross 

compliance).

2. Mierniki do oceny stopnia realizacji celów:

A. Mierniki produktu:

a) Liczba zrealizowanych metod doradczych.
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b) Liczba uczestników w zrealizowanych metodach  doradczych.

B. Mierniki rezultatu:

a) Liczba  gospodarstw  zainteresowanych  przystąpieniem  do  wspólnego 

działania (35 gospodarstw).

b) Liczba  gospodarstw  zainteresowana  wdrażaniem  cross-compliance  

(91 gospodarstw).

c) Rejestracja nowej  grupy producentów zbóż i rzepaku (1 grupa w 2010r.)

C. Mierniki jakości:  

a) Wzrost liczebności grup producenckich na terenie powiatu gnieźnieńskiego 

(33%).

b) Duże  zainteresowanie  rolników  wdrażaniem  cross  compliance  

w gospodarstwach rolnych.

POWIAT GOSTYŃSKI

Ochrona  środowiska  ze  szczególnym  uwzględnieniem  realizacji 

Dyrektywy Azotanowej na terenie powiatu gostyńskiego.

1. Cele przyjętego priorytetu:

− Podniesienie  świadomości  rolników  w  zakresie  właściwej  gospodarki 

nawozami naturalnymi tj. ich przechowywania i zagospodarowania.

− Przekonanie  rolników  do  corocznego  opracowywania  planów  nawozowych  

i bilansów azotu oraz ich wykorzystywanie w praktyce.

− Prowadzenie przez rolników dokumentacji obowiązującej na OSN 

− Ograniczenie  odpływu  azotu  ze  źródeł  rolniczych  poprawa  stanu  wód  na 

terenie powiatu gostyńskiego.

2. Mierniki do oceny stopnia realizacji celów:

A. Mierniki produktu:

a) Liczba zrealizowanych metod doradczych.

b) Liczba uczestników w zrealizowanych metodach doradczych.
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B. Mierniki rezultatu:

a) Osiągnięta wiedza i umiejętności przez uczestników.

b) Zawartość azotanów w badanych próbach wód gruntowych:

Średnia zawartość  azotanów w badanych próbach wód gruntowych z Zlewni 

Dąbrówki i Pogony 51,33 mg NO3/l, max.-130,35 mg NO3/l.

Średnia zawartość  azotanów w badanych próbach wód gruntowych z Zlewni 

Rowu Polskiego 12,14 mg NO3/l, max.-59,62 mg NO3/l.

Średnia zawartość  azotanów w badanych próbach wód gruntowych z Zlewni 

Orli 30,42 mg NO3/l, max.-127,51 mg NO3/l.

C.Mierniki jakości:

a) Wskaźnik DJP w ankietyzowanych gospodarstwach:

− Dla 617 gospodarstw wskaźnik DJP wynosi 2,22

− Dla 550 gospodarstw wskaźnik DJP wynosi 0,84.

b) Liczba wydanych pozwoleń budowlanych i zgłoszeń w 2010r.  dotyczących 

budowy płyt obornikowych, zbiorników na gnojówkę i silosów:

− Płyty obornikowe – 16 pozwoleń;

− Zbiorniki na gnojówkę – 22 pozwolenia;

− Silosy – 3 pozwolenia.

POWIAT GRODZISKI

Nowoczesna wiedza rolnicza z uwzględnieniem ochrony środowiska.

1. Cele przyjętego priorytetu:

− Dbałość  o  pogłębienie  i  uaktualnienie  wiedzy  rolniczej  oraz  integracja 

mieszkańców  wsi  z  przedstawicielami  samorządów,  instytucji  i  firm, 

doradcami WODR.

− Pomoc rolnikom w zakresie  poprawy efektywność produkcji  rolnej  i  jakości 

produktów rolniczych.

− Dbałość o środowisko naturalne i lokalne.

2. Mierniki do oceny stopnia realizacji celów:

A. Mierniki produktu:

a) Liczba zrealizowanych metod doradczych.
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b) Liczba uczestników w zrealizowanych metodach doradczych.

B. Mierniki rezultatu:

a) Pogłębianie  i  uaktualniania  wiedzy  rolniczej  przez  uczestników  spotkań 

rolniczych.

b) Stosowanie  sprawdzonych–przetestowanych  środków  produkcji  

na  poletkach  demonstracyjnych  oraz  wzrost  plonu  rzepaku,  zbóż  i 

kukurydzy.

C.Mierniki jakości:

a) Uzyskanie  wysokich  plonów rzepaku  ,  zbóż  i  kukurydzy  przy  właściwym 

doborze środków ochrony roślin oraz zintegrowanej ochronie roślin. 

b) Racjonalna  technika  ochrony  roślin-obniżenie  kosztów  ochrony  

i produkcja zdrowej żywności.

POWIAT JAROCIŃSKI

Poprawa  wyników  produkcyjnych  i  jakości  żywca  wieprzowego  

z uwzględnieniem ochrony środowiska.

1. Cele przyjętego priorytetu:

− Poprawa technologii oraz jakości rentowności w produkcji mięsa wieprzowego.

− Wprowadzanie nowych systemów żywienia i utrzymania zwierząt w oparciu  

o ujednoliconą genetykę.

− Obniżanie kosztów produkcji i stabilizacja cen w ramach grup producenckich.

2. Mierniki do oceny stopnia realizacji celów:

A. Mierniki produktu:

a) Liczba zrealizowanych metod doradczych.

b) Liczba uczestników w zrealizowanych metodach doradczych.

B. Mierniki rezultatu:

a) Zwierzęta  utrzymywane  są  do  115  kg  masy  ciała  i  osiągają  średnio  56% 

mięsności.

b) Osiągnięto zużycie paszy średnio 2,7 kg na przyrost 1 kg tucznika.

c) Wzrost plenności loch.
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C.Mierniki jakości:

a) Osiągnięto wzrost mięsności o 4% w stosunku do lat wyjściowych

b) Zużycie  pełnoporcjowej  mieszanki  pasz  na  1  kg  przyrostu  masy  ciała 

zmniejszyło się o 0,2kg.

c) Ilość  odchowanych  prosiąt  wzrosła  średnio  od  maciory  o  2  szt.  

w porównaniu do lat wyjściowych.

POWIAT KALISKI

Poprawa jakości produktów roślinnych i zwierzęcych z uwzględnieniem 

aspektów ekonomicznych.

1. Cele przyjętego priorytetu:

− Zwiększenie konkurencyjności produktów roślinnych na rynkach krajowych  

i zagranicznych.

− Poprawa rentowności produkcji przy optymalizacji nakładów.

− Podejmowanie działań zwiększających specjalizację i koncentrację produkcji  

w gospodarstwach rozwojowych.

2. Mierniki do oceny stopnia realizacji celów:

A. Mierniki produktu:

a) Liczba zrealizowanych metod doradczych.

b) Liczba uczestników w zrealizowanych metodach doradczych.

B. Mierniki rezultatu:

a) Osiągnięta przez uczestników wiedza i umiejętności.

b) Zwiększenie  ilości  gospodarstw  realizujących  programy  rolno-

środowiskowe.

c) Wykorzystanie  funduszy  unijnych  na  modernizację  gospodarstw  w  celu 

poprawy wyników ekonomicznych i jakości produktów.

C.Mierniki jakości:

a) Wdrożenie wiedzy i umiejętności.

b) Liczba  gospodarstw  bezpośrednio  współpracujących,  w których  wystąpiła 

poprawa jakości produktów.
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POWIAT KĘPIŃSKI

Zwiększenie  opłacalności  gospodarowania  poprzez  zwiększenie 

efektywności  produkcji  rolniczej  oraz  wprowadzenie  dodatkowych 

źródeł dochodu w gospodarstwie.

1. Cele przyjętego priorytetu:

− Wprowadzenie  zmian  w  technologiach  produkcji  pozwalających  obniżyć  jej 

pracochłonność.

− Poprawa  opłacalności  produkcji  poprzez  wprowadzenie  nowych  technologii 

produkcji.

− Pozyskiwanie  środków  finansowych  zewnętrznych  związanych  

z  funkcjonowaniem  gospodarstwa  rolnego(  programy  PROW,  kredyty 

bankowe).

− Pozyskiwanie  środków  finansowych  zewnętrznych  nie  związanych  

z  funkcjonowaniem  gospodarstwa  rolnego.  Umożliwianie  zdobywania 

kwalifikacji  pozwalających  na  zatrudnienie  lub  umożliwienie  prowadzenia 

własnej działalności gospodarczej.

2. Mierniki do oceny stopnia realizacji celów:

A. Mierniki produktu:

a) Liczba zrealizowanych metod doradczych.

b) Liczba uczestników w zrealizowanych metodach doradczych.

B. Mierniki rezultatu:

a)  Liczba uczestników szkolenia, którzy wykorzystali wiedzę zdobytą.

C.Mierniki jakości:

a) Liczba zakupionych w ramach PROW ciągników rolniczych – 45.

b) Liczba zakupionych kombajnów zbożowych – 8.

c) Liczba zakupionych maszyn rolniczych – 150.

d) Liczba  inwestycji  budowlanych  realizowanych  w  oparciu  o  środki  

z PROW -6.
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POWIAT KOLSKI

Uprawa roślin alternatywnych dla upraw zbożowych.

1. Cele przyjętego priorytetu:

− Wzrost powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowych.

− Wzrost powierzchni uprawy facelii, traw i ziół

− Wprowadzenie do uprawy do  mieszanek zbożowo strączkowych.

2. Mierniki do oceny stopnia realizacji celów:

A. Mierniki produktu:

a) Liczba zrealizowanych metod doradczych.

b) Liczba uczestników w zrealizowanych metodach doradczych.

B. Mierniki rezultatu:

a) Zwiększenie  w  strukturze  upraw  alternatywnych  wpływa  na  poprawę 

plonowania zbóż,(po uprawach roślin motylkowych tona żyta więcej).

b) Zmniejszenie kosztów produkcji.

c) Wzrost dochodu rolniczego.

C.Mierniki jakości:

a) Wzbogacenie i użyźnienie gleb, zgodnie z kulturą rolną zwiększenie roślin 

niezbożowych w strukturze zasiewów.

b) Poprawa jakości zbóż.

Od 2010 roku zostały wprowadzone dodatkowe dopłaty do roślin strączkowych, 

dopłaty te zachęciły rolników do upraw roślin motylkowych. 

Nastąpił  wzrost  upraw  innych  niż  zbożowe  o  1550  ha  np.  facelia,  trawa 

nasienna, zioła, rzepak, roślin strączkowych i motylkowych

Wzrost  plonowania  zbóż  jest  wynikiem  zaprzestania  upraw  zbóż  

w  monokulturze  wzrost  plonu  około  2-3  dt  następuje  po  3  latach  

po wprowadzeniu priorytetu

Zmniejszenie  kosztów  produkcji  wynika  z  ograniczenia  stosowania  środków 

ochrony roślin. Efekt zaobserwować można dopiero w trzecim roku realizacji 

priorytetu.
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Uprawa roślin w płodozmianie ze zbożami np. łubinu czy rzepaku powoduje 

pozostawienie  dużo  resztek  pożniwnych  zasobnych  w  składniki  odżywcze  

i poprawiające strukturę gleby.

Miernikiem poprawy jakości  zbóż jest  wzrost  masy 1000 ziaren oraz  wzrost 

wartości  paszowej.  Poprawa  jakości  zbóż  jest  wynikiem  zmniejszenia 

występowania chorób, szkodników.

POWIAT KONIŃSKI

Poprawa  bezpieczeństwa  pracy  w  gospodarstwie  rolnym  w  świetle 

zasad wzajemnej zgodności.

1. Cele przyjętego priorytetu:

− Poszerzanie wiedzy rolników w zakresie zasad BHP w gospodarstwach rolnych 

w świetle zasad wzajemnej zgodności.

2. Mierniki do oceny stopnia realizacji celów:

A. Mierniki produktu:

a) Liczba zrealizowanych metod doradczych.

b) Liczba uczestników w zrealizowanych metodach doradczych.

B. Mierniki rezultatu:

a) Liczba wypadków w 2009 roku 193.

b) Liczba wypadków w 2010 roku   201.

C.Mierniki jakości:

a) Tendencja wypadkowości w gospodarstwach rolnych. 

W roku 2010 zwiększyła się ilość wypadków w grupie:  upadki  osób,  upadek 

przedmiotów, pożary, działanie materiałów szkodliwych i działanie skrajnych 

temperatur, nagłe zachorowania.

Zmniejszyły  się  wypadki  w  grupach:  zetknięcie  się  z  ostrymi  narzędziami, 

uderzenia  i  przygniecenia,  przejechanie  lub  pochwycenie  przez  środek 

transportu, uderzenie, przygniecenie, pogryzienie przez zwierzęta

W  niektórych  grupach  w  roku  2010  ilość  wypadków  wzrosła  szczególnie  

o mniejszym znaczeniu ponieważ zwiększyła się świadomość rolników na temat 

zakwalifikowania i możliwości ich zgłoszenia do KRUS.
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Natomiast  liczba  poważnych  wypadków  zmniejszyła  się  na  skutek 

uświadomienia rolników poprzez działalność szkoleniową, zakup nowoczesnych 

maszyn  i  urządzeń.  Ogólnie  w  2010r.  tendencja  zgłaszania  wypadków  w 

gospodarstwie jest wzrostowa.

POWIAT KOŚCIAŃSKI

Produkcja rolnicza a ochrona środowiska.

1. Cele przyjętego priorytetu:

− Kształtowanie  świadomości  rolników nakierowane  na zrównoważony rozwój 

gospodarstw  rolnych  przy  uwzględnieniu  parytetów  dochodu  i  ochrony 

środowiska.

2. Mierniki do oceny stopnia realizacji celów:

A. Mierniki produktu:

a) Liczba zrealizowanych metod doradczych.

b) Liczba uczestników w zrealizowanych metodach doradczych.

B. Mierniki rezultatu:

a) Liczba realizowanych programów rolno środowiskowych.

b) Liczba wykonanych planów nawozowych.

c) Liczba wykonanych bilansów azotu.

C.Mierniki jakości:

a) Wyniki monitoringu jakości wód, publikowane przez RZGW w Poznaniu:

− Rzeka Olszynka – 19,489 NO3/l;

− Rów Wskoć – 3,49 NO3/l;

− Jezioro Zbęchy – 2,20 NO3/l.

b) Wyniki kontroli w zakresie cross compliance przeprowadzone przez ARiMR 

(196 kontroli). 
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POWIAT KROTOSZYŃSKI

Ochrona środowiska na terenie powiatu krotoszyńskiego.

1. Cele przyjętego priorytetu:

− Dwukrotna ankietyzacja gospodarstw.

− Coroczne opracowanie planów nawożenia i bilansów azotu.

− Przeprowadzenie  szkoleń  informacyjnych  dla  rolników  znajdujących  się  

w  rejestrze  gminnym  a  także  rolników  spoza  rejestru  w  celu  otrzymania 

zaświadczenia o odbytym przeszkoleniu w tym zakresie.

2. Mierniki do oceny stopnia realizacji celów:

A. Mierniki produktu:

a) Liczba zrealizowanych metod doradczych.

b) Liczba uczestników w zrealizowanych metodach  doradczych.

B. Mierniki rezultatu:

a) Otrzymanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia (782 zaświadczenia).

b) Zmiana postępowania przez rolnika w zakresie ochrony środowiska poprzez 

budowę  urządzeń  do  przechowywania  nawozów  naturalnych  i  pasz 

soczystych,  odpowiednia  organizacja  produkcji  na  użytków  rolnych, 

przestrzeganie  terminów  wywozu  nawozów  naturalnych  na  pole.  Środki 

zaradcze  wynikające  z  błędów  gospodarowania  na  OSN  znajdują  się  w 

Kodeksie Dobrej Praktyki Rolniczej i są obowiązkowe do stosowania przez 

rolników.

c) Przeprowadzenie ankiety wśród rolników z rejestrów gminnych dotyczącej 

wyrażenia własnej opinii o  przebiegu i zdobytych informacjach na temat DA 

w I i II etapie realizacji w latach 2004-2011.

d) Monitorowanie  stężenia  azotanów  w  wodach  powierzchniowych  

i  gruntowych w ciągu jednego roku na podstawie  danych otrzymanych z 

RZGW,

e) Zmniejszenie zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł ścieków komunalnych 

mający częściowo wpływ na zanieczyszczenia azotem.
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C.Mierniki jakości:

a) Na  podstawie  ekspertyzy  wojewódzkiej  –  luty  2008  opracowanej  przez 

pracowników  WODR,  dot.  średniego  salda  azotu  wynikało,  że

-  w  2006  roku  średnie  saldo  azotu  w  powiecie  krotoszyńskim  wynosiło 

39,87  kg/ha,  tj.  przekraczało  o  ok.  10  kg/ha  (bezpieczny  wskaźnik), 

najwyższe  saldo  było  w  gminie  Koźmin  Wlkp.  (88,15  kg/ha-trzykrotne 

przekroczenie  bezpiecznego wskaźnika),-  2007 rok – wyliczenia  wykazały 

spadek  salda  azotu  do  35,18  kg/ha,  natomiast  w  gminie  Koźmin  Wlkp. 

stwierdzono jeszcze wyższe saldo azotu (95,71 kg).

b) Zgodnie  z  KDPR  w  uproszczeniu  można  przyjąć,  że  bezpieczne  

dla środowiska jest dodatnie saldo bilansu azotu, nie przekraczające 30 kg 

azotu na 1 ha użytków rolnych.

POWIAT LESZCZYŃSKI

Od producenta do konsumenta

1. Cele przyjętego priorytetu:

− Upowszechnienie wiedzy na temat marketingu produktów rolno-spożywczych 

w gospodarstwach rolnych.

− Stworzenie  powiązań  z  odbiorcami  -integracja  pionowa  (umowy 

kontraktacyjne).

− Integracja rolników poprzez organizowanie się w grupy producenckie.

2. Mierniki do oceny stopnia realizacji celów:

A. Mierniki produktu:

a) Liczba zrealizowanych metod doradczych.

b) Liczba uczestników w zrealizowanych metodach  doradczych.

B. Mierniki rezultatu:

a) Liczba zarejestrowanych grup producenckich na terenie realizacji priorytetu 

( w 2010r.-8 grup, w 2009r.-6).

b) Liczba  członków grup producenckich (w 2010r.  -148 osób,  w 2009r.  127 

osób).
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C.Mierniki jakości:

a) Procentowy  przyrost  liczby  grup  producenckich  w  okresie  realizacji 

priorytetu (25%).

b) Procentowy  przyrost  liczby  członków  grup  producenckich  

w okresie realizacji priorytetu (14,2%).

Miernik jakości oraz miernik rezultatu odnoszą się do grup producenckich 

zarejestrowanych  na  terenie  powiatu  leszczyńskiego  zgodnie  Ustawą  o 

Grupach Producenckich. Prezentowane wyniki (z lat 2009-2010) zostały 

pozyskane  ze  strony  internetowej  Urzędu  Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego.

POWIAT MIĘDZYCHODZKI

Nowości w rolnictwie z uwzględnieniem ochrony środowiska.

1. Cele przyjętego priorytetu:

− Pogłębienie  wiedzy  i  umiejętności  rolników  i  mieszkańców  wsi  dotyczącej 

możliwości  rozwoju  w  świetle  uwarunkowań  dla  działalności  rolniczej  na 

terenie powiatu międzychodzkiego.

2. Mierniki do oceny stopnia realizacji celów:

A. Mierniki produktu:

a) Liczba zrealizowanych metod doradczych.

b) Liczba uczestników w zrealizowanych metodach  doradczych.

B. Mierniki rezultatu:

a) Liczba uczestników szkoleń informacyjnych.

b) Liczba uczestników szkoleń wyjazdowych.

c) Liczba uczestników Dni Pola.

C.Mierniki jakości:

a) Pogłębienie wiedzy rolników z zakresu zasad cross compliance.

b) Pogłębienie wiedzy rolników z zakresu nowości w produkcji rolniczej (prod. 

roślinna, zwierzęca, mechanizacja).
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POWIAT NOWOTOMYSKI

Poprawa efektywności produkcji zbóż

1. Cele przyjętego priorytetu:

− Upowszechnienie wiedzy w zakresie właściwego doboru odmian zbóż.

− Optymalizacja nawożenia zbóż.

− Stosowanie racjonalnej ochrony zbóż.

2. Mierniki do oceny stopnia realizacji celów:

A. Mierniki produktu:

a) Liczba zrealizowanych metod doradczych.

b) Liczba uczestników w zrealizowanych metodach  doradczych.

B. Mierniki rezultatu:

a) Wzrost wydajności plonów zbóż konsumpcyjnych (4%).

b) Wskaźnik procentowy wymiany kwalifikowanego materiału siewnego zbóż 

(14%).

c) Wzrost procentowy powierzchni upraw zbóż konsumpcyjnych (9%).

C.Mierniki jakości:

a) Wzrost % ilości zbóż o wysokich parametrach jakościowych (8%).

b) Poprawa  wydajności  zbóż  konsumpcyjnych  (40,4  dt/ha  w  roku  2010,  w 

2009 – 39,05 dtha).

c) Poprawa opłacalności produktu ( 30%).

Podjęte  przez  Zespół  Doradczy  działania  i  metody  doradcze  przekonały 

rolników  w  kierunku  produkcji  zbóż  konsumpcyjnych  których  jest  lepsza 

opłacalność  produkcji.  Zastosowanie  nowych  lepszych  odmian  ,optymalnego 

nawożenia oraz chemicznej ochrony przeciw chorobom dały rezultaty w wyżej 

wymienionych miernikach jakości  co przekłada się na poprawę efektywności 

produkcji zbóż konsumpcyjnych
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POWIAT OBORNICKI

Modernizacja produkcji rolniczej i poprawa jakości produktów rolnych 

z  uwzględnieniem  ochrony  środowiska  i  bezpieczeństwa  zdrowotnego 

żywności.

1. Cele przyjętego priorytetu:

a) Podniesienie  umiejętności  rolników  w  zakresie  stosowania  nowych 

technologii  produkcji  rolniczej  z  uwzględnieniem  ochrony  środowiska  

i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.

b) Pomoc  w  dostosowaniu  gospodarstw  rolnych  do  Wymogów  Zasady 

Wzajemnej  Zgodności  i  w  pozyskiwaniu  środków  finansowych  na 

modernizację produkcji rolniczej.

c) Poprawa efektywności produkcji rolniczej i konkurencyjności gospodarstw 

rolnych.

2. Mierniki do oceny stopnia realizacji celów:

A. Mierniki produktu:

a) Liczba zrealizowanych metod doradczych.

b) Liczba uczestników w zrealizowanych metodach doradczych.

B. Mierniki rezultatu:

a) Podniesienie  poziomu  wiedzy  uczestników  szkoleń  informacyjnych  

w zakresie umiejętności dostosowania działalności rolniczej do wymogów 

cross compliance.

b) Podniesienie  poziomu  wiedzy  uczestników  szkoleń  informacyjnych  

w  zakresie  warunków  realizacji  i  wymogów  Programu 

Rolnośrodowiskowego

c) Podniesienie  poziomu  wiedzy  uczestników  szkoleń  informacyjnych  

w  zakresie  źródeł  finansowania  inwestycji  modernizacyjnych  w 

gospodarstwie  rolnym  z  wykorzystaniem  kredytów  preferencyjnych  dla 

rolnictwa  i  środków  pomocowych  Unii  Europejskiej  w  ramach  PROW 

2007 - 2013 

C.Mierniki jakości:
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a) Procentowy wzrost w 2010 roku liczby gospodarstw  realizujących pakiety 

Programu Rolnośrodowiskowego w powiecie obornickim  w stosunku do 

roku ubiegłego (2,90%).

b) Procentowy wzrost  w 2010 roku powierzchni  gruntów rolnych objętych 

Programem  Rolnośrodowiskowym  w  powiecie  obornickim  w  stosunku  

do roku ubiegłego (21,66%).

POWIAT OSTROWSKI

Ochrona  środowiska  na  obszarze  szczególnie  narażonym  zlewni  rzek 

Ciemna i Giszka.

1. Cele przyjętego priorytetu:

− Poprawa  praktyki  rolniczej,  obejmująca  środki  zaradcze  związane  

z racjonalnym stosowaniem nawozów organicznych i mineralnych, gospodarki 

nawozami i gruntami rolnymi.

− Stosowania kodeksu dobrej praktyki rolniczej.

− Podnoszenia  poprzez  edukację  (szkolenia)  świadomości  wśród  właścicieli 

gospodarstw rolnych, dotyczącej diagnozowania zagrożeń.

2. Mierniki do oceny stopnia realizacji celów:

A. Mierniki produktu:

a) Liczba zrealizowanych metod doradczych.

b) Liczba uczestników w zrealizowanych metodach  doradczych.

B. Mierniki rezultatu:

a) Liczba wykonanych planów nawozowych, bilansów azotu.

b) Podniesienie świadomości rolników dotyczącej ochrony środowiska.

C.Mierniki jakości:

a) Wdrożono wiedzę i umiejętności dotyczącą ochrony środowiska naturalnego 

uczestnikom metod doradczych tj. w ponad 350 gospodarstwach.

b) Około  60  gospodarstwach  rolnych,  mając  do  dyspozycji  wyniki  analiz 

glebowych zmniejszył się poziom nawożenia mineralnego o około 10 %.
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c) W  10  gospodarstwach  rolnych  zaplanowano  rozbudowę  urządzeń  

do  przechowywania  nawozów  naturalnych  oraz  budowę  silosów  

do sporządzania kiszonek.
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POWIAT OSTRZESZOWSKI

Ochrona  środowiska  w  gospodarstwie  rolnym  powiatu 

ostrzeszowskiego.

1. Cele przyjętego priorytetu:

− Ochrona gleb i wód.

− Wprowadzenie  metod  produkcji  rolnej  zgodnej  z  ochroną  i  poprawą  stanu 

środowiska naturalnego, krajobrazu i różnorodności genetycznej.

− Zwrócenie uwagi na niewłaściwe stosowanie i przechowywanie nawozów oraz 

środków ochrony roślin.

2. Mierniki do oceny stopnia realizacji celów:

A. Mierniki produktu:

a) Liczba zrealizowanych metod doradczych.

b) Liczba uczestników w zrealizowanych metodach  doradczych.

B. Mierniki rezultatu:

a) Zwiększenie  udziału  gospodarstw  objętych  programem  rolno 

środowiskowym.

b) Zwiększenie  liczby  rolników  posiadających  wiedzę  dotyczącą  dobrostanu 

zwierząt.

c) Zwiększenie  liczby  rolników  posiadających  wiedzę  odnośnie  zasad 

stosowania i przechowywania nawozów, środków ochrony roślin, obornika, 

gnojowicy.

C.Mierniki jakości:

a) Zwiększenie  świadomości  odnośnie  ochrony  środowiska  w  obrębie 

gospodarstwa rolnego.

b) Ograniczenie  intensywności  stosowania  w  intensywnej  gospodarce  rolnej 

środków ochrony roślin, nawozów.
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POWIAT PILSKI

Produkcja  zbóż  o  wysokiej  jakości  dla  potrzeb  przemysłu  zbożowo-

młynarskiego i piekarskiego.

1. Cele przyjętego priorytetu:

− Promowanie  uprawy  zbóż  o  dobrej  jakości  oraz  jak  najszersze  zapoznanie 

producentów  rolnych  z  wymaganiami  jakościowymi  w zależności  

od przeznaczenia ziarna zbóż.

− Wskazanie  rolnikom  metod  produkcji  umożliwiających  uzyskanie 

pełnowartościowego surowca (zboża), o odpowiedniej jakości technologicznej, 

spełniającego wymogi przetwórstwa spożywczego.

− Zwiększenie konkurencyjności własnych produktów (zboża).

2. Mierniki do oceny stopnia realizacji celów:

A. Mierniki produktu:

a) Liczba zrealizowanych metod doradczych.

b) Liczba uczestników w zrealizowanych metodach  doradczych.

B. Mierniki rezultatu:

a) Osiągnięta wiedza przez uczestników szkoleń.

b) Nabycie  umiejętności  interpretacji  wyróżników  jakościowych  przez 

uczestników szkoleń.

C.Mierniki jakości:

a) Wskaźnik sedymentacji (31-40).

b) Liczba opadania (82-260).

c) Zawartość białka (10,4-13,9).

Mierniki jakości dotyczą 5 gospodarstw rolnych.
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POWIAT PLESZEWSKI

Gospodarstwa rolne w warunkach gospodarski rynkowej.

1. Cele przyjętego priorytetu:

− Dostosowanie  gospodarstw  do  wymogów  gospodarki  rynkowej,  poprawa 

struktury agrarnej.

− Ujednolicenie produkcji poprzez wdrażanie nowych technologii.

− Uświadomienie  rolnikom,  że funkcjonowanie  ich gospodarstw w warunkach 

gospodarki rynkowej wymusza konieczność tworzenia grup producenckich aby 

utrzymać wysoką konkurencyjność na rynku.

2. Mierniki do oceny stopnia realizacji celów:

A. Mierniki produktu:

a) Liczba zrealizowanych metod doradczych.

b) Liczba uczestników w zrealizowanych metodach  doradczych.

B. Mierniki rezultatu:

a) Liczba gospodarstw w powiecie (3982).

b) Liczba funkcjonujących grup producenckich w powiecie (8 grup).

C.Mierniki jakości:

a) Liczba nowopowstałych grup producenckich (2 grupy).

POWIAT POZNAŃSKI

Wsparcie dla produkcji rolniczej i poprawa jej jakości z uwzględnieniem  

ochrony środowiska.

1. Cele przyjętego priorytetu:

− Zapoznanie  rolników  i  mieszkańców  obszarów  wiejskich  z  warunkami 

pozyskania środków unijnych i krajowych.

− Przekazywanie informacji mających wpływ na jakość produktu.

− Wdrażanie  świadomości  ochrony  środowiska  –  poprzez  zrównoważoną 

gospodarkę rolną.
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2. Mierniki do oceny stopnia realizacji celów:

A. Mierniki produktu:

a) Liczba zrealizowanych metod doradczych.

b) Liczba uczestników w zrealizowanych metodach  doradczych.

B. Mierniki rezultatu:

a) Wzrost poziomu wiedzy uczestników szkoleń.

b) Zawartość azotu mineralnego w glebie (147-352 kg/ha).

C.Mierniki jakości:

a) Spadek  ilości  gospodarstw  na  OSN  –  wyłączenie  części  gospodarstw  

z  powodu  spadku  zanieczyszczenia  wód.  Wzrost  ilości  gospodarstw 

pozyskujących środki  w ramach PROW 2007-2013.

POWIAT RAWICKI

Ochrona środowiska w powiecie rawickim.

1. Cele przyjętego priorytetu:

− Zwiększenie  liczby  gospodarstw  stosujących  nawożenie  zgodne  z  planem 

nawozowym.

− Zwiększenie  liczby  gospodarstw  uczestniczących  w  programach  rolno 

środowiskowych, w tym w pakiecie ochrona gleb i wód.

− Budowa nowych płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę  lub gnojowicę.

2. Mierniki do oceny stopnia realizacji celów:

A. Mierniki produktu:

a) Liczba zrealizowanych metod doradczych.

b) Liczba uczestników w zrealizowanych metodach  doradczych.

B. Mierniki rezultatu:

a) Osiągnięta wiedza nt. ochrony środowiska.

b) Zawartość azotanów w badanych glebach:

− Zlewnia Dąbrówki i Pogony – 51,53 NO3/l, max.130,55 NO3/l.

− Zlewnia Orli – 43,44 NO3/l, max.160,74 NO3/l.
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C.Mierniki jakości:

a) Procentowy  wzrost  gospodarstw  stosujących  nawożenie  zgodnie  

z planem nawozowym (14,54%).

b) Procentowy  spadek  nawożenia  azotowego  w  ankietyzowanych 

gospodarstwach.

POWIAT SŁUPECKI

Poprawa jakości i promocja produkcji żywca wieprzowego w powiecie 

słupeckim.

1. Cele przyjętego priorytetu:

− Zwiększenie mięsności sprzedawanych tuczników w ocenie poubojowej średnio 

z  49  %  do  52%,  zwiększenie  zainteresowania  zakładów  przetwórczych 

surowcem wysokiej jakości.

2. Mierniki do oceny stopnia realizacji celów:

A. Mierniki produktu:

a) Liczba zrealizowanych metod doradczych.

b) Liczba uczestników w zrealizowanych metodach  doradczych.

B. Mierniki rezultatu:

a) Średni  dobowy  przyrost  masy  ciała  tucznika  660  g  (od  wagi  30  kg  

do końca tuczu tj.110 kg)

b) Średnie zużycie paszy treściwej na 1 kg przyrostu masy ciała tucznika 3,05 

kg. 

c) Zwiększenie nadwyżki bezpośredniej średnio o 10 zł na 1 tuczniku.

C.Mierniki jakości:

a) Poprawa  średnio  dobowego  przyrostu  masy  ciała  tucznika  o  10g  

w stosunku do poprzedniego roku.

b) Zmniejszenie zużycia pasz treściwych o 0,10 kg na 1 kg przyrostu masy ciała.

c) Zwiększenie mięsności tuczników w ocenie poubojowej o 3% w stosunku do 

roku poprzedniego.
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POWIAT SZAMOTULSKI

Przystosowanie gospodarstw rolnych do standardów obowiązujących  

w UE z zakresu higieny, ochrony środowiska, oraz norm jakościowych 

w produkcji żywności.

1. Cele przyjętego priorytetu:

− Działania  zmierzające  do  poprawy  standardów  higienicznych,  sanitarnych  

i jakościowych w produkcji żywności oraz mające na celu ochronę środowiska 

i poprawę dobrostanu zwierząt.

− Propagowanie  zmian w technologii  produkcji  roślinnej  i  zwierzęcej,  poprzez 

wdrażanie nowości i współpracę z jednostkami naukowymi.

− Poprawa  bezpieczeństwa  i  jakości  żywności  oraz  rynkowe  ukierunkowanie 

produkcji.

2. Mierniki do oceny stopnia realizacji celów:

A. Mierniki produktu:

a) Liczba zrealizowanych metod doradczych.

b) Liczba uczestników w zrealizowanych metodach doradczych.

B. Mierniki rezultatu:

a) Ilość planów rolnośrodowiskowych 19 - 312,45 ha.

C.Mierniki jakości:

a) Procentowy spadek nieprawidłowości podczas kontroli prowadzonych przez 

PIORIN w Szamotułach o 9 %.
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POWIAT ŚREDZKI

Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich powiatu 

średzkiego.

1. Cele przyjętego priorytetu:

− Edukacja  rodzin  rolniczych  w  celu  zwiększenia  szans  na  pozyskanie 

dodatkowych źródeł dochodu.

− Poznanie  różnorodności  form  i  usług  świadczonych  w  gospodarstwach 

agroturystycznych oraz ich specjalizacja.

− Nabycie  umiejętności  potrzebnych  do  założenia  gospodarstw  ekologicznych, 

organizowania  się  producentów  oraz  funkcjonowania  rynku  produktów 

ekologicznych  oraz  poszerzenie  wiedzy  potrzebnej  do  rozwinięcia  sprzedaży 

marginalnej,  lokalnej  i  bezpośredniej  produktów  rolnych  w  celu  uzyskania 

dodatkowego zarobku.

2. Mierniki do oceny stopnia realizacji celów:

A. Mierniki produktu:

a) Liczba zrealizowanych metod doradczych.

b) Liczba uczestników w zrealizowanych metodach doradczych.

B. Mierniki jakości:

a) Ilość  złożonych  wniosków  na  tworzenie  i  rozwój  mikroprzedsiębiorstw  

i  na  różnicowanie  w  kierunku  działalności  nierolniczej  (w  tym  również 

poprzez Lokalną Grupę Działania Lider Zielonej Wielkopolski).

b) Powstanie nowych gospodarstw agroturystycznych w powiecie średzkim.

c) Ilość  udzielonych  porad  z  zakresu  przedsiębiorczości,  rozwoju  obszarów 

wiejskich.

POWIAT ŚREMSKI

Modernizacja produkcji rolnej oraz konkurencyjności gospodarstw.

1. Cele przyjętego priorytetu:

− Podnoszenie wiedzy społeczności wiejskiej.

− Ochrona wód i środowiska.

− Poprawa bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie.
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2. Mierniki do oceny stopnia realizacji celów:

A. Mierniki produktu:

a) Liczba zrealizowanych metod doradczych.

b) Liczba uczestników w zrealizowanych metodach doradczych.

B. Mierniki rezultatu:

a) Podniesienie wiedzy z zakresu wzajemnej zgodności.

b) Opracowanych 37 planów rolnośrodowiskowych.

C.Mierniki jakości:

a) Wzrost liczby rolników korzystających z programów rolnośrodowiskowych 0 

25%.

b) Wzrost wymogów wzajemnej zgodności w gospodarstwach rolnych.

POWIAT TURECKI

Wspieranie wspólnych działań na rynku rolnym.

1. Cele przyjętego priorytetu:

− Inicjowanie wspólnych działań producentów rolnych.

− Inicjowanie wspólnych działań mieszkańców wsi.

2. Mierniki do oceny stopnia realizacji celów:

A. Mierniki produktu:

a) Liczba zrealizowanych metod doradczych.

b) Liczba uczestników w zrealizowanych metodach doradczych.

B. Mierniki rezultatu:

a) Praca doradcza z sadownikami , która ma na celu przejście  kilku etapów 

integracyjnych w kierunku zawiązania grupy producenckiej.

b) Pomoc doradcza na rzecz utworzenia formalnych organizacji mieszkańców 

wsi.

C.Mierniki jakości:

a) Wskaźnik  ilościowy  zarejestrowanych  grup  producenckich  w  kraju  

i w powiecie tureckim.
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b) Wskaźnik  ilościowy  zarejestrowanych  grup  producenckich  

w Wielkopolsce i powiecie tureckim.

POWIAT WĄGROWIECKI

Sprzedaż bezpośrednia z gospodarstw rolnych.

1. Cele przyjętego priorytetu:

− Zapoznanie mieszkańców wsi  z  możliwością  rozpoczęcia  prowadzenia  nowej 

działalności gospodarczej na terenie powiatu wągrowieckiego.

− Przedstawienie  instrumentów  niezbędnych  do  założenia  działalności 

gospodarczej.

− Zaznajomienie  zainteresowanych  rolników  z  praktycznym  prowadzeniem 

działalności w zakresie sprzedaży bezpośredniej z gospodarstw rolnych.

2. Mierniki do oceny stopnia realizacji celów:

A. Mierniki produktu:

a) Liczba zrealizowanych metod doradczych.

b) Liczba uczestników w zrealizowanych metodach doradczych.

B. Mierniki rezultatu:

a) Osiągnięta wiedza i umiejętności przez uczestników projektu.

b) Wielkość produkcji objętej sprzedażą bezpośrednią w ujęciu wartościowym.

C.Mierniki jakości:

a) Stopień  wdrożenia  wiedzy  i  umiejętności  z  metod  doradczych  

w gospodarstwach uczestników projektu.

b) Procentowy  wzrost  sprzedaży  z  gospodarstw  produktów  w  ujęciu 

wartościowym.

Strona 80



Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

Sprawozdanie z realizacji programu działania WODR w Poznaniu za 2010 rok

POWIAT WOLSZTYŃSKI

Wprowadzenie do uprawy pszenicy przewódkowej.

1. Cele przyjętego priorytetu:

− Ograniczenie ujemnych skutków suszy w okresie wiosennym.

− Zmniejszenie ryzyka związanego z opóźnionym siewem pszenicy ozimej.

− Uzyskanie wyższego plonu poprzez siew późno jesienny zbóż przewódkowych 

(pszenica) – poprawa bilansu paszowego w odniesieniu do tradycyjnych upraw 

zbóż jarych.

2. Mierniki do oceny stopnia realizacji celów:

A. Mierniki produktu:

a) Liczba zrealizowanych metod doradczych.

b) Liczba uczestników w zrealizowanych metodach doradczych.

B. Mierniki rezultatu:

a) Uzyskano na trzech plantacjach następujące plony:

55 dt/ha, 60 dt/ha,70 dt/ha.

b) Wiedza  uzyskana  przez  rolników  zaowocowała  dużym  zainteresowaniem 

uprawą zbóż przewódkowych.

c) Rolnicy zadeklarowali  chęć uprawy zbóż przewódkowych w 2011 roku na 

powierzchni 20 ha.

C.Mierniki jakości:

a) Pierwsze uprawy zbóż przewódkowych w 2010 roku na terenie powiatu – w 

latach poprzednich brak tych upraw.

b) Plon  uzyskany  z  upraw  roślin  przwódkowych  w  stosunku  do  upraw 

tradycyjnych był odpowiednio wyższy od 10 do 25 % z 1 ha.

Strona 81



Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

Sprawozdanie z realizacji programu działania WODR w Poznaniu za 2010 rok

POWIAT WRZESIŃSKI

Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich powiatu 

wrzesińskiego.

1. Cele przyjętego priorytetu:

− Poznanie  różnorodności  form  i  usług  świadczonych  w  gospodarstwach 

agroturystycznych oraz ich specjalizacja.  Nabycie umiejętności  potrzebnych  

do założenia gospodarstw ekologicznych, organizowania się producentów oraz 

funkcjonowania rynku produktów ekologicznych.

− Poszerzenie wiedzy potrzebnej do rozwinięcia sprzedaży marginalnej, lokalnej 

i  bezpośredniej  produktów rolnych w celu uzyskania  dodatkowego zarobku. 

Poznanie  możliwości  utworzenia  małych  przetwórni  przydomowych 

(przetwórstwo mleka, olejarnia).

− Zdobywanie  wiedzy  na  temat  odnawialnych  źródeł  energii  jak  szansy  

na poprawę dochodowości gospodarstw rolnych

2. Mierniki do oceny stopnia realizacji celów:

A. Mierniki produktu:

a) Liczba zrealizowanych metod doradczych.

b) Liczba uczestników w zrealizowanych metodach doradczych.

B. Mierniki rezultatu:

a) Powstanie  w ciągu  roku  nowych gospodarstw  agroturystycznych i  miejsc 

noclegowych, utworzenie gospodarstw ekologicznych.

b) Wytwarzanie  materiału  energetycznego  z  biomasy  w  gospodarstwach 

rolnych – nowe brykieciarki do słomy.

C.Mierniki jakości:

a) Wzrost  dochodu  rolniczego  w  gospodarstwach  poprzez  dodatkowe  źródło 

dochodu.

b) Dodatkowe miejsca pracy.
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POWIAT ZŁOTOWSKI

Dostosowanie  produkcji  rolniczej  do  norm  obowiązujących  w  Unii  

Europejskiej.

1. Cele przyjętego priorytetu:

− Rolnicy  powinni  przełamać  barierę  prowadzenia  wymaganej  dokumentacji  

w swoich gospodarstwach.

− Zdobyć  informację  w  zakresie  zapewnienia  dobrostanu  zwierząt 

gospodarskich.

− Zdobyć wiedzę w zakresie BHP w rolnictwie.

2. Mierniki do oceny stopnia realizacji celów:

A. Mierniki produktu:

a) Liczba zrealizowanych metod doradczych.

b) Liczba uczestników w zrealizowanych metodach doradczych.

B. Mierniki rezultatu:

a) Otrzymanie wiedzy z zakresu cross compliance.

b) Umiejętność  zastosowania  w  swoich  gospodarstwach  rolnych  wiedzy 

otrzymanej na szkoleniach informacyjnych.

C.Mierniki jakości:

a) Ankietyzacja grupy rolników, którzy uczestniczyli w szkoleniach.

b) Ankietyzacja grupy rolników, którzy nie uczestniczyli w szkoleniach.

Wyniki z przeprowadzonej ankietyzacji zostaną przedstawione w sprawozdaniu 

w roku 20011 z uwagi na kontynuację priorytetu.
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III. Formy i metody doradcze w liczbach

III.1. Porady indywidualne
Tabela 1.

Liczba udzielonych porad indywidualnych w 2010 roku

Komórka organizacyjna Plan Wykonanie

ZD Chodzież 1350 773 

ZD Czarnków-Trzcianka 2100 1809 

ZD Gniezno 3815 2251 

ZD Gostyń 2200 1688 

ZD Grodzisk Wlkp. 2130 1482 

ZD Jarocin 2100 1626 

ZD Kalisz 8950 6111 

ZD Kępno 3120 2896 

ZD Koło 7020 5709 

ZD Konin - 8889 

ZD Kościan 1165 822 

ZD Krotoszyn 2310 1516 

ZD Leszno 1230 1670 

ZD Międzychód 1990 1920 

ZD Nowy Tomyśl 2875 2093 

ZD Oborniki 1340 1758 

ZD Ostrów Wlkp. 4060 4597 

ZD Ostrzeszów 2400 2112 

ZD Piła 2100 1785 

ZD Pleszew 3320 3200 

ZD Poznań 3237 3238 

ZD Rawicz 1480 1775 

ZD Słupca 1120 1100 

ZD Szamotuły 2382 2438 

ZD Śrem 1688 1066 

ZD Środa Wlkp. 3950 967 

ZD Turek 4090 3355 

ZD Wągrowiec 2000 2081 
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ZD Wolsztyn 1790 1028 

ZD Września 2041 1960 
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Komórka organizacyjna Plan Wykonanie

ZD Złotów 1740 1208 

Dział Ekonomiki - 1430 

Dział Ekologii i Ochrony Środowiska - 1718 

Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
Przedsiębiorczości i Agroturystyki

- 1751 

Dział Systemów Produkcji Rolnej Standardów 
Jakościowych i Doświadczalnictwa

- 2135 

Suma: 81 093 81 957
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III.2. Zestawienie metod doradczych
Tabela 2.

Zestawienie liczbowe wszystkich metod doradczych 
zrealizowanych w WODR w Poznaniu w 2010 roku

Rodzaj priorytetu Plan Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Priorytety wojewódzkie 2840 2752 40589

Priorytety powiatowe 1238 1118 18128

Poza priorytetem 0 372 10888

Suma: 4078 4242 69605

METODY DORADCZE REALIZOWANE PRZEZ BRANŻYSTÓW

Tabela 3.

Zestawienie ilościowe metod doradczych zrealizowanych przez działy branżowe
(szkolenia specjalistyczne, pokazy, demonstracje, wdrożenia, wyjazdy studyjne, warsztaty, 

konkursy, seminaria i inne) w 2010 roku

Dział Plan Wykonanie Liczba odbiorców

Dział Ekonomiki 433 422 4360

Dział Ekologii i Ochrony Środowiska 94 89 2036

Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich, Przedsiębiorczości 
i Agroturystyki

122 117 2208

Dział Systemów Produkcji Rolnej Standardów 
Jakościowych i Doświadczalnictwa

172 164 3025

Suma: 821 792 11629

Tabela 4.

Zestawienie ilościowe wszystkich metod/form zrealizowanych w ramach priorytetów wojewódzkich 
przez Dział Ekonomiki w 2010 rok

Nazwa priorytetu Kierownik 
priorytetu

Plan Wykonanie Liczba odbiorców

Podnoszenie wiedzy ekonomicznej w 
zakresie ubezpieczeń w rolnictwie

Salomea Antoniak 25 28 434

Podnoszenie wiedzy ekonomicznej w 
zakresie zarządzania gospodarstwem 
rolnym, w tym kształtowaniu 
konkurencyjności gospodarstwa rolnego

Zbigniew Błaszczyk 63 70 1455

Upowszechnianie rachunkowości rolnej w 
systemie Polski FADN w gospodarstwie 
rolnym

Anna Kochańska 40 10 181

Upowszechnianie wiedzy ekonomicznej w 
zakresie wykorzystania analizy 
jednostkowych kosztów produkcji w 
systemie Agrokoszty do podejmowania 

Piotr Konieczny 8 5 103
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decyzji gospodarczych
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Nazwa priorytetu
Kierownik 
priorytetu

Pla
n

Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Upowszechnianie wiedzy ekonomicznej w zakresie 
wykorzystania analizy jednostkowych kosztów produkcji, 
informacji rynkowej, analizy rynku artykułów 
rolnospożywczych i środków produkcji w podejmowaniu 
decyzji gospodarczych

Lucyna 
Grudzień-
Kozaczka

234 233 636

Upowszechnianie wiedzy o możliwościach pozyskania 
zewnętrznych środków finansowych dla gospodarstwa 
rolnego

Elżbieta 
Różańska

42 51 1159

Upowszechnianie wiedzy w zakresie podatków związanych 
z prowadzeniem gospodarstwa rolnego i produkcji rolnej

Alina Bilińska 21 25 392

Suma: 433 422 4360

Tabela 5. 

Zestawienie ilościowe wszystkich metod/form zrealizowanych w ramach priorytetów wojewódzkich 
przez Dział Ekologii i Ochrony Środowiska w 2010 roku

Nazwa priorytetu
Kierownik 
priorytetu

Plan Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Ochrona środowiska
Magdalena 
Talarowska

81 76 1764

Rolnictwo ekologiczne - wybrane 
zagadnienia

Wiesława Juszkiewicz 13 13 272

Suma: 94 89 2036

Tabela 6.

Zestawienie ilościowe wszystkich metod/form zrealizowanych w ramach priorytetów wojewódzkich 
przez Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich, Przedsiębiorczości i Agroturystyki 

w 2010 roku

Nazwa priorytetu
Kierownik 
priorytetu

Plan Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Propagowanie postaw prozdrowotnych i zdrowego stylu 
życia wśród mieszkańców obszarów wiejskich

Teresa 
Tuliszka

13 10 144

Wspieranie rozwoju i właściwego funkcjonowania 
wiejskiego gospodarstwa domowego

Alicja Nowak 10 9 117

Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich Gęziak Józef 20 16 265

Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach 
wiejskich 

Czesława 
Klonowska

35 39 731

Wspieranie rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki
Jolanta 
Szczepańska

23 16 294

Wspieranie zespołowych form gospodarowania w 
województwie wielkopolskim

Andrzej 
Machowicz

6 12 320

Zachowanie dziedzictwa kulturowego Wielkopolski ze Aldona 15 15 337
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szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulinarnego Jankowska

Suma: 122 117 2208
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Tabela 7.

Zestawienie ilościowe wszystkich metod/form realizowanych w ramach priorytetów wojewódzkich 
przez Dział Systemów Produkcji Rolnej Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa w 2010 rok

Nazwa priorytetu
Kierownik 
priorytetu

Plan Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Optymalizacja produkcji mleka i wołowiny z 
uwzględnieniem ochrony środowiska i spełnienia 
zasad wzajemnej zgodności

Maria 
Rozwadowska

54 31 498

Podnoszenie efektywności produkcji ziemniaków w 
aspekcie obniżenia kosztów i zwiększenia jakości

Mieczysław 
Łepkowski

31 21 492

Poprawa efektywności produkcji zbóż w aspekcie 
obniżenia kosztów i zwiększenia jakości

Piotr Kujawa 24 29 578

Poprawa jakości i opłacalności produkcji żywca 
wieprzowego

Michał Bartz 24 27 447

Poprawa opłacalności produkcji pasiecznej Lucyna Palicka 8 9 246

Poprawa stanu technicznego pomieszczeń 
inwentarskich

Bogdan Kot 19 20 293

Produkcja warzyw i owoców wysokiej jakości
Dorota Piękna-
Paterczyk

44 36 609

Racjonalizacja ochrony chemicznej roślin uprawnych Andrzej Obst 24 17 337

Racjonalna gospodarka na użytkach zielonych Jolanta Klupś 22 15 218

Realizacja Dyrektywy Azotanowej Łukowska Hanna 12 0 0

Suma: 262 205 3718
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III.2.1. Szkolenia specjalistyczne dla rolników

Tabela 8.

Zestawienie liczbowe zrealizowanych szkoleń specjalistycznych dla rolników w 2010 roku

Działy WODR w Poznaniu Plan Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Dział Ekonomiki 163 178 3306

Dział Ekologii i Ochrony Środowiska 79 84 1924

Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich, Przedsiębiorczości i Agroturystyki 109 115 2092

Dział Systemów Produkcji Rolnej Standardów Jakościowych i 
Doświadczalnictwa

172 164 3025

Suma: 523 541 10347

Dział Ekonomiki
Tabela 9.

Zestawienie liczbowe szkoleń specjalistycznych w ramach priorytetów wojewódzkich 
zrealizowanych w Dziale Ekonomiki w 2010 roku

Nazwa priorytetu
Kierownik 
priorytetu

Plan Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Podnoszenie wiedzy ekonomicznej w 
zakresie ubezpieczeń w rolnictwie

Salomea 
Antoniak

24 26 377

Podnoszenie wiedzy ekonomicznej w 
zakresie zarządzania gospodarstwem 
rolnym, w tym kształtowaniu 
konkurencyjności gospodarstwa rolnego

Zbigniew 
Błaszczyk

51 62 1182

Upowszechnianie rachunkowości rolnej w 
systemie Polski FADN w gospodarstwie 
rolnym

Anna Kochańska 11 10 181

Upowszechnianie wiedzy ekonomicznej w 
zakresie wykorzystania analizy 
jednostkowych kosztów produkcji w 
systemie Agrokoszty do podejmowania 
decyzji gospodarczych

Piotr Konieczny 3 4 73

Upowszechnianie wiedzy ekonomicznej w 
zakresie wykorzystania analizy 
jednostkowych kosztów produkcji, 
informacji rynkowej, analizy rynku 
artykułów rolnospożywczych i środków 
produkcji w podejmowaniu decyzji 
gospodarczych

Lucyna 
Grudzień-
Kozaczka

12 11 240

Upowszechnianie wiedzy o możliwościach 
pozyskania zewnętrznych środków 
finansowych dla gospodarstwa rolnego

Elżbieta 
Różańska

42 45 949

Upowszechnianie wiedzy w zakresie 
podatków związanych z prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego i produkcji rolnej

Alina Bilińska 20 20 304

Suma: 163 178 3306
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Dział Ekologii i Ochrony Środowiska

Tabela 10.

Zestawienie liczbowe szkoleń specjalistycznych w ramach priorytetów wojewódzkich 
zrealizowanych w Dziale Ekologii i Ochrony Środowiska w 2010 roku

Nazwa priorytetu
Kierownik 
priorytetu

Plan Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Ochrona środowiska
Magdalena 
Talarowska

72 74 1736

Rolnictwo ekologiczne - wybrane 
zagadnienia

Wiesława 
Juszkiewicz

7 10 188

Suma: 79 84 1924

Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich, Przedsiębiorczości i Agroturystyki

Tabela 11.

Zestawienie liczbowe szkoleń specjalistycznych w ramach priorytetów wojewódzkich 
zrealizowanych w Dziale Rozwoju Obszarów Wiejskich, Przedsiębiorczości i Agroturystyki 

w 2010 roku

Nazwa priorytetu
Kierownik 
priorytetu

Plan Wykonanie Liczba odbiorców

Propagowanie postaw 
prozdrowotnych i zdrowego 
stylu życia wśród mieszkańców 
obszarów wiejskich

Teresa Tuliszka 12 10 144

Wspieranie rozwoju i 
właściwego funkcjonowania 
wiejskiego gospodarstwa 
domowego

Alicja Nowak 8 9 117

Wspieranie rozwoju obszarów 
wiejskich

Józef Gęziak 18 16 265

Wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości na 
obszarach wiejskich 

Czesława Klonowska 33 38 685

Wspieranie rozwoju turystyki 
wiejskiej i agroturystyki

Jolanta Szczepańska 20 16 294

Wspieranie zespołowych form 
gospodarowania w 
województwie wielkopolskim

Andrzej Machowicz 5 12 320

Zachowanie dziedzictwa 
kulturowego Wielkopolski ze 
szczególnym uwzględnieniem 
dziedzictwa kulinarnego

Aldona Jankowska 13 14 267

Suma: 109 115 2092
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Dział Systemów Produkcji Rolnej Standardów Jakościowych 
i Doświadczalnictwa

Tabela 12.

Zestawienie liczbowe szkoleń specjalistycznych w ramach priorytetów wojewódzkich 
zrealizowanych w Dziale Systemów Produkcji Rolnej Standardów Jakościowych 

i Doświadczalnictwa w 2010 roku

Nazwa priorytetu
Kierownik 
priorytetu

Plan Wykonanie Liczba odbiorców

Optymalizacja produkcji mleka i 
wołowiny z uwzględnieniem 
ochrony środowiska i spełnienia 
zasad wzajemnej zgodności

Maria 
Rozwadowska

34 25 422

Podnoszenie efektywności 
produkcji ziemniaków w 
aspekcie obniżenia kosztów i 
zwiększenia jakości

Mieczysław 
Łepkowski

15 17 392

Poprawa efektywności produkcji 
zbóż w aspekcie obniżenia 
kosztów i zwiększenia jakości

Piotr Kujawa 15 22 461

Poprawa jakości i opłacalności 
produkcji żywca wieprzowego

Michał Bartz 16 19 390

Poprawa opłacalności produkcji 
pasiecznej

Lucyna Palicka 5 5 129

Poprawa stanu technicznego 
pomieszczeń inwentarskich

Bogdan Kot 15 16 250

Produkcja warzyw i owoców 
wysokiej jakości

Dorota Piękna-
Paterczyk

31 30 566

Racjonalizacja ochrony 
chemicznej roślin uprawnych

Andrzej Obst 14 15 197

Racjonalna gospodarka na 
użytkach zielonych

Klupś Jolanta 15 15 218

Realizacja Dyrektywy 
Azotanowej

Hanna Łukowska 12 0 0

Suma: 172 164 3025
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Zestawienie tematyki szkoleń specjalistycznych dla rolników zrealizowanych 
przez Działy WODR w Poznaniu w 2010 r.

Tabela 13.

Dział Ekonomiki

Nazwa priorytetu Temat szkolenia Plan Wykonanie
liczba 

odbiorców

Podnoszenie wiedzy ekonomicznej w 
zakresie ubezpieczeń w rolnictwie

Ubezpieczenia dotowane w 
rolnictwie - stan aktualny

10 10 142

Podnoszenie wiedzy ekonomicznej w 
zakresie ubezpieczeń w rolnictwie

Ubezpieczenia w gospodarstwie 
rolnym w tym dotowane 
ubezpieczenia rolne

11 13 203

Podnoszenie wiedzy ekonomicznej w 
zakresie ubezpieczeń w rolnictwie

Ubezpieczenia w rolnictwie 2 2 23

Podnoszenie wiedzy ekonomicznej w 
zakresie ubezpieczeń w rolnictwie

Ubezpieczenie w gospodarstwie 
rolnym, w tym dotowane 
ubezpieczenia rolne-korzyści, 
czy obowiązek wynikający z 
ustawy

1 1 9

Podnoszenie wiedzy ekonomicznej w 
zakresie zarządzania gospodarstwem 
rolnym, w tym kształtowaniu 
konkurencyjności gospodarstwa rolnego

Analiza kondycji ekonomicznej 
gospodarstw rolnych 

7 5 77

Podnoszenie wiedzy ekonomicznej w 
zakresie zarządzania gospodarstwem 
rolnym, w tym kształtowaniu 
konkurencyjności gospodarstwa rolnego

Analiza porównawcza 
gospodarstwa rolnego na tle 
grupy gospodarstw będących w 
systemie Polski FADN

5 5 54

Podnoszenie wiedzy ekonomicznej w 
zakresie zarządzania gospodarstwem 
rolnym, w tym kształtowaniu 
konkurencyjności gospodarstwa rolnego

Ekonomiczne aspekty 
wprowadzania Zasady 
Wzajemnej Zgodności

11 15 384

Podnoszenie wiedzy ekonomicznej w 
zakresie zarządzania gospodarstwem 
rolnym, w tym kształtowaniu 
konkurencyjności gospodarstwa rolnego

Korzyści z prowadzenia 
rachunkowości w zarządzaniu 
gospodarstwem rolnym.

0 2 21

Podnoszenie wiedzy ekonomicznej w 
zakresie zarządzania gospodarstwem 
rolnym, w tym kształtowaniu 
konkurencyjności gospodarstwa rolnego

Kształtowanie 
konkurencyjności i zdolności 
konkurencyjnej gospodarstw 
rolnych.

5 7 137

Podnoszenie wiedzy ekonomicznej w 
zakresie zarządzania gospodarstwem 
rolnym, w tym kształtowaniu 
konkurencyjności gospodarstwa rolnego

Marketingowe podejście do 
produkcji w gospodarstwie 
rolnym

2 2 34

Podnoszenie wiedzy ekonomicznej w 
zakresie zarządzania gospodarstwem 
rolnym, w tym kształtowaniu 
konkurencyjności gospodarstwa rolnego

Ocena gospodarstwa rolnego na 
podstawie Raportu 
Indywidualnego

4 4 61
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Nazwa priorytetu Temat szkolenia Plan Wykonanie
liczba 

odbiorców

Podnoszenie wiedzy ekonomicznej w 
zakresie zarządzania gospodarstwem 
rolnym, w tym kształtowaniu 
konkurencyjności gospodarstwa rolnego

Praktyczne sposoby 
rozwiązywania problemów 
organizacyjno-ekonomicznych 
w gospodarstwie rolnym

5 4 71

Podnoszenie wiedzy ekonomicznej w 
zakresie zarządzania gospodarstwem 
rolnym, w tym kształtowaniu 
konkurencyjności gospodarstwa rolnego

Rachunek ekonomiczny - jego 
zastosowanie w zarządzaniu 
gospodarstwem rolnym

8 8 119

Podnoszenie wiedzy ekonomicznej w 
zakresie zarządzania gospodarstwem 
rolnym, w tym kształtowaniu 
konkurencyjności gospodarstwa rolnego

Sytuacja ekonomiczna 
gospodarstw rolnych - 
opłacalność produkcji 
rolniczej - zboża, mleko, 
trzoda chlewna 

0 1 11

Podnoszenie wiedzy ekonomicznej w 
zakresie zarządzania gospodarstwem 
rolnym, w tym kształtowaniu 
konkurencyjności gospodarstwa rolnego

Uporządkowanie, następnie 
ewidencjonowanie zdarzeń 
gospodarczych możliwością 
uzyskania wyższego dochodu 
w gospodarstwie rolnym w 
obecnej trudnej sytuacji 
rynkowej.

3 3 70

Podnoszenie wiedzy ekonomicznej w 
zakresie zarządzania gospodarstwem 
rolnym, w tym kształtowaniu 
konkurencyjności gospodarstwa rolnego

Upowszechnianie wiedzy 
ekonomicznej wśród rolników 
( spotkanie w sprawie planu z 
WIR )

0 2 41

Podnoszenie wiedzy ekonomicznej w 
zakresie zarządzania gospodarstwem 
rolnym, w tym kształtowaniu 
konkurencyjności gospodarstwa rolnego

Warto wiedzieć o czym 
informuje analiza rentowności 
sprzedaży w Gospodarstwie 
Rolnym.

1 1 12

Podnoszenie wiedzy ekonomicznej w 
zakresie zarządzania gospodarstwem 
rolnym, w tym kształtowaniu 
konkurencyjności gospodarstwa rolnego

Zasada Wzajemnej Zgodności 
- obszar A,B,C oraz BHP w 
gospodarstwie rolnym. 
Seminarium powiatowe 
zgodnie z umową z MRiRW.

0 2 60

Podnoszenie wiedzy ekonomicznej w 
zakresie zarządzania gospodarstwem 
rolnym, w tym kształtowaniu 
konkurencyjności gospodarstwa rolnego

Zasada wzajemnej zgodności 
w gospodarstwie rolnym

0 1 30

Upowszechnianie rachunkowości rolnej w 
systemie Polski FADN w gospodarstwie 
rolnym

Korzyści dla gospodarstwa 
rolnego wynikające z tytułu 
prowadzenia rachunkowości 
rolniczej Polski FADN

6 6 124

Upowszechnianie rachunkowości rolnej w 
systemie Polski FADN w gospodarstwie 
rolnym

Ocena gospodarstwa rolnego 
na podstawie Raportu 
Indywidualnego

2 1 18

Upowszechnianie rachunkowości rolnej w 
systemie Polski FADN w gospodarstwie 
rolnym

Rachunkowość rolna-zasady i 
efekty jej prowadzenia.

3 3 39
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Nazwa priorytetu Temat szkolenia Plan Wykonanie
liczba 

odbiorców

Upowszechnianie wiedzy ekonomicznej w 
zakresie wykorzystania analizy 
jednostkowych kosztów produkcji w 
systemie Agrokoszty do podejmowania 
decyzji gospodarczych

Czynniki mające wpływ na 
wartość nadwyżki 
bezpośredniej produkcji 
roślinnej i zwierzęcej na 
podstawie systemu 
AGROKOSZTY

2 2 37

Upowszechnianie wiedzy ekonomicznej w 
zakresie wykorzystania analizy 
jednostkowych kosztów produkcji w 
systemie Agrokoszty do podejmowania 
decyzji gospodarczych

Wybór najkorzystniejszej 
działalności produkcji 
roślinnej na podstawie 
wyników uzyskanych w 
systemie AGROKOSZTY 

1 2 36

Upowszechnianie wiedzy ekonomicznej w 
zakresie wykorzystania analizy 
jednostkowych kosztów produkcji, 
informacji rynkowej, analizy rynku 
artykułów rolnospożywczych i środków 
produkcji w podejmowaniu decyzji 
gospodarczych

Istota obliczania 
jednostkowych kosztów 
produkcji w ekonomice 
gospodarstw rolnych 

3 2 30

Upowszechnianie wiedzy ekonomicznej w 
zakresie wykorzystania analizy 
jednostkowych kosztów produkcji, 
informacji rynkowej, analizy rynku 
artykułów rolnospożywczych i środków 
produkcji w podejmowaniu decyzji 
gospodarczych

Kalkulowanie kosztów użycia 
własnych maszyn

3 3 59

Upowszechnianie wiedzy ekonomicznej w 
zakresie wykorzystania analizy 
jednostkowych kosztów produkcji, 
informacji rynkowej, analizy rynku 
artykułów-rolnospożywczych i środków 
produkcji w podejmowaniu decyzji 
gospodarczych

Praktyczne wykorzystanie 
informacji rynkowych i analiz 
kosztów produkcji w 
gospodarstwie

6 6 151

Upowszechnianie wiedzy o możliwościach 
pozyskania zewnętrznych środków 
finansowych dla gospodarstwa rolnego

Finansowanie gospodarstw 
rolnych ze środków krajowych 
i unijnych

3 5 74

Upowszechnianie wiedzy o możliwościach 
pozyskania zewnętrznych środków 
finansowych dla gospodarstwa rolnego

Pomoc finansowa z funduszy 
UE i krajowych

7 4 58

Upowszechnianie wiedzy o możliwościach 
pozyskania zewnętrznych środków 
finansowych dla gospodarstwa rolnego

Pozyskiwanie środków 
finansowych ze źródeł 
krajowych i UE

11 19 503

Upowszechnianie wiedzy o możliwościach 
pozyskania zewnętrznych środków 
finansowych dla gospodarstwa rolnego

PROW 2007-2013 
"Modernizacja gospodarstw 
rolnych", "Młody Rolnik", 
"Renty strukturalne"

4 4 39

Upowszechnianie wiedzy o możliwościach 
pozyskania zewnętrznych środków 
finansowych dla gospodarstwa rolnego

Słabe i mocne strony różnych 
źródeł finansowania 
inwestycji w gospodarstwach 
rolnych

3 2 33
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Nazwa priorytetu Temat szkolenia
Pla
n

Wykonanie
liczba 

odbiorców

Upowszechnianie wiedzy o możliwościach 
pozyskania zewnętrznych środków 
finansowych dla gospodarstwa rolnego

Tworzenie i modernizacja 
gospodarstw rolnych z 
udziałem finansowych 
środków unijnych i krajowych

2 2 27

Upowszechnianie wiedzy o możliwościach 
pozyskania zewnętrznych środków 
finansowych dla gospodarstwa rolnego

Wybór najtańszego źródła 
finansowania inwestycji w 
gospodarstwie rolnym - 
porównanie różnych źródeł 
finansowania inwestycji

4 2 68

Upowszechnianie wiedzy o możliwościach 
pozyskania zewnętrznych środków 
finansowych dla gospodarstwa rolnego

Źródła finansowania inwestycji 
w gospodarstwie rolnym

8 7 147

Upowszechnianie wiedzy w zakresie 
podatków związanych z prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego i produkcji rolnej

Podatek VAT wpływem czy 
wydatkiem dla gospodarstwa 
rolnego

6 6 108

Upowszechnianie wiedzy w zakresie 
podatków związanych z prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego i produkcji rolnej

Podatki w gospodarstwie 
rolnym

9 9 115

Upowszechnianie wiedzy w zakresie 
podatków związanych z prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego i produkcji rolnej

Podatki związane z 
prowadzeniem gospodarstwa i 
produkcji rolniczej

4 4 66

Upowszechnianie wiedzy w zakresie 
podatków związanych z prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego i produkcji rolnej

Ubezpieczenia w 
gospodarstwie rolnym, w tym 
dotowane ubezpieczenia rolne 
- korzyści czy obowiązek 
wynikający z ustawy

1 1 15

Suma: 163 178 3306

Tabela 14.

Dział Ekologii i Ochrony Środowiska

Nazwa 
priorytetu

Temat szkolenia Plan Wykonanie
liczba 

odbiorców

Ochrona 
środowiska

Dokumentacja w programie rolno-środowiskowym 6 6 164

Ochrona 
środowiska

Działania przyjazne ochronie środowiska 5 5 69

Ochrona 
środowiska

Gospodarowanie rolnicze na obszarach prawnie 
chronionych

5 5 125

Ochrona 
środowiska

Ochrona środowiska w gospodarstwie rolnym 0 1 41

Ochrona 
środowiska

Ochrona środowiska wymóg cross compliance 5 4 75

Ochrona 
środowiska

Odnawialne źródła energii 0 1 31
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Nazwa priorytetu Temat szkolenia Plan Wykonanie
liczba 

odbiorców

Ochrona środowiska
Odnawialne źródła energii w gospodarstwie 
rolnym.

0 1 20

Ochrona środowiska
Odnawialne źródła energii w Wielkopolsce: 
dostępność, wady i zalety, dofinansowanie

0 1 28

Ochrona środowiska
Ogólne założenia programu 
rolnośrodowiskowego na lata 2007 - 2013

28 25 688

Ochrona środowiska
Pakiety przyrodnicze w programie 
rolnośrodowiskowym

1 1 35

Ochrona środowiska
Produkcja rolnicza źródłem zanieczyszczeń 
środowiska

5 4 68

Ochrona środowiska
Program rolnośrodowiskowy alternatywą dla 
obszarów prawnie chronionych

3 2 44

Ochrona środowiska
Programy rolnośrodowiskowe - aktualne 
przepisy

0 1 10

Ochrona środowiska
PROW na lata 2007-2013 ze szczególnym 
uwzględnieniem programu 
rolnośrodowiskowego

0 1 9

Ochrona środowiska
Rodzaje odnawialnych źródeł energii i ich 
wykorzystanie

1 1 15

Ochrona środowiska Rośliny energetyczne i ich wykorzystanie 1 1 33

Ochrona środowiska
Usługi doradcze na rzecz ochrony środowiska 
w tym program rolnośrodowiskowy

0 1 11

Ochrona środowiska Wybrane zagadnienia cross-compliance 1 1 7

Ochrona środowiska
Zasada wzajemnej zgodności w gospodarstwie 
rolnym

11 12 263

Rolnictwo 
ekologiczne - wybrane 
zagadnienia

Jak zostać rolnikiem ekologicznym 1 1 42

Rolnictwo 
ekologiczne - wybrane 
zagadnienia

Programy rolnośrodowiskowe - aktualne 
przepisy

0 1 25

Rolnictwo 
ekologiczne - wybrane 
zagadnienia

Rolnictwo ekologiczne - pierwsze kroki 2 2 43

Rolnictwo 
ekologiczne - wybrane 
zagadnienia

Rolnictwo ekologiczne w świetle nowych 
regulacji prawnych

3 5 58

Rolnictwo 
ekologiczne - wybrane 
zagadnienia

Rolnictwo*Środowisko*Żywność*Zdrowie 1 1 20

Suma: 79 84 1924
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Tabela 15.

Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich, Przedsiębiorczości i Agroturystyki

Nazwa priorytetu Temat szkolenia
Pla
n

Wykonanie
liczba 

odbiorców

Propagowanie postaw prozdrowotnych i 
zdrowego stylu życia wśród mieszkańców 
obszarów wiejskich

Co zrobić, żeby uwierzyć w siebie i 
wzmocnić siebie?

1 1 15

Propagowanie postaw prozdrowotnych i 
zdrowego stylu życia wśród mieszkańców 
obszarów wiejskich

Europejski Kodeks Walki z 
Rakiem

3 3 41

Propagowanie postaw prozdrowotnych i 
zdrowego stylu życia wśród mieszkańców 
obszarów wiejskich

Profilaktyka zdrowotna a zdrowy 
styl życia ludności obszarów 
wiejskich

5 4 60

Propagowanie postaw prozdrowotnych i 
zdrowego stylu życia wśród mieszkańców 
obszarów wiejskich

Promocja racjonalnego odżywiania 
i zdrowego stylu życia

1 1 14

Propagowanie postaw prozdrowotnych i 
zdrowego stylu życia wśród mieszkańców 
obszarów wiejskich

Zdrowie kobiety-nieodpłatne 
działania profilaktyczne

2 1 14

Wspieranie rozwoju i właściwego 
funkcjonowania wiejskiego gospodarstwa 
domowego

Nowoczesna i piękna zagroda 
wiejska

3 3 46

Wspieranie rozwoju i właściwego 
funkcjonowania wiejskiego gospodarstwa 
domowego

Pozytywne nawyki i metody 
oszczędzania energii i wody w 
gospodarstwie rolnym

1 1 17

Wspieranie rozwoju i właściwego 
funkcjonowania wiejskiego gospodarstwa 
domowego

Racjonalne żywienie rodziny 3 4 43

Wspieranie rozwoju i właściwego 
funkcjonowania wiejskiego gospodarstwa 
domowego

Ubezpieczenia społeczne rolników 1 1 11

Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich
Bezpieczeństwo i higiena pracy w 
gospodarstwie rolnym

5 5 89

Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich
Korzystanie z usług doradczych 
przez rolników w ramach PROW 
2007-2013

1 1 14

Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich Odnowa i rozwój wsi 1 1 20

Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich Program LEADER 2 2 27

Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich
Ubezpieczenia gospodarstw 
rolnych

2 1 15

Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich
Ułatwianie startu młodym 
rolnikom

1 1 16

Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich Wymogi wzajemnej zgodności 3 2 27
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Nazwa priorytetu Temat szkolenia
Pla
n

Wykonanie
liczba 

odbiorców

Wspieranie rozwoju obszarów 
wiejskich

Zalesianie gruntów rolnych i zalesianie 
gruntów innych niż rolne

3 3 57

Wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości na 
obszarach wiejskich 

Alternatywne rozwiązania dla 
gospodarstw-finansowanie przedsięwzięć 
pozarolniczych

0 1 42

Wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości na 
obszarach wiejskich 

Jak założyć własną firmę - krok po kroku 9 9 184

Wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości na 
obszarach wiejskich 

Podstawy prawne prowadzenia 
pozarolniczej działalności gospodarczej - 
przepisy, podatki.

0 1 12

Wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości na 
obszarach wiejskich

Pozytywne wzorce pozarolniczej 
działalności gospodarczej na obszarach 
wiejskich

2 1 10

Wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości na 
obszarach wiejskich 

Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej 

6 10 150

Wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości na 
obszarach wiejskich 

Sprzedaż bezpośrednia, dostawy 
bezpośrednie i MOL

2 2 29

Wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości na 
obszarach wiejskich 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 6 6 157

Wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości na 
obszarach wiejskich 

Źródła finansowania pozarolniczej 
działalności gospodarczej 

8 8 101

Wspieranie rozwoju turystyki 
wiejskiej i agroturystyki

Finansowanie działalności turystycznej na 
obszarach wiejskich fundusze unijne, inne 
źródła finansowania

1 1 11

Wspieranie rozwoju turystyki 
wiejskiej i agroturystyki

Jak założyć gospodarstwo agroturystyczne 2 1 37

Wspieranie rozwoju turystyki 
wiejskiej i agroturystyki

Podstawy prawne prowadzenia 
działalności turystycznej i agroturystycznej 
na obszarach wiejskich - przepisy, podatki.

10 9 141

Wspieranie rozwoju turystyki 
wiejskiej i agroturystyki

Promocja i reklama w turystyce wiejskiej i 
agroturystyce

3 3 49

Wspieranie rozwoju turystyki 
wiejskiej i agroturystyki

Walory turystyczne Wielkopolski i 
dziedzictwo kulturowe wsi

2 1 41

Wspieranie rozwoju turystyki 
wiejskiej i agroturystyki

Żywienie gości w gospodarstwach 
agroturystycznych z zachowaniem zasad 
GHP i GMP

2 1 15

Wspieranie zespołowych form 
gospodarowania w 
województwie wielkopolskim

Bezpieczne warunki objęcia udziałów 
firmie przetwórczej przez grupy 
producentów rolnych

0 1 135

Wspieranie zespołowych form 
gospodarowania w 

Możliwości wsparcia grup producentów 
rolnych w oparciu o działania PROW 

1 1 12
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województwie wielkopolskim 2007-2013

Nazwa priorytetu Temat szkolenia Plan Wykonanie
liczba 

odbiorców

Wspieranie zespołowych form 
gospodarowania w województwie 
wielkopolskim

Przepisy prawne w zakresie 
funkcjonowania grup i organizacji 
owoców i warzyw, przewidywane 
zmiany.

1 1 12

Wspieranie zespołowych form 
gospodarowania w województwie 
wielkopolskim

Przesłanki do poprawnego wyboru 
formy gospodarczej przez producentów 
rolnych na różnych rynkach produktów 
rolnych

1 1 15

Wspieranie zespołowych form 
gospodarowania w województwie 
wielkopolskim

Zasady funkcjonowania grup 
Producentów rolnych

1 1 9

Wspieranie zespołowych form 
gospodarowania w województwie 
wielkopolskim

Zasady innych form wsparcia 
finansowego grup producentów 
rolnych, przewidywane zmiany.

1 1 11

Wspieranie zespołowych form 
gospodarowania w województwie 
wielkopolskim

Zasady opracowania programu 
operacyjnego dla organizacji 
producentów owoców i warzyw

0 1 11

Wspieranie zespołowych form 
gospodarowania w województwie 
wielkopolskim

Zasady org. i funkcj. grup i organizacji 
producentów w oparciu o przepisy o 
org. rynk. ow. i warzyw.

0 5 115

Zachowanie dziedzictwa 
kulturowego Wielkopolski ze 
szczególnym uwzględnieniem 
dziedzictwa kulinarnego

Co to jest produkt regionalny? 
Aktualne przepisy krajowe i unijne

1 1 18

Zachowanie dziedzictwa 
kulturowego Wielkopolski ze 
szczególnym uwzględnieniem 
dziedzictwa kulinarnego

Dziedzictwo kulturowe wsi jako 
wartość zasługująca na zachowanie

3 3 55

Zachowanie dziedzictwa 
kulturowego Wielkopolski ze 
szczególnym uwzględnieniem 
dziedzictwa kulinarnego

Krajowa Lista Produktów 
Tradycyjnych - przykłady i promocja

1 1 34

Zachowanie dziedzictwa 
kulturowego Wielkopolski ze 
szczególnym uwzględnieniem 
dziedzictwa kulinarnego

Możliwości wykorzystania produktu 
regionalnego w agroturystyce

7 7 132

Zachowanie dziedzictwa 
kulturowego Wielkopolski ze 
szczególnym uwzględnieniem 
dziedzictwa kulinarnego

Ochrona i promocja produktu 
regionalnego w oparciu o PROW 2007-
2013

1 1 14

Zachowanie dziedzictwa 
kulturowego Wielkopolski ze 
szczególnym uwzględnieniem 
dziedzictwa kulinarnego

Ochrona produktu regionalnego w 
oparciu o PROW 2007-2013

0 1 14

Suma: 109 115 2092
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Tabela 16.

Dział Systemów Produkcji Rolnej Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa

Nazwa priorytetu Temat szkolenia Plan Wykonanie
liczba 

odbiorców

Optymalizacja produkcji mleka i 
wołowiny z uwzględnieniem ochrony 
środowiska i spełnienia zasad 
wzajemnej zgodności

Ekonomiczne aspekty 
przechowywania mleka

9 6 85

Optymalizacja produkcji mleka i 
wołowiny z uwzględnieniem ochrony 
środowiska i spełnienia zasad 
wzajemnej zgodności

Chów i hodowla bydła mięsnego 3 3 59

Optymalizacja produkcji mleka i 
wołowiny z uwzględnieniem ochrony 
środowiska i spełnienia zasad 
wzajemnej zgodności

Czynniki warunkujące prawidłowy 
rozród bydła.

3 2 27

Optymalizacja produkcji mleka i 
wołowiny z uwzględnieniem ochrony 
środowiska i spełnienia zasad 
wzajemnej zgodności

Nowoczesne technologie 
pozyskiwania mleka.

1 1 15

Optymalizacja produkcji mleka i 
wołowiny z uwzględnieniem ochrony 
środowiska i spełnienia zasad 
wzajemnej zgodności

Odchów cieląt do 6-tego miesiąca 
życia z elementami zasad wzajemnej 
zgodności.

2 1 27

Optymalizacja produkcji mleka i 
wołowiny z uwzględnieniem ochrony 
środowiska i spełnienia zasad 
wzajemnej zgodności

Odchów cieląt i jałowizny z 
uwzględnieniem wymagań 
wzajemnej zgodności

5 4 60

Optymalizacja produkcji mleka i 
wołowiny z uwzględnieniem ochrony 
środowiska i spełnienia zasad 
wzajemnej zgodności

Poprawa jakości mleka poprzez 
ograniczenie schorzeń gruczołu 
mlekowego oraz racjonalne 
żywienie krów

4 3 59

Optymalizacja produkcji mleka i 
wołowiny z uwzględnieniem ochrony 
środowiska i spełnienia zasad 
wzajemnej zgodności

Zasady prawidłowego żywienia 
krów mlecznych - ich wpływ na ilość 
i skład mleka

7 5 90

Podnoszenie efektywności produkcji 
ziemniaków w aspekcie obniżenia 
kosztów i zwiększenia jakości

Główne zagrożenia na plantacjach 
ziemniaka w okresie wegetacji

9 9 182

Podnoszenie efektywności produkcji 
ziemniaków w aspekcie obniżenia 
kosztów i zwiększenia jakości

Jak uzyskać wysokie plony 
ziemniaków

1 1 17

Podnoszenie efektywności produkcji 
ziemniaków w aspekcie obniżenia 
kosztów i zwiększenia jakości

Ochrona ziemniaków przed 
patogenami - systemy wspomagania 
decyzji

4 4 91

Podnoszenie efektywności produkcji 
ziemniaków w aspekcie obniżenia 
kosztów i zwiększenia jakości

Produkcja ziemniaków wczesnych 1 1 17
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Nazwa priorytetu Temat szkolenia Plan Wykonanie
liczba 

odbiorców

Podnoszenie efektywności produkcji 
ziemniaków w aspekcie obniżenia 
kosztów i zwiększenia jakości

Uprawa ziemniaków w relacji 
Polska - świat i perspektywy na 
przyszłość

0 1 40

Podnoszenie efektywności produkcji 
ziemniaków w aspekcie obniżenia 
kosztów i zwiększenia jakości

Wpływ ocieplenia klimatu na 
populacje patogenów w 
uprawach ziemniaka

0 1 45

Poprawa efektywności produkcji zbóż w 
aspekcie obniżenia kosztów i zwiększenia 
jakości

Aspekt technologiczny i 
ekonomiczny agregatowania 
maszyn i urządzeń do uprawy, 
siewu i nawożenia

3 3 59

Poprawa efektywności produkcji zbóż w 
aspekcie obniżenia kosztów i zwiększenia 
jakości

Dbałość o żyzność i urodzajność 
gleb, znaczenie materii 
organicznej

0 1 14

Poprawa efektywności produkcji zbóż w 
aspekcie obniżenia kosztów i zwiększenia 
jakości

Materia organiczna - dbałość o 
żyzność i biologiczną aktywność 
gleby

3 3 47

Poprawa efektywności produkcji zbóż w 
aspekcie obniżenia kosztów i zwiększenia 
jakości

Nowości w hodowli zbóż - którą 
odmianę wybrać

4 5 102

Poprawa efektywności produkcji zbóż w 
aspekcie obniżenia kosztów i zwiększenia 
jakości

Prawidłowa technika 
zaprawiania ziarna zbóż.

0 1 11

Poprawa efektywności produkcji zbóż w 
aspekcie obniżenia kosztów i zwiększenia 
jakości

Stan plantacji zbóż i rzepaku 
oraz możliwości przezimowania

0 2 65

Poprawa efektywności produkcji zbóż w 
aspekcie obniżenia kosztów i zwiększenia 
jakości

Wpływ efektywnego nawożenia 
na jakość i wysokość plonów 
zbóż - zagrożenia - 
odpowiedzialna gospodarka 
azotem.

5 7 163

Poprawa jakości i opłacalności produkcji 
żywca wieprzowego

Cykl świński a prognozowanie 
cen żywca wieprzowego.

2 1 15

Poprawa jakości i opłacalności produkcji 
żywca wieprzowego

Czynniki wpływające na poprawę 
opłacalności produkcji i jakość 
żywca wieprzowego.

2 2 31

Poprawa jakości i opłacalności produkcji 
żywca wieprzowego

Jak skutecznie konkurować na 
rynku żywca wieprzowego

10 11 195

Poprawa jakości i opłacalności produkcji 
żywca wieprzowego

Krzyżowanie towarowe świń - 
dobór rasy i metody

2 1 41

Poprawa jakości i opłacalności produkcji 
żywca wieprzowego

Krzyżowanie towarowe świń-
dobór rasy i metody

0 2 24

Poprawa jakości i opłacalności produkcji 
żywca wieprzowego

Perspektywy rozwoju produkcji 
żywca wieprzowego

0 1 33

Poprawa jakości i opłacalności produkcji 
żywca wieprzowego

Wykorzystanie roślin 
strączkowych i motylkowych w 
żywieniu zwierząt

0 1 51
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Nazwa priorytetu Temat szkolenia Plan Wykonanie
liczba 

odbiorców

Poprawa opłacalności produkcji 
pasiecznej

Intensyfikowanie produkcji 
pasiecznej

1 1 30

Poprawa opłacalności produkcji 
pasiecznej

Nowoczesna gospodarka 
pasieczna

2 2 34

Poprawa opłacalności produkcji 
pasiecznej

Ochrona zdrowia pszczół-
warroza

1 1 18

Poprawa opłacalności produkcji 
pasiecznej

Problematyka pszczelarstwa w 
aspekcie ekonomicznym

1 1 47

Poprawa stanu technicznego 
pomieszczeń inwentarskich

Budowa płyt i zbiorników na 
gnojówkę i gnojowicę

1 1 16

Poprawa stanu technicznego 
pomieszczeń inwentarskich

Budowa silosów przejazdowych 
na kiszonki ze zbiornikami 
odciekowymi.

3 2 31

Poprawa stanu technicznego 
pomieszczeń inwentarskich

Pokrycie budynków eternitem. 
Jak rozwiązać problem do 2032 
roku?

7 7 95

Poprawa stanu technicznego 
pomieszczeń inwentarskich

Pokrycie budynków eternitem. 
Jak rozwiązać problem do 2032?

1 3 62

Poprawa stanu technicznego 
pomieszczeń inwentarskich

Wentylacja budynków 
inwentarskich.

3 3 56

Produkcja warzyw i owoców wysokiej 
jakości

Choroby drzew pestkowych 1 1 12

Produkcja warzyw i owoców wysokiej 
jakości

Choroby przechowalnicze 
warzyw gruntowych

4 3 52

Produkcja warzyw i owoców wysokiej 
jakości

Fałszywe środki ochrony roślin 
zagrożeniem dla polskiego 
ogrodnictwa

6 6 140

Produkcja warzyw i owoców wysokiej 
jakości

Integrowana produkcja droga do 
certyfikatu

4 4 49

Produkcja warzyw i owoców wysokiej 
jakości

Podatek VAT w gospodarstwach 
ogrodniczych i rolnych - zmiany 
w 2010 r

7 8 123

Produkcja warzyw i owoców wysokiej 
jakości

Sposób monitorowania 
szkodników

4 2 56

Produkcja warzyw i owoców wysokiej 
jakości

Uprawa cebuli ozimej 2 2 57

Produkcja warzyw i owoców wysokiej 
jakości

Wpływ nawadniania na 
opłacalność i jakość produkcji 
warzyw

3 3 42

Produkcja warzyw i owoców wysokiej 
jakości

Zdrowie z ogrodu 0 1 35

Racjonalizacja ochrony chemicznej 
roślin uprawnych

Nowoczesna uprawa kukurydzy 
ze szczególnym uwzględnieniem 
ochrony przed patogenami

2 2 35
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Nazwa priorytetu Temat szkolenia Plan Wykonanie
liczba 

odbiorców

Racjonalizacja ochrony chemicznej 
roślin uprawnych

Ochrona warzyw 0 1 7

Racjonalizacja ochrony chemicznej 
roślin uprawnych

Patogeny (choroby, chwasty, 
szkodniki) zagrożenia i ich 
efektywne zwalczanie.

5 5 81

Racjonalizacja ochrony chemicznej 
roślin uprawnych

Rozpoznawanie chorób zbóż i 
rzepaku

7 7 74

Racjonalna gospodarka na użytkach 
zielonych

Prawidłowa gospodarka 
pastwiskowa

2 2 30

Racjonalna gospodarka na użytkach 
zielonych

Prawidłowe nawożenie i 
pielęgnacja użytków zielonych

2 2 21

Racjonalna gospodarka na użytkach 
zielonych 

Prawidłowe nawożenie i 
pielęgnacja użytków zielonych.

1 1 5

Racjonalna gospodarka na użytkach 
zielonych

Tradycyjne i nowoczesne metody 
zagospodarowania trwałych 
użytków zielonych

4 4 53

Racjonalna gospodarka na użytkach 
zielonych

Użytki zielone w przyrodniczych 
pakietach programu 
rolnośrodowiskowego

6 6 109

Realizacja Dyrektywy Azotanowej 12 0 0

Suma: 172 164 3025

III.2.2. Pokazy dla rolników

Tabela 17.

Zestawienie liczbowe zrealizowanych pokazów dla rolników w 2010 roku

Dział Plan Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Dział Ekologii i Ochrony Środowiska 1 1 20

Dział Systemów Produkcji Rolnej Standardów Jakościowych i 
Doświadczalnictwa

35 38 574

Suma: 36 39 594

Dział Ekologii i Ochrony Środowiska
Tabela 18.

Zestawienie liczbowe pokazów w ramach priorytetów wojewódzkich zrealizowanych
 w Dziale Ekologii i Ochrony Środowiska w 2010 roku

Nazwa priorytetu Kierownik priorytetu Plan Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Rolnictwo ekologiczne - wybrane 
zagadnienia

Wiesława Juszkiewicz 1 1 20
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Suma: 1 1 20
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Dział Systemów Produkcji Rolnej Standardów Jakościowych 
i Doświadczalnictwa

Tabela 19.

Zestawienie liczbowe pokazów w ramach priorytetów wojewódzkich zrealizowanych w Dziale 
Systemów Produkcji Rolnej Standardów Jakościowych 

i Doświadczalnictwa w 2010 roku

Nazwa priorytetu
Kierownik 
priorytetu

Plan Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Optymalizacja produkcji mleka i wołowiny z 
uwzględnieniem ochrony środowiska i spełnienia zasad 
wzajemnej zgodności

Maria 
Rozwadowska

9 9 100

Podnoszenie efektywności produkcji ziemniaków w 
aspekcie obniżenia kosztów i zwiększenia jakości

Mieczysław 
Łepkowski

3 3 137

Poprawa efektywności produkcji zbóż w aspekcie 
obniżenia kosztów i zwiększenia jakości

Piotr Kujawa 4 4 87

Poprawa jakości i opłacalności produkcji żywca 
wieprzowego

Michał Bartz 4 5 54

Poprawa opłacalności produkcji pasiecznej Lucyna Palicka 1 2 18

Poprawa stanu technicznego pomieszczeń 
inwentarskich

Bogdan Kot 3 4 43

Racjonalna gospodarka na użytkach zielonych Jolanta Klupś 3 3 40

Produkcja warzyw i owoców wysokiej jakości
Dorota Piękna-
Paterczyk

5 5 55

Racjonalizacja ochrony chemicznej roślin uprawnych Andrzej Obst 3 3 40

Suma: 35 38 574

Zestawienie tematyki pokazów dla rolników zrealizowanych przez Działy WODR 
w Poznaniu w 2010 r.

Tabela 20.

Dział Ekologii i Ochrony Środowiska

Nazwa priorytetu Temat pokazu Plan Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Rolnictwo ekologiczne - wybrane 
zagadnienia

Żywność ekologiczna w codziennej 
diecie

1 1 20

Suma: 1 1 20

Strona 110



Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

Sprawozdanie z realizacji programu działania WODR w Poznaniu za 2010 rok

Tabela 21.

Dział Systemów Produkcji Rolnej Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa

Nazwa priorytetu Temat pokazu Plan Wykonanie Liczba 
odbiorców

Optymalizacja produkcji mleka i wołowiny z 
uwzględnieniem ochrony środowiska i 
spełnienia zasad wzajemnej zgodności

Higiena doju i przechowywanie 
mleka. 4 4 50

Optymalizacja produkcji mleka i wołowiny z 
uwzględnieniem ochrony środowiska i 
spełnienia zasad wzajemnej zgodności

Ocena dobrostanu zwierząt z 
wykorzystaniem sprzętu 
pomiarowego

3 3 26

Optymalizacja produkcji mleka i wołowiny z 
uwzględnieniem ochrony środowiska i 
spełnienia zasad wzajemnej zgodności

Ocena urodzonego potomstwa 
po buhajach ras mięsnych 1 1 12

Optymalizacja produkcji mleka i wołowiny z 
uwzględnieniem ochrony środowiska i 
spełnienia zasad wzajemnej zgodności

Przygotowanie pasz TMR i PMR 1 1 12

Podnoszenie efektywności produkcji 
ziemniaków w aspekcie obniżenia kosztów i 
zwiększenia jakości

Działanie meteorologicznej 
stacji polowej w komputerowym 
systemie ochrony ziemniaka 
przed zarazą ziemniaka

3 3 50

Poprawa efektywności produkcji zbóż w 
aspekcie obniżenia kosztów i zwiększenia 
jakości

Prawidłowa technika 
zaprawiania ziarna zbóż. 4 4 87

Poprawa jakości i opłacalności produkcji żywca 
wieprzowego

Prawidłowe wykonanie 
mieszanki pełnoporcjowej

4 5 54

Poprawa opłacalności produkcji pasiecznej Nowe elementy w walce z 
warrozą

1 2 18

Poprawa stanu technicznego pomieszczeń 
inwentarskich

Poprawa stanu technicznego 
powierzchni inwentarskich.

0 1 11

Poprawa stanu technicznego pomieszczeń 
inwentarskich

Wentylacja budynków 
inwentarskich.

0 1 9

Poprawa stanu technicznego pomieszczeń 
inwentarskich

Wentylacja wymuszona boksu 
chlewni - głęboka ściółka

3 2 23

Produkcja warzyw i owoców wysokiej jakości
Ocena zagrożenia plantacji 
warzyw przez choroby i 
szkodniki

2 2 14

Produkcja warzyw i owoców wysokiej jakości
Określenie zagrożenia 
chwastami i patogenami oraz 
sposoby ich zwalczania

1 1 11

Produkcja warzyw i owoców wysokiej jakości
Rozpoznawanie chorób i 
szkodników na plantacji 
pomidorów gruntowych

1 1 15

Produkcja warzyw i owoców wysokiej jakości
Pokaz praktycznego 
wykorzystania deszczowni do 
nawadniania plantacji warzyw

1 1 15

Racjonalna gospodarka na użytkach zielonych Nowoczesne techniki zbioru i 
konserwacji pasz UZ

3 3 40

Racjonalizacja ochrony chemicznej roślin 
uprawnych

Opryskiwacz, ustawienie, 
przygotowanie i dozowanie 
cieczy roboczej

3 3 40

Suma: 35 38 368
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Sprawozdanie z realizacji programu działania WODR w Poznaniu za 2010 rok

III.2.3. Demonstracje dla rolników

Tabela 22.

Zestawienie liczbowe zrealizowanych demonstracji dla rolników w 2010 roku

Dział Plan Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Dział Ekonomiki 220 220 300

Dział Systemów Produkcji Rolnej Standardów Jakościowych i 
Doświadczalnictwa

31 32 32

Suma: 251 252 332

Dział Ekonomiki

Tabela 23

Zestawienie liczbowe demonstracji w ramach priorytetów wojewódzkich zrealizowanych
 w Dziale Ekonomiki w 2010 roku

Nazwa priorytetu
Kierownik 
priorytetu

Plan Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Upowszechnianie wiedzy ekonomicznej w zakresie 
wykorzystania analizy jednostkowych kosztów produkcji, 
informacji rynkowej, analizy rynku artykułów 
rolnospożywczych i środków produkcji w podejmowaniu 
decyzji gospodarczych

Lucyna 
Grudzień - 
Kozaczka

220 220 300

Suma: 220 220 300

Dział Systemów Produkcji Rolnej Standardów Jakościowych 
i Doświadczalnictwa

Tabela 24

Zestawienie liczbowe demonstracji w ramach priorytetów wojewódzkich zrealizowanych w Dziale 
Systemów Produkcji Rolnej Standardów Jakościowych 

i Doświadczalnictwa w 2010 roku

Nazwa priorytetu
Kierownik 
priorytetu

Plan Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Optymalizacja produkcji mleka i wołowiny z 
uwzględnieniem ochrony środowiska i spełnienia zasad 
wzajemnej zgodności

Maria 
Rozwadowska

7 7 7

Podnoszenie efektywności produkcji ziemniaków w 
aspekcie obniżenia kosztów i zwiększenia jakości

Mieczysław 
Łepkowski

10 10 10

Poprawa efektywności produkcji zbóż w aspekcie 
obniżenia kosztów i zwiększenia jakości

Piotr Kujawa 2 3 3

Produkcja warzyw i owoców wysokiej jakości
Dorota Piękna-
Paterczyk

5 5 5

Racjonalizacja ochrony chemicznej roślin uprawnych Andrzej Obst 4 4 4

Racjonalna gospodarka na użytkach rolnych Jolanta Klupś 3 3 3
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Suma: 31 32 32
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Zestawienie tematyki demonstracji dla rolników zrealizowanych przez Działy 
WODR w Poznaniu w 2010 r.

Tabela 25.

Dział Ekonomiki

Nazwa priorytetu Temat 
Pla
n

Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Upowszechnianie wiedzy ekonomicznej w 
zakresie wykorzystania analizy 
jednostkowych kosztów produkcji, 
informacji rynkowej, analizy rynku 
artykułów rolnospożywczych i środków 
produkcji w podejmowaniu decyzji 
gospodarczych

Ocena sytuacji ekonomicznej 
gospodarstw rolnych w oparciu 
o analizę wybranych 
gospodarstw reprezentujących 
podstawowe typy produkcyjne.

220 220 300

Suma: 220 300

Tabela 26.

Dział Systemów Produkcji Rolnej Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa

Nazwa priorytetu Temat 
Pla
n

Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Optymalizacja produkcji mleka i 
wołowiny z uwzględnieniem ochrony 
środowiska i spełnienia zasad 
wzajemnej zgodności

Krzyżowanie krów z buhajami ras 
mięsnych

2 2 2

Optymalizacja produkcji mleka i 
wołowiny z uwzględnieniem ochrony 
środowiska i spełnienia zasad 
wzajemnej zgodności

Analiza czynników kształtujących 
produkcję mleka

1 1 1

Optymalizacja produkcji mleka i 
wołowiny z uwzględnieniem ochrony 
środowiska i spełnienia zasad 
wzajemnej zgodności

Opasanie młodego bydła rzeźnego 
paszami gospodarskimi przy 
zastosowaniu mieszanek treściwych z 
udziałem śruty żytniej

2 2 2

Optymalizacja produkcji mleka i 
wołowiny z uwzględnieniem ochrony 
środowiska i spełnienia zasad 
wzajemnej zgodności

Możliwość poprawy walorów 
dietetycznych mięsa wołowego 
metodami żywieniowymi

2 2 2

Podnoszenie efektywności produkcji 
ziemniaków w aspekcie obniżenia 
kosztów i zwiększenia jakości

System wspomagania decyzji w 
ochronie ziemniaka przed zarazą 
ziemniaczaną - monitoring

10 10 10

Poprawa efektywności produkcji zbóż 
w aspekcie obniżenia kosztów i 
zwiększenia jakości

Produkcja zbóż jakościowych. 1 1 1

Poprawa efektywności produkcji zbóż 
w aspekcie obniżenia kosztów i 
zwiększenia jakości

Rozpoznawanie chwastów i 
szkodników w zbożach - wstęp do 
integrowanej ochrony roślin

0 1 1

Poprawa efektywności produkcji zbóż 
w aspekcie obniżenia kosztów i 
zwiększenia jakości

Uprawa nowej odmiany pszenicy 1 1 1
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Nazwa priorytetu Temat 
Pla
n

Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Produkcja warzyw i owoców wysokiej 
jakości

Kompleksowa ochrona pomidorów w 
uprawie polowej

2 2 2

Produkcja warzyw i owoców wysokiej 
jakości

Zwalczanie parcha jabłoni w sadach 
towarowych

1 1 1

Produkcja warzyw i owoców wysokiej 
jakości

Wpływ nawadniania na plonowanie 
wybranych gatunków warzyw

1 1 1

Produkcja warzyw i owoców wysokiej 
jakości

Kompleksowa ochrona ogórka 
gruntowego przed chorobami 
grzybowymi i bakteryjnymi

1 1 1

Racjonalizacja ochrony chemicznej 
roślin uprawnych

Nowe odmiany rzepaku 2 2 2

Racjonalizacja ochrony chemicznej 
roślin uprawnych

Strączkowe – białko własnej 
produkcji

2 2 2

Racjonalna gospodarka na użytkach 
rolnych

Zastosowanie postępu biologicznego 
na UZ

3 3 3

Suma: 31 32 32
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Sprawozdanie z realizacji programu działania WODR w Poznaniu za 2010 rok

III.2.4. Wdrożenia dla rolników
Tabela 27.

Zestawienie liczbowe zrealizowanych wdrożeń dla rolników w 2010 roku

Dział Plan Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Dział Systemów Produkcji Rolnej Standardów Jakościowych i 
Doświadczalnictwa

4 4 28

Suma: 4 4 28

Dział Systemów Produkcji Rolnej Standardów Jakościowych 
i Doświadczalnictwa

Tabela 28.

Zestawienie liczbowe wdrożeń w ramach priorytetów wojewódzkich zrealizowanych 
w Dziale Systemów Produkcji Rolnej Standardów Jakościowych 

i Doświadczalnictwa w 2010 roku

Nazwa priorytetu
Kierownik 
priorytetu

Plan Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Podnoszenie efektywności produkcji ziemniaków 
w aspekcie obniżenia kosztów i zwiększenia 
jakości

Mieczysław 
Łepkowski

1 1 25

Poprawa jakości i opłacalności produkcji żywca 
wieprzowego

Michał Bartz 3 3 3

Suma: 4 4 28

Zestawienie tematyki wdrożeń dla rolników zrealizowanych przez Działy WODR 
w Poznaniu w 2010 r.

Tabela 29.

Dział Systemów Produkcji Rolnej Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa

Nazwa priorytetu Temat Plan Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Podnoszenie efektywności produkcji 
ziemniaków w aspekcie obniżenia 
kosztów i zwiększenia jakości

Ochrona ziemniaków przed zarazą 
ziemniaczaną w oparciu o program 
komputerowy NegFry

1 1 25

Poprawa jakości i opłacalności 
produkcji żywca wieprzowego

Poprawa wyników produkcyjnych loch 
dzięki zastosowaniu probiotyku w 
postaci aktywnych drożdży.

3 3 3

Suma: 4 4 28
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III.2.5. Wyjazdy studyjne dla rolników

Tabela 30.

Zestawienie liczbowe zrealizowanych wjazdów studyjnych dla rolników w 2010 roku

Dział Plan Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich, Przedsiębiorczości i Agroturystyki 0 1 46

Dział Systemów Produkcji Rolnej Standardów Jakościowych i 
Doświadczalnictwa

4 4 160

Suma: 4 5 206

Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich, Przedsiębiorczości i Agroturystyki

Tabela 31.

Zestawienie liczbowe wyjazdów studyjnych w ramach priorytetów wojewódzkich zrealizowanych w 
Dziale Rozwoju Obszarów Wiejskich, Przedsiębiorczości i Agroturystyki 

w 2010 roku

Nazwa priorytetu
Kierownik 
priorytetu

Plan Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na 
obszarach wiejskich

Czesława 
Klonowska

0 1 46

Suma: 0 1 46

Dział Systemów Produkcji Rolnej Standardów Jakościowych 
i Doświadczalnictwa

Tabela 32.

Zestawienie liczbowe wyjazdów studyjnych w ramach priorytetów wojewódzkich zrealizowanych w 
Dziale Systemów Produkcji Rolnej Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa

w 2010 roku

Nazwa priorytetu
Kierownik 
priorytetu

Plan Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Poprawa opłacalności produkcji 
pasiecznej

Lucyna Palicka 2 2 99

Racjonalizacja ochrony chemicznej 
roślin uprawnych

Obst Andrzej 2 2 61

Suma: 4 4 160
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Zestawienie tematyki wyjazdów studyjnych dla rolników zrealizowanych przez 
Działy WODR w Poznaniu w 2010 r.

Tabela 33.

Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich, Przedsiębiorczości i Agroturystyki

Nazwa priorytetu Temat Plan Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości na obszarach 
wiejskich

Pozytywne wzorce pozarolniczej 
działalności gospodarczej na obszarach 
wiejskich

0 1 46

Suma: 1 46

Tabela 34.

Dział Systemów Produkcji Rolnej Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa

Nazwa priorytetu Temat Plan Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Poprawa opłacalności produkcji 
pasiecznej

Nowości w pszczelarstwie 2 2 99

Racjonalizacja ochrony chemicznej 
roślin uprawnych

Nowoczesne odmiany roślin 
uprawnych

1 1 8

Racjonalizacja ochrony chemicznej 
roślin uprawnych

Mechanizacja produkcji polowej 1 1 53

Suma: 4 2 160

III.2.6. Konkursy
Tabela 35.

Zestawienie liczbowe zrealizowanych wjazdów studyjnych dla rolników w 2010 roku

Dział Plan Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Dział Ekologii i Ochrony Środowiska 3 3 45

Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich, Przedsiębiorczości i 
Agroturystyki

1 1 70

Suma: 4 4 115

Dziale Ekologii i Ochrony Środowiska
Tabela 36.

Zestawienie liczbowe konkursów w ramach priorytetów wojewódzkich zrealizowanych w Dziale 
Ekologii i Ochrony Środowiska w 2010 roku

Nazwa priorytetu
Kierownik 
priorytetu

Plan Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Ochrona środowiska
Magdalena 
Talarowska

2 2 28

Rolnictwo ekologiczne - wybrane 
zagadnienia

Wiesława Juszkiewicz 1 1 17
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Suma: 3 3 45
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Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich, Przedsiębiorczości i Agroturystyki

Tabela 37.

Zestawienie liczbowe konkursów w ramach priorytetów wojewódzkich zrealizowanych 
w Dziale Rozwoju Obszarów Wiejskich, Przedsiębiorczości i Agroturystyki 

w 2010 roku

Nazwa priorytetu
Kierownik 
priorytetu

Plan Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Zachowanie dziedzictwa kulturowego 
Wielkopolski ze szczególnym uwzględnieniem 
dziedzictwa kulinarnego

Aldona 
Jankowska

1 1 70

Suma: 1 1 70

Zestawienie tematyki konkursów dla rolników zrealizowanych przez Działy 
WODR w Poznaniu w 2010 r.

Tabela 38.

Dział Ekologii i Ochrony Środowiska

Nazwa priorytetu Temat Plan Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Ochrona środowiska Ochrona środowiska w gospodarstwie wiejskim 1 1 18

Ochrona środowiska
Proekologiczne inwestycje w moim 
gospodarstwie rolnym

1 1 10

Rolnictwo ekologiczne - 
wybrane zagadnienia

Rolnictwo*Środowisko*Żywność*Zdrowie 1 1 17

Suma: 3 3 45

Tabela 39.

Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich, Przedsiębiorczości i Agroturystyki

Nazwa priorytetu Temat Plan Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Zachowanie dziedzictwa kulturowego 
Wielkopolski ze szczególnym uwzględnieniem 
dziedzictwa kulinarnego

Produkt regionalny i 
możliwości jego 
wykorzystania

1 1 70

Suma: 1 1 70
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III.2.7. Piknik ekoagroturystyczny

Dział Plan Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Dział Ekologii i Ochrony Środowiska 0 1 47

Suma: 0 1 47

Tabela 41.

Nazwa priorytetu Temat Plan Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Rolnictwo ekologiczne - wybrane zagadnienia Wiesława Juszkiewicz 0 1 47

Suma: 0 1 47

Tabela 42.

Tematy z działu Ekologii i Ochrony Środowiska
WODR 2010 rok

Nazwa 
priorytetu

Temat Plan Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Rolnictwo 
ekologiczne - 
wybrane 
zagadnienia

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania gościnna 
Wielkopolska przedstawia, Ekologiczna produkcja jaj 
kury zielononóżki kuropatwianej, Jak zostać rolnikiem 
ekologicznym, Swojskie smaki

0 1 47

Suma: 0 1 47
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III.2.8. Szkolenia informacyjne

Tabela 43.

Zestawienie liczbowe szkoleń informacyjnych dla rolników zrealizowanych 
przez ZD w powiatach w 2010 roku

Rodzaj priorytetu Plan Wykonanie Liczba odbiorców

Priorytety wojewódzkie 2019 1960 28960

Priorytety powiatowe 1192 1032 14788

Suma: 3211 2992 43748

Tabela 44.

Zestawienie liczbowe szkoleń informacyjnych dla rolników zrealizowanych przez ZD w powiatach 
realizowane w ramach priorytetów wojewódzkich w 2010 roku

Dział Priorytet wojewódzki
Kierownik 
priorytetu

Pla
n

Wykonanie
Liczba 

odbiorców

E
Upowszechnianie rachunkowości rolnej w systemie 
Polski FADN w gospodarstwach rolnych

Anna 
Kochańska

33 24 283

E
Podnoszenie wiedzy ekonomicznej w zakresie 
ubezpieczeń w rolnictwie

Salomea 
Antoniak

172 148 2095

E

Podnoszenie wiedzy ekonomicznej w zakresie 
zarządzania gospodarstwem rolnym, w tym 
kształtowaniu konkurencyjności gospodarstwa 
rolnego

Zbigniew 
Błaszczyk

124 108 1414

E

Upowszechnianie wiedzy ekonomicznej w zakresie 
wykorzystania analizy jednostkowych kosztów 
produkcji w systemie Agrokoszty do podejmowania 
decyzji gospodarczych

Piotr 
Konieczny

3 1 14

E

Upowszechnianie wiedzy ekonomicznej w zakresie 
wykorzystania analizy jednostkowych kosztów 
produkcji, informacji rynkowej, analizy rynku 
artykułów rolnospożywczych i środków produkcji w 
podejmowaniu decyzji gospodarczych

Lucyna 
Grudzień-
Kozaczka

13 13 163

E
Upowszechnianie wiedzy o możliwościach pozyskania 
zewnętrznych środków finansowych dla 
gospodarstwa rolnego

Elżbieta 
Różańska

337 316 4732

E
Upowszechnianie wiedzy w zakresie podatków 
związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego i 
produkcji rolnej

Alina Bilińska 72 77 1029

EOŚ Ochrona środowiska
Talarowska 
Magdalena

262 268 3982

EOŚ Rolnictwo ekologiczne - wybrane zagadnienia
Wiesława 
Juszkiewicz

12 13 231

ROW
Propagowanie postaw prozdrowotnych i zdrowego 
stylu życia wśród mieszkańców obszarów wiejskich

Teresa 
Tuliszka

90 93 1293

ROW
Wspieranie rozwoju i właściwego funkcjonowania 
wiejskiego gospodarstwa domowego

Nowak Alicja 45 38 587
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Dział Priorytet wojewódzki
Kierownik 
priorytetu

Pla
n

Wykonanie
Liczba 

odbiorców

ROW Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich Józef Gęziak 348 337 5138

ROW
Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na 
obszarach wiejskich

Czesława 
Klonowska

63 58 915

ROW
Wspieranie rozwoju turystyki wiejskiej i 
agroturystyki

Jolanta 
Szczepańska

30 40 524

ROW
Wspieranie zespołowych form gospodarowania 
w województwie wielkopolskim

Andrzej 
Machowicz

6 5 72

ROW
Zachowanie dziedzictwa kulturowego 
Wielkopolski ze szczególnym uwzględnieniem 
dziedzictwa kulinarnego

Aldona 
Jankowska

36 33 444

SPD
Optymalizacja produkcji mleka i wołowiny z 
uwzględnieniem ochrony środowiska i 
spełnienia zasad wzajemnej zgodności

Maria 
Rozwadowska

60 54 776

SPD
Podnoszenie efektywności produkcji ziemniaków 
w aspekcie obniżenia kosztów i zwiększenia 
jakości

Mieczysław 
Łepkowski

18 20 263

SPD
Poprawa efektywności produkcji zbóż w aspekcie 
obniżenia kosztów i zwiększenia jakości

Piotr Kujawa 100 105 1692

SPD
Poprawa jakości i opłacalności produkcji żywca 
wieprzowego

Michał Bartz 49 51 744

SPD Poprawa opłacalności produkcji pasiecznej Lucyna Palicka 4 4 62

SPD
Poprawa stanu technicznego pomieszczeń 
inwentarskich

Bogdan Kot 27 25 395

SPD Produkcja warzyw i owoców wysokiej jakości
Dorota Piękna-
Paterczyk

22 20 410

SPD
Racjonalizacja ochrony chemicznej roślin 
uprawnych

Andrzej Obst 54 65 984

SPD Racjonalna gospodarka na użytkach zielonych Jolanta Klupś 29 26 410

SPD Realizacja Dyrektywy Azotanowej 
Hanna 
Łukowska

10 18 308

Suma: 2019 1960 28960
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Tabela 45.

Komórka 
organizacyjna

Priorytet wojewódzki
Temat szkolenia 
informacyjnego

Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Chodzież Ochrona środowiska
Ekologia i ochrona środowiska 
na obszarach wiejskich.

2 22

Chodzież Ochrona środowiska
Gospodarowanie rolnicze na 
obszarach prawnie 
chronionych.

2 22

Chodzież Ochrona środowiska
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA 
ENERGII

1 21

Chodzież Ochrona środowiska

PROW na lata 2007-2013 ze 
szczególnym uwzględnieniem 
programu 
rolnośrodowiskowego

9 99

Chodzież

Optymalizacja produkcji mleka i 
wołowiny z uwzględnieniem 
ochrony środowiska i spełnienia 
zasad wzajemnej zgodności

Produkcja mleka wysokiej 
jakości

1 11

Chodzież
Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
ubezpieczeń w rolnictwie

Ubezpieczenia w 
gospodarstwach rolnych,w tym 
dotowane ubezpieczenia rolne-
stan aktualny

1 9

Chodzież
Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
ubezpieczeń w rolnictwie

Ubezpieczenia w gospodarstwie 
rolnym w tym dotowane 
ubezpieczenia rolne

2 22

Chodzież
Racjonalna gospodarka na 
użytkach zielonych 

Prawidłowe nawożenie i 
pielegnacja użytków zielonych.

1 11

Chodzież

Upowszechnianie wiedzy o 
możliwościach pozyskania 
zewnętrznych środków 
finansowych dla gospodarstwa 
rolnego

Pozyskiwanie środków 
finansowych ze źródeł 
krajowych i UE

1 10

Chodzież
Wspieranie rozwoju obszarów 
wiejskich

Wybrane działania PROW na 
lata 2007-2013

16 176

Chodzież
Wspieranie rozwoju turystyki 
wiejskiej i agroturystyki

Przepisy , podatki, 
finansowanie w agroturystyce w 
2010 r.

2 15

Chodzież
Wspieranie rozwoju turystyki 
wiejskiej i agroturystyki

Specjalizacja gospodarstw 
agroturystycznych

1 9

Chodzież
Wspieranie zespołowych form 
gospodarowania w 
województwie wielkopolskim

Grupy producenckie szansą na 
opłacalność.

1 9

Czarnków-
Trzcianka

Ochrona środowiska
Gospodarowanie rolnicze na 
obszarach prawnie 
chronionych.

1 15

Czarnków-
Trzcianka

Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
ubezpieczeń w rolnictwie

Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
ubezpieczeń w rolnictwie

1 8
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Komórka 
organizacyjna

Priorytet wojewódzki
Temat szkolenia 
informacyjnego

Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Czarnków-
Trzcianka

Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
ubezpieczeń w rolnictwie

Ubezpieczenia w 
gospodarstwach rolnych w 
tym dotowane ubezpieczenia 
upraw rolnych i zwierząt 
gospodarskich

3 30

Czarnków-
Trzcianka

Propagowanie postaw 
prozdrowotnych i zdrowego 
stylu życia wśród 
mieszkańców obszarów 
wiejskich

Profilaktyka zdrowotna, a 
zdrowy styl życia ludności 
obszarów wiejskich

2 26

Czarnków-
Trzcianka

Upowszechnianie wiedzy o 
możliwościach pozyskania 
zewnętrznych środków 
finansowych dla 
gospodarstwa rolnego

Pomoc finansowa z funduszy 
UE i krajowych

3 41

Czarnków-
Trzcianka

Upowszechnianie wiedzy w 
zakresie podatków 
związanych z prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego i 
produkcji rolnej

Podatek Vat wpływem czy 
wydatkiem w rolnictwie

3 41

Czarnków-
Trzcianka

Zachowanie dziedzictwa 
kulturowego Wielkopolski ze 
szczególnym 
uwzględnieniem dziedzictwa 
kulinarnego

Co to jest produkt 
regionalny? Aktualne 
przepisy krajowe i unijne.

2 26

Gniezno
Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
ubezpieczeń w rolnictwie

Ubezpieczenia obowiązkowe 
w rolnictwie - stan aktualny.

1 19

Gniezno

Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
zarządzania gospodarstwem 
rolnym, w tym kształtowaniu 
konkurencyjności 
gospodarstwa rolnego

Kształtowanie 
konkurencyjności i zdolności 
konkurencyjnej gospodarstw 
rolnych.

3 60

Gniezno

Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
zarządzania gospodarstwem 
rolnym, w tym kształtowaniu 
konkurencyjności 
gospodarstwa rolnego

Praktyczne sposoby 
rozwiązywania problemów 
organizacyjno-
ekonomicznych w 
gospodarstwie rolnym

3 39

Gniezno

Upowszechnianie wiedzy o 
możliwościach pozyskania 
zewnętrznych środków 
finansowych dla 
gospodarstwa rolnego

Dopłaty obszarowe 2010 i 
pozyskiwanie innych środków 
z UE.

3 64

Gniezno

Upowszechnianie wiedzy o 
możliwościach pozyskania 
zewnętrznych środków 
finansowych dla 
gospodarstwa rolnego

Finansowanie gospodarstw 
rolnych ze środków 
krajowych i unijnych

2 46
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Komórka 
organizacyjna

Priorytet wojewódzki
Temat szkolenia 
informacyjnego

Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Gniezno

Upowszechnianie wiedzy o 
możliwościach pozyskania 
zewnętrznych środków 
finansowych dla 
gospodarstwa rolnego

Pozyskiwanie funduszy z UE 
dla gospodarstw rolnych - 
prawa i obowiązki 
beneficjenta

4 112

Gniezno

Upowszechnianie wiedzy o 
możliwościach pozyskania 
zewnętrznych środków 
finansowych dla 
gospodarstwa rolnego

Pozyskiwanie funduszy z UE 
oraz płatności obszarowe 
2010

6 139

Gniezno

Upowszechnianie wiedzy o 
możliwościach pozyskania 
zewnętrznych środków 
finansowych dla 
gospodarstwa rolnego

Przygotowanie dokumentacji 
w celu pozyskania funduszy 
krajowych i UE dla 
gospodarstw rolnych

4 88

Gniezno

Upowszechnianie wiedzy o 
możliwościach pozyskania 
zewnętrznych środków 
finansowych dla 
gospodarstwa rolnego

Tworzenie i modernizacja 
gosp.rolnych z udziałem 
finansowych środków 
unijnych i krajowych

2 40

Gniezno

Upowszechnianie wiedzy o 
możliwościach pozyskania 
zewnętrznych środków 
finansowych dla 
gospodarstwa rolnego

Źródła finansowania 
inwestycji w rolnictwie

7 118

Gniezno
Wspieranie rozwoju 
obszarów wiejskich

PROW 2007-2013 stan 
aktualny oraz perspektywy w 
dalszej działalności

4 42

Gniezno
Wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości na 
obszarach wiejskich

Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej

1 48

Gniezno
Wspieranie rozwoju 
turystyki wiejskiej i 
agroturystyki

Walory turystyczne 
Wielkopolski

1 15

Gniezno
Wspieranie rozwoju 
turystyki wiejskiej i 
agroturystyki

Wspieranie rozwoju turystyki 
wiejskiej i agroturystyki .

1 10

Gostyń
Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
ubezpieczeń w rolnictwie

Ubezpieczenia rolne 4 60

Gostyń
Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
ubezpieczeń w rolnictwie

Ubezpieczenia w rolnictwie 2 37

Gostyń

Poprawa efektywności 
produkcji zbóż w aspekcie 
obniżenia kosztów i 
zwiększenia jakości

Dopłata do materiału 
siewnego

2 52

Gostyń Poprawa efektywności 
produkcji zbóż w aspekcie 
obniżenia kosztów i 

Wymiana materiału siewnego 
i dobór odmian. Dopłaty do 
materiału siewnego.

11 166
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zwiększenia jakości

Komórka 
organizacyjna

Priorytet wojewódzki
Temat szkolenia 
informacyjnego

Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Gostyń
Poprawa jakości i 
opłacalności produkcji żywca 
wieprzowego

Profilaktyka zdrowotna produkcji 
trzody chlewnej

4 45

Gostyń

Propagowanie postaw 
prozdrowotnych i zdrowego 
stylu życia wśród 
mieszkańców obszarów 
wiejskich

Zdrowie kobiety - nieodpłatne 
działania profilaktyczne

4 69

Gostyń
Racjonalizacja ochrony 
chemicznej roślin uprawnych

Choroby zbóż i metody ich 
zwalczania

5 63

Gostyń
Realizacja Dyrektywy 
Azotanowej

Dobra praktyka rolnicza na 
obszarach OSN województwa 
wielkopolskiego według zasad 
PROW 2007-2013

2 51

Gostyń

Upowszechnianie wiedzy o 
możliwościach pozyskania 
zewnętrznych środków 
finansowych dla 
gospodarstwa rolnego

Dopłaty obszarowe 9 137

Gostyń

Upowszechnianie wiedzy o 
możliwościach pozyskania 
zewnętrznych środków 
finansowych dla 
gospodarstwa rolnego

Inwestowanie w gospodarstwie 
rolnym z udziałem środków 
krajowych i Unii Europejskiej

13 182

Gostyń

Upowszechnianie wiedzy o 
możliwościach pozyskania 
zewnętrznych środków 
finansowych dla 
gospodarstwa rolnego

Wybrane działania PROW na lata 
2007 - 2013 ( Różnicowanie, 
Program Rolnośrodowiskowy)

4 59

Gostyń

Wspieranie rozwoju i 
właściwego funkcjonowania 
wiejskiego gospodarstwa 
domowego

Promocja racjonalnego 
odżywiania i zdrowego stylu życia

1 8

Gostyń

Wspieranie rozwoju i 
właściwego funkcjonowania 
wiejskiego gospodarstwa 
domowego

Racjonalne żywienie rodziny 
wiejskiej.

1 16

Gostyń
Wspieranie rozwoju turystyki 
wiejskiej i agroturystyki

Walory turystyczne Wielkopolski 2 42

Grodzisk

Optymalizacja produkcji 
mleka i wołowiny z 
uwzględnieniem ochrony 
środowiska i spełnienia 
zasad wzajemnej zgodności

Chów i hodowla bydła mięsnego 2 26

Grodzisk

Optymalizacja produkcji 
mleka i wołowiny z 
uwzględnieniem ochrony 
środowiska i spełnienia 
zasad wzajemnej zgodności

Ekonomiczne aspekty 
przechowywania mleka

4 86
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Komórka 
organizacyjna

Priorytet wojewódzki
Temat szkolenia 
informacyjnego

Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Grodzisk

Optymalizacja produkcji 
mleka i wołowiny z 
uwzględnieniem ochrony 
środowiska i spełnienia 
zasad wzajemnej zgodności

przygotowanie bazy paszowej a 
racjonalne żywienie

1 15

Grodzisk

Optymalizacja produkcji 
mleka i wołowiny z 
uwzględnieniem ochrony 
środowiska i spełnienia 
zasad wzajemnej zgodności.

Zasady prawidłowego żywienia 
krów mlecznych

1 11

Grodzisk
Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
ubezpieczeń w rolnictwie

Ubezpieczenia w gospodarstwie 
rolnym w tym dotowane 
ubezpieczenia upraw rolnych

1 12

Grodzisk
Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
ubezpieczeń w rolnictwie

Ubezpieczenie w gospodarstwie 
rolnym

1 8

Grodzisk

Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
zarządzania gospodarstwem 
rolnym, w tym kształtowaniu 
konkurencyjności 
gospodarstwa rolnego

Analiza kondycji ekonomicznej 
gospodarstw rolnych

1 11

Grodzisk

Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
zarządzania gospodarstwem 
rolnym, w tym kształtowaniu 
konkurencyjności 
gospodarstwa rolnego

Ekonomiczne aspekty 
wprowadzenia Zasady Wzajemnej 
Zgodności (cross compliance) 

4 48

Grodzisk

Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
zarządzania gospodarstwem 
rolnym, w tym kształtowaniu 
konkurencyjności 
gospodarstwa rolnego

Ewidencjonowanie zdarzeń 
gospodarczych- podstawowy 
element w zarządzaniu 
gospodarstwem 

1 15

Grodzisk

Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
zarządzania gospodarstwem 
rolnym, w tym kształtowaniu 
konkurencyjności 
gospodarstwa rolnego

Praktyczne aspekty wprowadzenia 
Zasady Wzajemnej Zgodności 
(cross compliance) dla 
gospodarstwa rolnego

1 12

Grodzisk

Poprawa efektywności 
produkcji zbóż w aspekcie 
obniżenia kosztów i 
zwiększenia jakości

Ochrona zbóż przed 
zachwaszczeniem i chorobami 
grzybowymi 

8 160

Strona 128



Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

Sprawozdanie z realizacji programu działania WODR w Poznaniu za 2010 rok

Komórka 
organizacyjna

Priorytet wojewódzki
Temat szkolenia 
informacyjnego

Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Grodzisk

Poprawa efektywności 
produkcji zbóż w aspekcie 
obniżenia kosztów i 
zwiększenia jakości

Poprawa efektywności produkcji 
zbóż w aspekcie obniżenia 
kosztów i zwiększenia jakości

1 15

Grodzisk
Poprawa jakości i 
opłacalności produkcji żywca 
wieprzowego

Krzyżowanie towarowe świń, 
dobór rasy i metody.

3 51

Grodzisk
Produkcja warzyw i owoców 
wysokiej jakości

Nowoczesne metody uprawy 
truskawek

1 40

Grodzisk
Racjonalna gospodarka na 
użytkach zielonych 

Użytki przyrodnicze w pakietach 
programu rolnośrodowiskowego

3 33

Grodzisk

Upowszechnianie wiedzy o 
możliwościach pozyskania 
zewnętrznych środków 
finansowych dla 
gospodarstwa rolnego

Finansowanie inwestycji z 
udziałem krajowych środków 
finansowych – kredyty 
preferencyjne w tym 

1 14

Grodzisk

Upowszechnianie wiedzy o 
możliwościach pozyskania 
zewnętrznych środków 
finansowych dla 
gospodarstwa rolnego

Pomoc finansowa z funduszy UE i 
krajowych

1 14

Grodzisk

Upowszechnianie wiedzy o 
możliwościach pozyskania 
zewnętrznych środków 
finansowych dla 
gospodarstwa rolnego

Pozyskiwanie środków 
finansowych ze źródeł krajowych i 
Unii Europejskiej

2 18

Grodzisk

Upowszechnianie wiedzy o 
możliwościach pozyskania 
zewnętrznych środków 
finansowych dla 
gospodarstwa rolnego

PROW 2007-13 ,,Modernizacja 
gospodarstw rolnych" , ,,Młody 
rolnik", ,,Renty strukturalne"

2 18

Grodzisk

Upowszechnianie wiedzy o 
możliwościach pozyskania 
zewnętrznych środków 
finansowych dla 
gospodarstwa rolnego

Wybór najtańszego źródła 
finansowania inwestycji w 
gospodarstwie rolnym - 
porównanie różnych źródeł 
finansowania

1 37

Grodzisk

Upowszechnianie wiedzy o 
możliwościach pozyskania 
zewnętrznych środków 
finansowych dla 
gospodarstwa rolnego

Wybrane działania PROW 2007-
2013

1 13

Grodzisk

Upowszechnianie wiedzy o 
możliwościach pozyskania 
zewnętrznych środków 
finansowych dla 
gospodarstwa rolnego

Zmiany w PROW 2007-2013 1 29
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Komórka 
organizacyjna

Priorytet wojewódzki
Temat szkolenia 
informacyjnego

Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Grodzisk

Upowszechnianie wiedzy o 
możliwościach pozyskania 
zewnętrznych środków 
finansowych dla 
gospodarstwa rolnego

Źródła finansowania inwestycji w 
rolnictwie

1 18

Grodzisk

Upowszechnianie wiedzy w 
zakresie podatków 
związanych z prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego i 
produkcji rolnej

Podatek VAT w rolnictwie nowy 
trend czy analiza ekonomiczna

3 48

Grodzisk

Upowszechnianie wiedzy w 
zakresie podatków 
związanych z prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego i 
produkcji rolnej

Skutki zmian w podatku VAT 1 21

Grodzisk

Wspieranie rozwoju i 
właściwego funkcjonowania 
wiejskiego gospodarstwa 
domowego

Różne możliwości upiększenia 
gospodarstwa wiejskiego - 
rękodzieło artystyczne 
(decoupage, scrapbooking)

2 30

Grodzisk
Wspieranie rozwoju 
obszarów wiejskich

Program LEADER 2 32

Grodzisk
Wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości na 
obszarach wiejskich

Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej

1 19

Grodzisk
Wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości na 
obszarach wiejskich

Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiebiorstw.

2 32

Grodzisk
Wspieranie rozwoju turystyki 
wiejskiej i agroturystyki

Walory turystyczne Wielkopolski i 
dziedzictwo kulturowe wsi - w 
regionach.

2 29

Grodzisk

Zachowanie dziedzictwa 
kulturowego Wielkopolski ze 
szczególnym 
uwzględnieniem dziedzictwa 
kulinarnego

Krajowa Lista Produktów 
Tradycyjnych

1 11

Jarocin Ochrona środowiska
Cross complance - wybrane 
zagadnienia.

7 88

Jarocin

Optymalizacja produkcji 
mleka i wołowiny z 
uwzględnieniem ochrony 
środowiska i spełnienia 
zasad wzajemnej zgodności

Zasady prawidłowego żywienia 
krów mlecznych - ich wpływ na 
ilość i skład mleka

2 24

Jarocin
Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
ubezpieczeń w rolnictwie

Ubezpieczenia w gospodarstwie 
rolnym

12 168
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Komórka 
organizacyjna

Priorytet wojewódzki
Temat szkolenia 
informacyjnego

Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Jarocin

Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
zarządzania gospodarstwem 
rolnym, w tym kształtowaniu 
konkurencyjności 
gospodarstwa rolnego

Cross complance - wybrane 
zagadnienia 

5 70

Jarocin
Poprawa jakości i 
opłacalności produkcji żywca 
wieprzowego

Czynniki wpływające na poprawę 
opłacalności produkcji i jakość 
żywca wieprzowego.

2 25

Jarocin
Poprawa jakości i 
opłacalności produkcji żywca 
wieprzowego

Profilaktyka zdrowotna produkcji 
trzody chlewnej

2 23

Jarocin

Upowszechnianie wiedzy o 
możliwościach pozyskania 
zewnętrznych środków 
finansowych dla 
gospodarstwa rolnego

Dopłaty obszarowe 2010 4 48

Jarocin
Wspieranie rozwoju 
obszarów wiejskich

Korzystanie z usług doradczych 
przez rolników w ramach PROW 
2007-2013

1 19

Jarocin
Wspieranie rozwoju 
obszarów wiejskich

Renty strukturalne 2 26

Jarocin
Wspieranie rozwoju 
obszarów wiejskich

Ubezpieczenia społeczne rolników 2 18

Jarocin
Wspieranie rozwoju 
obszarów wiejskich

Ułatwienie startu młodym 
rolnikom

3 46

Jarocin
Wspieranie rozwoju 
obszarów wiejskich

Wymogi wzajemnej zgodności 2 27

Jarocin
Wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości na 
obszarach wiejskich

Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiebiorstw.

2 26

Kalisz Ochrona środowiska
Cross compliance; obszary 
obowiązujące w 2010 roku

1 22

Kalisz Ochrona środowiska
Dokumentacja w programie 
rolno-środowiskowym

2 18

Kalisz Ochrona środowiska
Działania przyjazne ochronie 
środowiska

3 33

Kalisz Ochrona środowiska Identyfikacja i rejestracja zwierząt 2 29

Kalisz Ochrona środowiska
Ogólne założenia programu 
rolnośrodowiskowego 2007-2013

1 7

Kalisz Ochrona środowiska
Produkcja rolnicza źródłem 
zanieczyszczenia środowiska- 
ochrona gleb i wód.

2 28

Kalisz Ochrona środowiska
Program rolnośrodowiskowy - 
wymogi pakietów

1 10
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Komórka 
organizacyjna

Priorytet wojewódzki
Temat szkolenia 
informacyjnego

Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Kalisz Ochrona środowiska
Program rolnośrodowiskowy-
rolnik strażnikiem ochrony 
środowiska

1 40

Kalisz Ochrona środowiska
Zagospodarowanie odpadów w 
gospodarstwie rolnym

2 50

Kalisz Ochrona środowiska
Zasada wzajemnej zgodności w 
gospodarstwie rolnym

3 17

Kalisz

Optymalizacja produkcji 
mleka i wołowiny z 
uwzględnieniem ochrony 
środowiska i spełnienia 
zasad wzajemnej zgodności

Chów i hodowla bydła mięsnego 1 15

Kalisz

Optymalizacja produkcji 
mleka i wołowiny z 
uwzględnieniem ochrony 
środowiska i spełnienia 
zasad wzajemnej zgodności

Ochrona cieląt do 6-tego miesiąca 
życia z elementami zasad 
wzajemnej zgodności.

1 14

Kalisz

Optymalizacja produkcji 
mleka i wołowiny z 
uwzględnieniem ochrony 
środowiska i spełnienia 
zasad wzajemnej zgodności

Prawidłowe żywienie krów 
kształtujących opłacalność 
produkcji mleka.

1 28

Kalisz

Optymalizacja produkcji 
mleka i wołowiny z 
uwzględnieniem ochrony 
środowiska i spełnienia 
zasad wzajemnej zgodności

Zmiany profilu produkcji żywca 
wołowego z mlecznej na mięsną.

1 9

Kalisz

Podnoszenie efektywności 
produkcji ziemniaków w 
aspekcie obniżenia kosztów i 
zwiększenia jakości

Produkcja towarowa ziemniaków , 
możliwości uprawy w warunkach 
gminy Mycielin

1 15

Kalisz
Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
ubezpieczeń w rolnictwie

Ubezpieczenia dotowane w 
rolnictwie

4 48

Kalisz
Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
ubezpieczeń w rolnictwie

Ubezpieczenia oraz bhp w 
gospodarstwie rolnym

1 16

Kalisz
Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
ubezpieczeń w rolnictwie

Ubezpieczenia w gospodarstwie 
rolnym w tym dotowane 
ubezpieczenia rolne

4 36

Kalisz
Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
ubezpieczeń w rolnictwie

Ubezpieczenia w rolnictwie 8 99

Kalisz

Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
zarządzania gospodarstwem 
rolnym, w tym kształtowaniu 
konkurencyjności 
gospodarstwa rolnego

Ekonomiczne aspekty 
wprowadzenia zasady wzajemnej 
zgodności

1 8
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informacyjnego
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Liczba 

odbiorców

Kalisz

Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
zarządzania gospodarstwem 
rolnym, w tym kształtowaniu 
konkurencyjności 
gospodarstwa rolnego

Ewidencjonowanie zdarzeń 
gospodarczych możliwością 
uzyskania wyższego dochodu w 
gospodarstwie rolnym w obecnej 
sytuacji rynkowej

2 35

Kalisz

Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
zarządzania gospodarstwem 
rolnym, w tym kształtowaniu 
konkurencyjności 
gospodarstwa rolnego

Korzyści z prowadzenia 
rachunkowości w gospodarstwie 
rolnym

1 6

Kalisz

Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
zarządzania gospodarstwem 
rolnym, w tym kształtowaniu 
konkurencyjności 
gospodarstwa rolnego

Kształtowanie konkurencyjności i 
zdolności konkurencyjnej 
gospodarstw rolnych

1 24

Kalisz

Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
zarządzania gospodarstwem 
rolnym, w tym kształtowaniu 
konkurencyjności 
gospodarstwa rolnego

Rachunek ekonomiczny w 
gospodarstwie rolnym, podział 
kosztów, analiza kosztów.

1 13

Kalisz

Poprawa efektywności 
produkcji zbóż w aspekcie 
obniżenia kosztów i 
zwiększenia jakości

Jęczmień ozimy; technologia 
uprawy, dobór odmian w 
warunkach gminy Mycielin

1 13

Kalisz

Poprawa efektywności 
produkcji zbóż w aspekcie 
obniżenia kosztów i 
zwiększenia jakości

Materia organiczna-dbałość o 
żyzność i biologiczną aktywność 
gleby

3 73

Kalisz

Poprawa efektywności 
produkcji zbóż w aspekcie 
obniżenia kosztów i 
zwiększenia jakości

Nowości w hodowli zbóż - którą 
odmianę  wybrać.

2 24

Kalisz

Poprawa efektywności 
produkcji zbóż w aspekcie 
obniżenia kosztów i 
zwiększenia jakości

Optymalne wykorzystanie 
nawozów w uprawie roślin

1 10

Kalisz

Poprawa efektywności 
produkcji zbóż w aspekcie 
obniżenia kosztów i 
zwiększenia jakości

Technologia uprawy zbóż jarych i 
ich mieszanek w warunkach gm. 
Mycielin

1 13

Kalisz

Poprawa efektywności 
produkcji zbóż w aspekcie 
obniżenia kosztów i 
zwiększenia jakości

Uprawa roślin motylkowych w 
mieszankach zbożowych

3 40

Kalisz

Poprawa efektywności 
produkcji zbóż w aspekcie 
obniżenia kosztów i 
zwiększenia jakości

Łubin i inne strączkowe źródłem 
białka w gospodarstwie

1 13
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Komórka 
organizacyjna
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Temat szkolenia 
informacyjnego

Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Kalisz
Poprawa jakości i 
opłacalności produkcji żywca 
wieprzowego

Czynniki wpływające na poprawę 
opłacalności i jakości żywca 
wieprzowego.

1 14

Kalisz
Poprawa jakości i 
opłacalności produkcji żywca 
wieprzowego

Jak skutecznie konkurować na 
rynku żywca wieprzowego

1 7

Kalisz
Poprawa jakości i 
opłacalności produkcji żywca 
wieprzowego

Krzyżowanie towarowe świń-
dobór rasy i metody

1 14

Kalisz
Poprawa jakości i 
opłacalności produkcji żywca 
wieprzowego

Postęp genetyczny i warunki 
rozrodu jako czynnik 
wspomagający produkcję trzody 
chlewnej i bydła

1 15

Kalisz
Poprawa stanu technicznego 
pomieszczeń inwentarskich

Nowości w budownictwie 
rolniczym

1 13

Kalisz
Poprawa stanu technicznego 
pomieszczeń inwentarskich

Pokrycie budynków eternitem. 
Jak rozwiązać problem do 2032 
roku?

2 33

Kalisz
Poprawa stanu technicznego 
pomieszczeń inwentarskich

Wentylacja obiektów 
inwentarskich.

1 14

Kalisz
Produkcja warzyw i owoców 
wysokiej jakości

Fałszowane środki ochrony roślin 
- jak je rozpoznać

2 42

Kalisz
Produkcja warzyw i owoców 
wysokiej jakości

Fałszowanie środków ochrony 
roślin zagrożeniem dla polskiego 
ogrodnictwa.

1 16

Kalisz
Produkcja warzyw i owoców 
wysokiej jakości

Integrowana produkcja droga do 
certyfikatu

2 44

Kalisz
Produkcja warzyw i owoców 
wysokiej jakości

Nawadnianie warzyw a jakość 
produkcji

1 5

Kalisz
Produkcja warzyw i owoców 
wysokiej jakości

Przechowywanie warzyw 1 8

Kalisz

Propagowanie postaw 
prozdrowotnych i zdrowego 
stylu życia wśród 
mieszkańców obszarów 
wiejskich

Jak długo i zdrowo żyć - znaczenie 
mleka i przetworów mlecznych w 
codziennym jadłospisie

1 8

Kalisz

Propagowanie postaw 
prozdrowotnych i zdrowego 
stylu życia wśród 
mieszkańców obszarów 
wiejskich

Nieodpłatne działania 
profilaktyczne w trosce o zdrowie 
ludności wiejskiej

3 31
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Temat szkolenia 
informacyjnego

Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Kalisz

Propagowanie postaw 
prozdrowotnych i zdrowego 
stylu życia wśród 
mieszkańców obszarów 
wiejskich

Pierwsza pomoc w nagłych 
wypadkach zagrażających zdrowiu 
i życiu człowieka

3 31

Kalisz

Propagowanie postaw 
prozdrowotnych i zdrowego 
stylu życia wśród 
mieszkańców obszarów 
wiejskich

Profilaktyka zdrowotna a zdrowy 
styl życia ludności obszarów 
wiejskich

1 10

Kalisz

Propagowanie postaw 
prozdrowotnych i zdrowego 
stylu życia wśród 
mieszkańców obszarów 
wiejskich

Toksykologia żywności 2 25

Kalisz

Propagowanie postaw 
prozdrowotnych i zdrowego 
stylu życia wśród 
mieszkańców obszarów 
wiejskich

Właściwe odżywiane, a zdrowie 
człowieka

2 17

Kalisz

Propagowanie postaw 
prozdrowotnych i zdrowego 
stylu życia wśród 
mieszkańców obszarów 
wiejskich

Zachowania prozdrowotne wśród 
kobiet wiejskich na przykładzie 
gminy Opatówek - omówienie 
wyników badań własnych

2 21

Kalisz
Racjonalizacja ochrony 
chemicznej roślin uprawnych

Choroby zbóż i metody ich 
zwalczania

1 19

Kalisz
Racjonalizacja ochrony 
chemicznej roślin uprawnych

Nowoczesna uprawa kukurydzy ze 
szczególnym uwzględnieniem 
ochrony przed patogenami

3 55

Kalisz
Racjonalizacja ochrony 
chemicznej roślin uprawnych

Ochrona warzyw 1 17

Kalisz
Racjonalizacja ochrony 
chemicznej roślin uprawnych

Patogeny /choroby, chwasty 
szkodniki/ - zagrożenia i ich 
efektywne zwalczanie.

1 13

Kalisz
Racjonalizacja ochrony 
chemicznej roślin uprawnych

Pszenica po pszenicy-zgorzel 
podstawy źdźbła i inne choroby 
podsuszkowe

1 12

Kalisz
Racjonalizacja ochrony 
chemicznej roślin uprawnych

Sposoby, skuteczność i 
opłacalność zaprawiania ziarna 
zbóż.

1 10

Kalisz
Racjonalizacja ochrony 
chemicznej roślin uprawnych

Szkodniki magazynowe, 
szkodliwość, zwalczanie.

1 12

Kalisz
Racjonalna gospodarka na 
użytkach zielonych 

Metody renowacji trwałych 
użytków zielonych

1 12
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Liczba 

odbiorców

Kalisz
Racjonalna gospodarka na 
użytkach zielonych 

Tradycyjne i nowoczesne metody 
zagospodarowania użytków 
zielonych

5 46

Kalisz
Racjonalna gospodarka na 
użytkach zielonych

Użytki zielone w przyrodniczych 
pakietach programu 
rolnośrodowiskowego

1 12

Kalisz
Rolnictwo ekologiczne - 
wybrane zagadnienia

Rolnictwo ekologiczne w świetle 
nowych regulacji prawnych

3 35

Kalisz

Upowszechnianie 
rachunkowości rolnej w 
systemie Polski FADN w 
gospodarstwach rolnych

Nowości w hodowli zbóż- którą 
odmianę wybrać

1 12

Kalisz

Upowszechnianie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
wykorzystania analizy 
jednostkowych kosztów 
produkcji w systemie 
Agrokoszty do 
podejmowania decyzji 
gospodarczych

Analiza kosztów w produkcji 
roślinnej.

1 14

Kalisz

Upowszechnianie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
wykorzystania analizy 
jednostkowych kosztów 
produkcji, informacji 
rynkowej, analizy rynku 
artykułów rolnospożywczych 
i środków produkcji w 
podejmowaniu decyzji 
gospodarczych

Wybór najkorzystniejszej 
działalności produkcji roślinnej na 
podst. wyników uzyskanych w 
systemie Agrokoszty.

1 14

Kalisz

Upowszechnianie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
wykorzystania analizy 
jednostkowych kosztów 
produkcji, informacji 
rynkowej, analizy rynku 
artykułów rolnospożywczych 
i środków produkcji w 
podejmowaniu decyzji 
gospodarczych

Wykorzystanie informacji 
rynkowych i analiz kosztów 
produkcji w gospodarstwie

2 15

Kalisz

Upowszechnianie wiedzy o 
możliwościach pozyskania 
zewnętrznych środków 
finansowych dla 
gospodarstwa rolnego

Ekonomiczne aspekty programów 
rolnośrodowiskowych

4 45

Kalisz

Upowszechnianie wiedzy o 
możliwościach pozyskania 
zewnętrznych środków 
finansowych dla 
gospodarstwa rolnego

Finansowanie gospodarstw 
rolnych ze środków krajowych i 
unijnych

3 50
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Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Kalisz

Upowszechnianie wiedzy o 
możliwościach pozyskania 
zewnętrznych środków 
finansowych dla 
gospodarstwa rolnego

Finansowanie inwestycji z 
udziałem krajowych środków 
finansowych (kredyty 
preferencyjne)

2 14

Kalisz

Upowszechnianie wiedzy o 
możliwościach pozyskania 
zewnętrznych środków 
finansowych dla 
gospodarstwa rolnego

Inwestowanie w gospodarstwie 
rolnym, dostępność kredytów i 
innych form współfinansowania 
inwestycji

1 17

Kalisz

Upowszechnianie wiedzy o 
możliwościach pozyskania 
zewnętrznych środków 
finansowych dla 
gospodarstwa rolnego

Pozyskiwanie środków 
finansowych ze źródeł krajowych i 
Unii Europejskiej.

7 68

Kalisz

Upowszechnianie wiedzy o 
możliwościach pozyskania 
zewnętrznych środków 
finansowych dla 
gospodarstwa rolnego

PROW 2007-2013 1 15

Kalisz

Upowszechnianie wiedzy o 
możliwościach pozyskania 
zewnętrznych środków 
finansowych dla 
gospodarstwa rolnego

Tworzenie i modernizacja 
gospodarstw rolnych z udziałem 
finansowych środków unijnych i 
krajowych

3 24

Kalisz

Upowszechnianie wiedzy o 
możliwościach pozyskania 
zewnętrznych środków 
finansowych dla 
gospodarstwa rolnego

Wybór najtańszego źródła 
finansowania inwestycji w 
gospodarstwie rolnym-
porównanie różnych źródeł 
finansowania inwestycji

2 24

Kalisz

Upowszechnianie wiedzy o 
możliwościach pozyskania 
zewnętrznych środków 
finansowych dla 
gospodarstwa rolnego

ZASADY PRZYZNAWANIA RENT 
STRUKTURALNYCH

1 15

Kalisz

Upowszechnianie wiedzy o 
możliwościach pozyskania 
zewnętrznych środków 
finansowych dla 
gospodarstwa rolnego

ZASZDY UBIEGANIA SIĘ O 
PROGRAM MŁODY ROLNIK

1 15

Kalisz

Upowszechnianie wiedzy w 
zakresie podatków 
związanych z prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego i 
produkcji rolnej

Podatek Vat w rolnictwie nowy 
trend, czy analiza ekonomiczna

2 22

Kalisz

Upowszechnianie wiedzy w 
zakresie podatków 
związanych z prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego i 
produkcji rolnej

Podatek VAT w rolnictwie. 1 18
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Komórka 
organizacyjna

Priorytet wojewódzki
Temat szkolenia 
informacyjnego

Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Kalisz

Upowszechnianie wiedzy w 
zakresie podatków 
związanych z prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego i 
produkcji rolnej

Podatek Vat wpływem czy 
wydatkiem dla gospodarstwa 
rolnego

5 54

Kalisz

Upowszechnianie wiedzy w 
zakresie podatków 
związanych z prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego i 
produkcji rolnej

Podatki w rolnictwie 2 21

Kalisz

Upowszechnianie wiedzy w 
zakresie podatków 
związanych z prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego i 
produkcji rolnej

Skutki zmian podatku VAT 2 11

Kalisz

Wspieranie rozwoju i 
właściwego funkcjonowania 
wiejskiego gospodarstwa 
domowego

Ubezpieczenie społeczne 
rolników.

1 11

Kalisz
Wspieranie rozwoju 
obszarów wiejskich

Ubezpieczenia w gospodarstwie 
rolnym

3 62

Kalisz
Wspieranie rozwoju 
obszarów wiejskich

Zasady higieny i ochrony zdrowia 1 30

Kalisz
Wspieranie rozwoju 
obszarów wiejskich

PROW 2007-2013; Program 
zalesień gruntów rolnych

1 22

Kalisz
Wspieranie rozwoju 
obszarów wiejskich

Płatności bezpośrednie 2010 2 42

Kalisz
Wspieranie rozwoju 
obszarów wiejskich

Renty strukturalne 2 24

Kalisz
Wspieranie rozwoju 
obszarów wiejskich

Rodzaje odpadów w 
gospodarstwie i ich 
zagospodarowanie

2 42

Kalisz
Wspieranie rozwoju 
obszarów wiejskich

Ubezpieczenie gospodarcze 
rolników

2 20

Kalisz
Wspieranie rozwoju 
obszarów wiejskich

Ułatwienie startu młodym 
rolnikom

4 65

Kalisz
Wspieranie rozwoju 
obszarów wiejskich

Wymogi wzajemnej zgodności 3 45

Kalisz
Wspieranie rozwoju 
obszarów wiejskich

Zasady higieny i ochrony zdrowia 1 14

Kalisz
Wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości na 
obszarach wiejskich

Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej

1 16

Kalisz
Wspieranie zespołowych 
form gospodarowania w 
województwie wielkopolskim

Czynniki decydujące o 
poprawnym zorganizowaniu 
grupy producenckiej

2 35
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Komórka 
organizacyjna

Priorytet wojewódzki
Temat szkolenia 
informacyjnego

Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Kalisz
Wspieranie zespołowych 
form gospodarowania w 
województwie wielkopolskim

Grupy producentów i inne formy 
współdziałania w rolnictwie

1 13

Kalisz

Zachowanie dziedzictwa 
kulturowego Wielkopolski ze 
szczególnym 
uwzględnieniem dziedzictwa 
kulinarnego

Produkt regionalny -ochrona i 
promocja

4 50

Kępno Ochrona środowiska
Dobra kultura rolna- wymóg cross 
compliance

2 26

Kępno Ochrona środowiska
Działania przyjazne ochronie 
środowiska

1 15

Kępno Ochrona środowiska
Ochrona środowiska wymóg cross 
compliance

2 32

Kępno Ochrona środowiska
Ogólne założenia programu 
rolnośrodowiskowego na lata 
2007 - 2013

12 208

Kępno Ochrona środowiska
Program rolnośrodowiskowy-
rolnik strażnikiem ochrony 
środowiska

2 26

Kępno Ochrona środowiska
Zasada wzajemnej zgodności w 
gospodarstwie rolnym

9 98

Kępno

Optymalizacja produkcji 
mleka i wołowiny z 
uwzględnieniem ochrony 
środowiska i spełnienia 
zasad wzajemnej zgodności

Chów i hodowla bydła mięsnego 1 15

Kępno

Podnoszenie efektywności 
produkcji ziemniaków w 
aspekcie obniżenia kosztów i 
zwiększenia jakości

Główne zagrożenia na plantacjach 
ziemniaka w okresie wegetacji. 
System wspomagania decyzji w 
ochronie ziemniaków przed 
zarazą.

1 11

Kępno

Podnoszenie efektywności 
produkcji ziemniaków w 
aspekcie obniżenia kosztów i 
zwiększenia jakości

Produkcja ziemniaków wczesnych 2 25

Kępno
Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
ubezpieczeń w rolnictwie

Dobra Kultura Rolna-wymóg 
cross comliance

1 12

Kępno
Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
ubezpieczeń w rolnictwie

Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
ubezpieczeń w rolnictwie

1 19

Kępno
Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
ubezpieczeń w rolnictwie

Ubezpieczenia dotowane w 
rolnictwie stan aktualny

2 24

Kępno
Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
ubezpieczeń w rolnictwie

Ubezpieczenia w gospodarstwie 
rolnym w tym dotowane 
ubezpieczenia rolne

1 12
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Komórka 
organizacyjna

Priorytet wojewódzki
Temat szkolenia 
informacyjnego

Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Kępno

Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
zarządzania gospodarstwem 
rolnym, w tym kształtowaniu 
konkurencyjności 
gospodarstwa rolnego

Ekonomiczne aspekty 
wprowadzania Zasady Wzajemnej 
Zgodności

2 29

Kępno

Poprawa efektywności 
produkcji zbóż w aspekcie 
obniżenia kosztów i 
zwiększenia jakości

Nowości w hodowli zbóż - którą 
odmianę wybrać.

9 140

Kępno

Poprawa efektywności 
produkcji zbóż w aspekcie 
obniżenia kosztów i 
zwiększenia jakości

Zwiększenie opłacalności 
gospodarowania poprzez 
zwiększenie efektywności 
produkcji rolniczej oraz 
wprowadzanie dodatkowych 
źródeł dochodu w gospodarstwie

1 16

Kępno
Poprawa jakości i 
opłacalności produkcji żywca 
wieprzowego

Krzyżowanie towarowe świń - 
dobór ras i metod.

2 20

Kępno
Poprawa jakości i 
opłacalności produkcji żywca 
wieprzowego

Pokrycie budynków eternitem - 
jak rozwiązać problem do 2032 
roku.

2 18

Kępno
Poprawa opłacalności 
produkcji pasiecznej

Nowoczesna gospodarka 
pasieczna

1 6

Kępno
Poprawa stanu technicznego 
pomieszczeń inwentarskich

Pokrycie budynków eternitem - 
jak rozwiązać problem do 2032 
roku.

2 22

Kępno
Produkcja warzyw i owoców 
wysokiej jakości

Sposób monitorowania 
szkodników

1 10

Kępno

Propagowanie postaw 
prozdrowotnych i zdrowego 
stylu życia wśród 
mieszkańców obszarów 
wiejskich

Profilaktyka zdrowotna a zdrowy 
styl życia ludności obszarów 
wiejskich

1 7

Kępno

Propagowanie postaw 
prozdrowotnych i zdrowego 
stylu życia wśród 
mieszkańców obszarów 
wiejskich

Warzywa i owoce-ich rola w 
żywieniu

2 15

Kępno

Propagowanie postaw 
prozdrowotnych i zdrowego 
stylu życia wśród 
mieszkańców obszarów 
wiejskich

Zdrowie kobiety - nieodpłatne 
działania profilaktyczne

9 134

Kępno
Racjonalizacja ochrony 
chemicznej roślin uprawnych

Chwasty ,choroby, szkodniki 
-zagrożeniem dla rzepaku

1 12

Kępno
Racjonalizacja ochrony 
chemicznej roślin uprawnych

Patogeny /choroby, chwasty 
szkodniki/ - zagrożenia i ich 
efektywne zwalczanie.

3 32

Strona 142



Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

Sprawozdanie z realizacji programu działania WODR w Poznaniu za 2010 rok

Komórka 
organizacyjna

Priorytet wojewódzki
Temat szkolenia 
informacyjnego

Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Kępno
Racjonalizacja ochrony 
chemicznej roślin uprawnych

Pszenica po pszenicy-zgorzel 
podstawy źdźbła i inne choroby 
podsuszkowe

2 23

Kępno
Racjonalizacja ochrony 
chemicznej roślin uprawnych

Rozpoznanie chorób zbóż, 
rzepaku oraz metody zwalczania

1 16

Kępno
Racjonalizacja ochrony 
chemicznej roślin uprawnych

Rozpoznawanie chorób roślin 
zbożowych i metody ich 
zwalczania

2 21

Kępno
Racjonalizacja ochrony 
chemicznej roślin uprawnych

Szkodniki magazynowe, 
szkodliwość, zwalczanie.

1 11

Kępno
Racjonalizacja ochrony 
chemicznej roślin uprawnych

Szkodniki, chwasty i choroby 
zagrożenia dla upraw rzepaku

1 10

Kępno
Racjonalna gospodarka na 
użytkach zielonych 

Prawidłowe nawożenie i 
pielegnacja użytków zielonych.

2 20

Kępno

Upowszechnianie 
rachunkowości rolnej w 
systemie Polski FADN w 
gospodarstwie rolnym

Rachunkowość rolnicza -zasady i 
efekty jej prowadzenia

1 9

Kępno

Wspieranie rozwoju i 
właściwego funkcjonowania 
wiejskiego gospodarstwa 
domowego

Ubezpieczenie społeczne rolników 4 56

Kępno
Wspieranie rozwoju 
obszarów wiejskich

BHP w rolnictwie 1 16

Kępno

Zachowanie dziedzictwa 
kulturowego Wielkopolski ze 
szczególnym 
uwzględnieniem dziedzictwa 
kulinarnego

Co to jest produkt regionalny-
aktualne przepisy krajowe i unijne

1 7

Koło Ochrona środowiska
Dobra Kultura Rolna wymóg cross 
compliance

2 16

Koło Ochrona środowiska
Dokumentacja w programie 
rolnośrodowiskowym

1 15

Koło Ochrona środowiska
Ogólne założenia programu 
rolnośrodowiskowego na lata 
2007 - 2013

5 50

Koło Ochrona środowiska
Pakiety przyrodnicze w programie 
rolnośrodowiskowym 2007-2013.

1 7

Koło Ochrona środowiska
Program rolnośrodowiskowy - 
rolnik strażnikiem ochrony 
środowiska

4 46

Koło Ochrona środowiska
Program rolnośrodowiskowy-
rolnik strażnikiem ochrony 
środowiska

1 10

Koło Ochrona środowiska
Zasada wzajemnej zgodności w 
gospodarstwie rolnym

6 62
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Komórka 
organizacyjna

Priorytet wojewódzki
Temat szkolenia 
informacyjnego

Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Koło

Optymalizacja produkcji 
mleka i wołowiny z 
uwzględnieniem ochrony 
środowiska i spełnienia 
zasad wzajemnej zgodności

Chów i hodowla bydła mięsnego 1 10

Koło

Optymalizacja produkcji 
mleka i wołowiny z 
uwzględnieniem ochrony 
środowiska i spełnienia 
zasad wzajemnej zgodności

Ochrona cieląt do 6-tego miesiąca 
życia z elementami zasad 
wzajemnej zgodności.

2 18

Koło

Optymalizacja produkcji 
mleka i wołowiny z 
uwzględnieniem ochrony 
środowiska i spełnienia 
zasad wzajemnej zgodności

Zasady prawidłowego żywienia 
krów mlecznych ich wpływ na 
ilość i skład mleka

1 16

Koło
Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
ubezpieczeń w rolnictwie

Ubezpieczenia w gospodarstwie 
rolnym w tym dotowane 
ubezpieczenia rolne

9 92

Koło

Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
zarządzania gospodarstwem 
rolnym, w tym kształtowaniu 
konkurencyjności 
gospodarstwa rolnego

Ekonomiczne aspekty 
wprowadzania zasady wzajemnej 
zgodności

14 134

Koło

Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
zarządzania gospodarstwem 
rolnym, w tym kształtowaniu 
konkurencyjności 
gospodarstwa rolnego

PROW 2007-2013 , Modernizacja 
gospodarstw rolnych, Młody 
Rolnik, renty strukturalne

1 9

Koło

Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
zarządzania gospodarstwem 
rolnym, w tym kształtowaniu 
konkurencyjności 
gospodarstwa rolnego

Rachunek ekonomiczny-
praktyczne zastosowanie w 
zarządzaniu gospodarstwem 
rolnym.

1 15

Koło

Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
zarządzania gospodarstwem 
rolnym, w tym kształtowaniu 
konkurencyjności 
gospodarstwa rolnego

Źródła finansowania inwestycji w 
gospodarstwie rolnym

1 11

Koło

Poprawa efektywności 
produkcji zbóż w aspekcie 
obniżenia kosztów i 
zwiększenia jakości

Aspekt technologiczny i 
ekonomiczny agregatowania 
maszyn i urządzeń do uprawy 
,siewu i nawożenia

2 13

Koło

Poprawa efektywności 
produkcji zbóż w aspekcie 
obniżenia kosztów i 
zwiększenia jakości

Nowości w hodowli zbóż - którą 
odmianę wybrać.

3 35
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Komórka 
organizacyjna

Priorytet wojewódzki
Temat szkolenia 
informacyjnego

Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Koło

Poprawa efektywności 
produkcji zbóż w aspekcie 
obniżenia kosztów i 
zwiększenia jakości

Wpływ efektywnego nawożenia na 
jakość i wysokość plonu zbóż - 
zagrożenia i odpowiedzialna 
gospodarka azotem

1 21

Koło
Poprawa jakości i 
opłacalności produkcji żywca 
wieprzowego

Jak skutecznie konkurować na 
rynku zywca wieprzowego

1 11

Koło
Poprawa stanu technicznego 
pomieszczeń inwentarskich

Pokrycie budynków eternitem. 
Jak rozwiązać problem do 2032 
roku?

1 12

Koło
Produkcja warzyw i owoców 
wysokiej jakości

Integrowana produkcja -droga do 
certyfikatu

2 29

Koło

Propagowanie postaw 
prozdrowotnych i zdrowego 
stylu życia wśród 
mieszkańców obszarów 
wiejskich

Profilaktyka zdrowotna a zdrowy 
styl życia ludności obszarów 
wiejskich

3 53

Koło
Racjonalizacja ochrony 
chemicznej roślin uprawnych

Patogeny /choroby, chwasty 
szkodniki/ - zagrożenia i ich 
efektywne zwalczanie.

4 64

Koło
Rolnictwo ekologiczne - 
wybrane zagadnienia

Rolnictwo ekologiczne w świetle 
nowych regulacji prawnych

1 15

Koło
Rolnictwo ekologiczne - 
wybrane zagadnienia

Zasady przestawiania 
gospodarstw na produkcje 
ekologiczną

3 58

Koło

Upowszechnianie 
rachunkowości rolnej w 
systemie Polski FADN w 
gospodarstwie rolnym

Korzyści z prowadzenia 
rachunkowości w zarządzaniu 
gospodarstwem rolnym

2 12

Koło

Upowszechnianie wiedzy o 
możliwościach pozyskania 
zewnętrznych środków 
finansowych dla 
gospodarstwa rolnego

Finansowanie gospodarstw 
rolnych ze środków krajowych i 
unijnych

8 72

Koło

Upowszechnianie wiedzy o 
możliwościach pozyskania 
zewnętrznych środków 
finansowych dla 
gospodarstwa rolnego

PROW 2007-13"Modernizacja 
gospodarstw","Renty 
strukturalne",Ułatwienie  startu 
młodym rolnikom"

11 127

Koło

Upowszechnianie wiedzy o 
możliwościach pozyskania 
zewnętrznych środków 
finansowych dla 
gospodarstwa rolnego

Tworzenie i modernizacja 
gospodarstw rolnych z udziałem 
finansowych środków unijnych i 
krajowych

1 15

Koło

Upowszechnianie wiedzy w 
zakresie podatków 
związanych z prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego i 
produkcji rolnej

Podatek VAT w rolnictwie 5 56
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Komórka 
organizacyjna

Priorytet wojewódzki
Temat szkolenia 
informacyjnego

Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Koło

Wspieranie rozwoju i 
właściwego funkcjonowania 
wiejskiego gospodarstwa 
domowego

Podstawy prawne prowadzenia 
działalności turystycznej i 
agroturystycznej na obszarach 
wiejskich, przepisy ,podatki

1 49

Koło

Wspieranie rozwoju i 
właściwego funkcjonowania 
wiejskiego gospodarstwa 
domowego

Racjonalne żywienie rodziny 1 21

Koło

Wspieranie rozwoju i 
właściwego funkcjonowania 
wiejskiego gospodarstwa 
domowego

Ubezpieczenie społeczne 
rolników.

1 12

Koło
Wspieranie rozwoju 
obszarów wiejskich

Bezpieczeństwo i higiena pracy w 
gospodarstwie rolnym

6 64

Koło
Wspieranie rozwoju 
obszarów wiejskich

Korzystanie z usług doradczych 
przez rolników w ramach PROW 
2007-2013

2 14

Koło
Wspieranie rozwoju 
obszarów wiejskich

Program LEADER 1 8

Koło
Wspieranie rozwoju 
obszarów wiejskich

Renty strukturalne 5 52

Koło
Wspieranie rozwoju 
obszarów wiejskich

Ułatwienie startu młodym 
rolnikom

2 15

Koło
Wspieranie rozwoju 
obszarów wiejskich

Wymogi cross compliance w 
gospodarstwach rolnych.

2 14

Koło
Wspieranie rozwoju 
obszarów wiejskich

Wymogi wzajemnej zgodności 7 71

Koło
Wspieranie rozwoju 
obszarów wiejskich

Zalesianie gruntów rolnych i 
zalesianie gruntów innych niż 
rolne

2 14

Koło
Wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości na 
obszarach wiejskich

Jak założyć własną firmę - krok po 
kroku.

2 16

Koło
Wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości na 
obszarach wiejskich

Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej

4 40

Koło
Wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości na 
obszarach wiejskich

Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw

2 18

Koło
Wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości na 
obszarach wiejskich

Źródła finansowania pozarolniczej 
działalności gospodarczej 

1 10

Koło
Wspieranie rozwoju turystyki 
wiejskiej i agroturystyki

Finansowanie działalności 
turystycznej na obszarach 
wiejskich: fundusze strukturalne 
UE, inne źródła finansowania

3 27
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Komórka 
organizacyjna

Priorytet wojewódzki
Temat szkolenia 
informacyjnego

Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Koło
Wspieranie rozwoju turystyki 
wiejskiej i agroturystyki

Walory turystyczne Wielkopolski i 
dziedzictwo kulturowe wsi - w 
regionach

2 23

Koło

Zachowanie dziedzictwa 
kulturowego Wielkopolski ze 
szczególnym 
uwzględnieniem dziedzictwa 
kulinarnego

Dziedzictwo kulturowe wsi jako 
wartość zasługująca na 
zachowanie

1 30

Koło

Zachowanie dziedzictwa 
kulturowego Wielkopolski ze 
szczególnym 
uwzględnieniem dziedzictwa 
kulinarnego

Możliwości wykorzystania 
produktu regionalnego w 
agroturystyce

2 35

Konin Ochrona środowiska
Rodzaje odnawialnych źródeł 
energii ich wykorzystanie

8 118

Konin

Optymalizacja produkcji 
mleka i wołowiny z 
uwzględnieniem ochrony 
środowiska i spełnienia 
zasad wzajemnej zgodności

Przygotowanie bazy paszowej i 
racjonalne żywienie

8 111

Konin

Podnoszenie efektywności 
produkcji ziemniaków w 
aspekcie obniżenia kosztów i 
zwiększenia jakości

Jak uzyskać wysokie plony 
ziemniaków

3 34

Konin
Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
ubezpieczeń w rolnictwie

Ubezpieczenia w rolnictwie 22 336

Konin
Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
ubezpieczeń w rolnictwie

Ubezpieczenia w rolnictwie-stan 
aktualny

1 11

Konin

Poprawa efektywności 
produkcji zbóż w aspekcie 
obniżenia kosztów i 
zwiększenia jakości

Nowości w hodowli zbóż - którą 
odmianę wybrać

5 78

Konin

Upowszechnianie wiedzy o 
możliwościach pozyskania 
zewnętrznych środków 
finansowych dla 
gospodarstwa rolnego

Źródła finansowania inwestycji w 
rolnictwie

29 452

Konin

Upowszechnianie wiedzy w 
zakresie podatków 
związanych z prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego i 
produkcji rolnej

Podatki w rolnictwie 11 143

Konin
Wspieranie rozwoju 
obszarów wiejskich

Bezpieczeństwo i higiena pracy w 
gospodarstwie rolnym

30 482

Konin
Wspieranie rozwoju 
obszarów wiejskich

Ubezpieczenia gospodarcze 
rolnika

8 125
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Komórka 
organizacyjna

Priorytet wojewódzki
Temat szkolenia 
informacyjnego

Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Konin
Wspieranie rozwoju 
obszarów wiejskich

Wymogi wzajemnej zgodności w 
gospodarstwie rolnym

33 584

Konin
Wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości na 
obszarach wiejskich

Mikroprzedsiębiorstwa 9 170

Konin

Zachowanie dziedzictwa 
kulturowego Wielkopolski ze 
szczególnym 
uwzględnieniem dziedzictwa 
kulinarnego

Dziedzictwo kulturowe wsi jako 
wartość zasługująca na 
zachowanie

8 90

Kościan

Upowszechnianie wiedzy w 
zakresie podatków 
związanych z prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego i 
produkcji rolnej

Analiza porównawcza wpływu 
podatku VAT składek 
ubezpieczeniowych na sytuacje 
finansową gospodarstwa rolnego

1 7

Kościan
Wspieranie rozwoju 
obszarów wiejskich

Pozyskiwanie środków 
finansowych ze źródeł krajowych i 
UE

2 22

Kościan
Wspieranie rozwoju 
obszarów wiejskich

Zasady wypełniania wniosków 
obszarowych

4 45

Kościan
Wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości na 
obszarach wiejskich

Rozwój przedsiębiorczości na 
obszarach wiejskich

3 49

Kościan
Wspieranie rozwoju turystyki 
wiejskiej i agroturystyki

Agroturystyka jako dodatkowe 
źródło dochodu

2 25

Krotoszyn Ochrona środowiska
Dobra kultura rolna- wymóg cross 
compliance

6 88

Krotoszyn Ochrona środowiska
Działania przyjazne ochronie 
środowiska

1 72

Krotoszyn Ochrona środowiska
Ogólne założenia programu 
rolnośrodowiskowego na lata 
2007 - 2013

7 82

Krotoszyn Ochrona środowiska
Produkcja rolnicza źródłem 
zanieczyszczeń środowiska.

1 10

Krotoszyn Ochrona środowiska
Program rolnośrodowiskowy 
alternatywą dla obszarów prawnie 
chronionych

1 21

Krotoszyn Ochrona środowiska
Program rolnośrodowiskowy-
rolnik strażnikiem ochrony 
środowiska

1 12

Krotoszyn Ochrona środowiska
Wykorzystanie wiatru, wody i 
słońca w celach energetycznych.

1 10

Krotoszyn Ochrona środowiska
Zasada wzajemnej zgodności w 
gospodarstwie rolnym

6 139

Krotoszyn Optymalizacja produkcji 
mleka i wołowiny z 

Chów i hodowla bydła mięsnego 1 12
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uwzględnieniem ochrony 
środowiska i spełnienia 
zasad wzajemnej zgodności

Komórka 
organizacyjna

Priorytet wojewódzki
Temat szkolenia 
informacyjnego

Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Krotoszyn

Optymalizacja produkcji 
mleka i wołowiny z 
uwzględnieniem ochrony 
środowiska i spełnienia 
zasad wzajemnej zgodności

Prawidłowe żywienie krów 
kształtujących opłacalność 
produkcji mleka.

1 22

Krotoszyn

Optymalizacja produkcji 
mleka i wołowiny z 
uwzględnieniem ochrony 
środowiska i spełnienia 
zasad wzajemnej zgodności

Zasady prawidłowego żywienia 
krów mlecznych ich wpływ na 
ilość i skład mleka

2 28

Krotoszyn

Podnoszenie efektywności 
produkcji ziemniaków w 
aspekcie obniżenia kosztów i 
zwiększenia jakości

Produkcja ziemniaków wczesnych 1 18

Krotoszyn
Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
ubezpieczeń w rolnictwie

Ubezpieczenia dotowane w 
rolnictwie - stan aktualny.

4 60

Krotoszyn

Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
zarządzania gospodarstwem 
rolnym, w tym kształtowaniu 
konkurencyjności 
gospodarstwa rolnego

Analiza porównawcza 
gospodarstwa rolnego na tle grupy 
gospodarstw objętych Polskim 
FADN

1 8

Krotoszyn

Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
zarządzania gospodarstwem 
rolnym, w tym kształtowaniu 
konkurencyjności 
gospodarstwa rolnego

Ekonomiczne aspekty 
wprowadzania Zasady Wzajemnej 
Zgodności

1 21

Krotoszyn

Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
zarządzania gospodarstwem 
rolnym, w tym kształtowaniu 
konkurencyjności 
gospodarstwa rolnego

Ocena gospodarstwa rolnego na 
podstawie Raportu 
Indywidualnego

3 34

Krotoszyn

Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
zarządzania gospodarstwem 
rolnym, w tym kształtowaniu 
konkurencyjności 
gospodarstwa rolnego

Rachunek ekonomiczny-
praktyczne zastosowanie w 
zarządzaniu gospodarstwem 
rolnym.

1 15

Krotoszyn

Poprawa efektywności 
produkcji zbóż w aspekcie 
obniżenia kosztów i 
zwiększenia jakości

Materia organiczna-dbałość o 
żyzność i biologiczną aktywność 
gleby

2 29

Krotoszyn

Poprawa efektywności 
produkcji zbóż w aspekcie 
obniżenia kosztów i 
zwiększenia jakości

Nowości w hodowli zbóż - którą 
odmianę wybrać.

3 126

Strona 150



Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

Sprawozdanie z realizacji programu działania WODR w Poznaniu za 2010 rok

Strona 151



Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

Sprawozdanie z realizacji programu działania WODR w Poznaniu za 2010 rok

Komórka 
organizacyjna

Priorytet wojewódzki
Temat szkolenia 
informacyjnego

Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Krotoszyn

Poprawa efektywności 
produkcji zbóż w aspekcie 
obniżenia kosztów i 
zwiększenia jakości

Nowości w hodowli zbóż, którą 
odmianę wybrać

3 30

Krotoszyn

Poprawa efektywności 
produkcji zbóż w aspekcie 
obniżenia kosztów i 
zwiększenia jakości

Wpływ efektywnego nawożenia na 
jakość i wysokość plonu zbóż - 
zagrożenia i odpowiedzialna 
gospodarka azotem

2 29

Krotoszyn
Poprawa jakości i 
opłacalności produkcji żywca 
wieprzowego

Czynniki wpływające na poprawę 
opłacalności produkcji i jakość 
żywca wieprzowego.

1 27

Krotoszyn
Poprawa jakości i 
opłacalności produkcji żywca 
wieprzowego

Jak skutecznie konkurować na 
rynku żywca wieprzowego

1 10

Krotoszyn
Poprawa stanu technicznego 
pomieszczeń inwentarskich

Wentylacja budynków 
inwentarskich.

1 22

Krotoszyn

Propagowanie postaw 
prozdrowotnych i zdrowego 
stylu życia wśród 
mieszkańców obszarów 
wiejskich

Profilaktyka zdrowotna a zdrowy 
styl życia ludności obszarów 
wiejskich

2 23

Krotoszyn

Propagowanie postaw 
prozdrowotnych i zdrowego 
stylu życia wśród 
mieszkańców obszarów 
wiejskich

Zdrowie kobiety - nieodpłatne 
działania profilaktyczne

4 51

Krotoszyn
Racjonalizacja ochrony 
chemicznej roślin uprawnych

Nowoczesna uprawa kukurydzy ze 
szczególnym uwzględnieniem 
ochrony przed patogenami

1 12

Krotoszyn
Racjonalizacja ochrony 
chemicznej roślin uprawnych

Patogeny /choroby, chwasty 
szkodniki/ - zagrożenia i ich 
efektywne zwalczanie.

2 49

Krotoszyn
Racjonalizacja ochrony 
chemicznej roślin uprawnych

Rozpoznawanie chorób zbóż, 
rzepaku oraz metody ich 
zwalczania

2 23

Krotoszyn
Racjonalna gospodarka na 
użytkach zielonych 

Prawidłowe nawożenie i 
pielęgnacja użytków zielonych.

1 42

Krotoszyn
Realizacja Dyrektywy 
Azotanowej

Realizacja zadań wynikających z 
wdrażania Dyrektywy Azotanowej

1 12

Krotoszyn
Realizacja Dyrektywy 
Azotanowej

Zagrożenia dla jakości wód ze 
strony rolnictwa. Polityka UE w 
zakresie ochrony wód przed 
zanieczyszczeniami z rolnictwa. 
Plan gospodarowania wodami. 
Rola doradztwa w poprawie 
jakości wód.

3 29
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Komórka 
organizacyjna

Priorytet wojewódzki
Temat szkolenia 
informacyjnego

Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Krotoszyn
Rolnictwo ekologiczne - 
wybrane zagadnienia

Rolnictwo ekologiczne-pierwsze 
kroki

1 11

Krotoszyn
Rolnictwo ekologiczne - 
wybrane zagadnienia

Zasady ekologicznej produkcji 2 41

Krotoszyn

Upowszechnianie 
rachunkowości rolnej w 
systemie Polski FADN w 
gospodarstwie rolnym

Wykorzystanie rachunkowości 
rolnej w systemie PL FADN w 
zarządzaniu gospodarstwem 
rolnym

1 7

Krotoszyn

Upowszechnianie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
wykorzystania analizy 
jednostkowych kosztów 
produkcji, informacji 
rynkowej, analizy rynku 
artykułów rolnospożywczych 
i środków produkcji w 
podejmowaniu decyzji 
gospodarczych

Rachunek ekonomiczny w 
gospodarstwie rolnym.

2 23

Krotoszyn

Upowszechnianie wiedzy o 
możliwościach pozyskania 
zewnętrznych środków 
finansowych dla 
gospodarstwa rolnego

Ekonomiczne aspekty 
wprowadzania zasady wzajemnej 
zgodności

1 27

Krotoszyn

Upowszechnianie wiedzy o 
możliwościach pozyskania 
zewnętrznych środków 
finansowych dla 
gospodarstwa rolnego

Pozyskiwanie środków 
finansowych ze źródeł krajowych i 
UE

1 13

Krotoszyn

Upowszechnianie wiedzy o 
możliwościach pozyskania 
zewnętrznych środków 
finansowych dla 
gospodarstwa rolnego

Pozyskiwanie środków 
finansowych ze źródeł krajowych i 
Unii Europejskiej

1 23

Krotoszyn

Upowszechnianie wiedzy o 
możliwościach pozyskania 
zewnętrznych środków 
finansowych dla 
gospodarstwa rolnego

Ubezpieczenia w gospodarstwie 
rolnym, w tym dotowane 
ubezpieczenia rolne.

1 15

Krotoszyn

Upowszechnianie wiedzy w 
zakresie podatków 
związanych z prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego i 
produkcji rolnej

Podatek Vat w rolnictwie nowy 
trend, czy analiza ekonomiczna

1 11

Krotoszyn

Upowszechnianie wiedzy w 
zakresie podatków 
związanych z prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego i 
produkcji rolnej

Podatek Vat wpływem czy 
wydatkiem dla gospodarstwa 
rolnego

2 22

Krotoszyn Upowszechnianie wiedzy w 
zakresie podatków 
związanych z prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego i 

Podatki w rolnictwie 2 22
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Komórka 
organizacyjna

Priorytet wojewódzki
Temat szkolenia 
informacyjnego

Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Krotoszyn

Wspieranie rozwoju i 
właściwego funkcjonowania 
wiejskiego gospodarstwa 
domowego

Pozytywne nawyki i sposoby 
oszczędzania energii i wody w 
zagrodzie wiejskiej

2 39

Krotoszyn
Wspieranie rozwoju 
obszarów wiejskich

Bezpieczeństwo i higiena pracy w 
gospodarstwie rolnym

2 27

Krotoszyn
Wspieranie rozwoju 
obszarów wiejskich

Korzystanie z usług doradczych 
przez rolników w ramach PROW 
2007-2013

1 8

Krotoszyn
Wspieranie rozwoju 
obszarów wiejskich

Program LEADER 2 60

Krotoszyn
Wspieranie rozwoju 
obszarów wiejskich

Ułatwianie startu młodym 
rolnikom

1 14

Krotoszyn
Wspieranie rozwoju 
obszarów wiejskich

Ułatwienie startu młodym 
rolnikom

1 9

Krotoszyn
Wspieranie rozwoju 
obszarów wiejskich

Wymogi wzajemnej zgodności 2 23

Krotoszyn
Wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości na 
obszarach wiejskich

Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej

2 30

Krotoszyn
Wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości na 
obszarach wiejskich

Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiebiorstw.

4 77

Krotoszyn
Wspieranie rozwoju turystyki 
wiejskiej i agroturystyki

Promocja i reklama w turystyce 
wiejskiej i agroturystyce

2 27

Krotoszyn
Wspieranie rozwoju turystyki 
wiejskiej i agroturystyki

Walory turystyczne Wielkopolski i 
dziedzictwo kulturowe wsi - w 
regionacg

1 25

Krotoszyn
Wspieranie rozwoju turystyki 
wiejskiej i agroturystyki

Walory turystyczne Wielkopolski i 
dziedzictwo kulturowe wsi - w 
regionach.

1 8

Krotoszyn

Zachowanie dziedzictwa 
kulturowego Wielkopolski ze 
szczególnym 
uwzględnieniem dziedzictwa 
kulinarnego

Dziedzictwo kulturowe wsi jako 
wartość zasługująca na 
zachowanie

1 20

Leszno Ochrona środowiska
Program rolnośrodowiskowy - 
wymogi pakietów

3 36

Leszno Ochrona środowiska

Programy RŚ-omówienie 
pakietów z uwzględnieniem 
wymogów i warunków 
przystąpienia do programu a 
zasady wzajemnej zgodności.

1 11

Leszno
Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
ubezpieczeń w rolnictwie

Ubezpieczenia w gospodarstwie 
rolnym w tym dotowane 
ubezpieczenia rolne

1 14
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Komórka 
organizacyjna

Priorytet wojewódzki
Temat szkolenia 
informacyjnego

Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Leszno

Upowszechnianie wiedzy o 
możliwościach pozyskania 
zewnętrznych środków 
finansowych dla 
gospodarstwa rolnego

Pozyskiwanie środków 
finansowych ze źródeł krajowych i 
UE

1 31

Leszno

Upowszechnianie wiedzy o 
możliwościach pozyskania 
zewnętrznych środków 
finansowych dla 
gospodarstwa rolnego

Środki pomocowe dla rolnictwa 
krajowe i unijne

31 422

Leszno

Upowszechnianie wiedzy w 
zakresie podatków 
związanych z prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego i 
produkcji rolnej

Podatki w gospodarstwie rolnym 1 6

Leszno

Upowszechnianie wiedzy w 
zakresie podatków 
związanych z prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego i 
produkcji rolnej

Podatki w rolnictwie 1 11

Leszno

Wspieranie rozwoju i 
właściwego funkcjonowania 
wiejskiego gospodarstwa 
domowego

Racjonalne żywienie rodziny 
wiejskiej

7 119

Leszno
Wspieranie rozwoju 
obszarów wiejskich

Bezpieczeństwo i higiena pracy w 
gospodarstwie rolnym

7 123

Leszno
Wspieranie rozwoju 
obszarów wiejskich

Wymogi cross compliance w 
gospodarstwach rolnych.

1 17

Leszno
Wspieranie rozwoju 
obszarów wiejskich

Wymogi wzajemnej zgodności 4 64

Międzychód
Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
ubezpieczeń w rolnictwie

Ubezpieczenia w gospodarstwach 
rolnych w tym dotowane 
ubezpieczenia upraw rolnych i 
zwierząt gospodarskich

1 15

Międzychód

Poprawa efektywności 
produkcji zbóż w aspekcie 
obniżenia kosztów i 
zwiększenia jakości

Najnowsze odmiany zbóż jarych i 
ozimych dostępnych na rynku.

1 15

Międzychód

Poprawa efektywności 
produkcji zbóż w aspekcie 
obniżenia kosztów i 
zwiększenia jakości

Nowe odmiany zbóż ozimych 1 7

Międzychód
Racjonalizacja ochrony 
chemicznej roślin uprawnych

Jesienne zwalczanie chwastów w 
uprawach polowych

1 10

Międzychód
Realizacja Dyrektywy 
Azotanowej

Opracowanie bilansu azotu-Plan 
Nawozowy

3 42

Międzychód
Realizacja Dyrektywy 
Azotanowej

Zasady postępowania na OSN. 4 64
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Komórka 
organizacyjna

Priorytet wojewódzki
Temat szkolenia 
informacyjnego

Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Międzychód
Rolnictwo ekologiczne - 
wybrane zagadnienia

Cele rolnictwa ekologicznego 1 26

Międzychód

Upowszechnianie 
rachunkowości rolnej w 
systemie Polski FADN w 
gospodarstwach rolnych

Technologia uprawy zbóż 
jarych(nawożenie i ochrona)

1 15

Międzychód

Upowszechnianie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
wykorzystania analizy 
jednostkowych kosztów 
produkcji, informacji 
rynkowej, analizy rynku 
artykułów rolnospożywczych 
i środków produkcji w 
podejmowaniu decyzji 
gospodarczych

Istota obliczania jednostkowych 
kosztów produkcji w ekonomice 
gospodarstw rolnych 

1 15

Międzychód

Upowszechnianie wiedzy o 
możliwościach pozyskania 
zewnętrznych środków 
finansowych dla 
gospodarstwa rolnego

Finansowanie gospodarstw 
rolnych ze środków krajowych i 
unijnych

2 29

Międzychód

Upowszechnianie wiedzy o 
możliwościach pozyskania 
zewnętrznych środków 
finansowych dla 
gospodarstwa rolnego

Płatności obszarowe 2010 4 74

Międzychód

Upowszechnianie wiedzy o 
możliwościach pozyskania 
zewnętrznych środków 
finansowych dla 
gospodarstwa rolnego

Warunki uzyskania pomocy w 
ramach wybranego Działania 
PROW 2007-2013

4 44

Międzychód
Wspieranie rozwoju 
obszarów wiejskich

Korzystanie z usług przez 
rolników w ramach PROW 2007-
2013

2 29

Międzychód
Wspieranie rozwoju 
obszarów wiejskich

PROW na lata 2007-2013 ze 
szczególnym uwzględnieniem 
programu rolnośrodowiskowego

4 49

Międzychód
Wspieranie rozwoju 
obszarów wiejskich

Wymogi wzajemnej zgodności 4 51

Nowy Tomyśl Ochrona środowiska
Bieżąca informacja na temat 
programów rolnośrodowiskowych

1 21

Nowy Tomyśl Ochrona środowiska
Ogólne założenia programu 
rolnośrodowiskowego 2007/2013.

4 95

Nowy Tomyśl Ochrona środowiska
Użytki zielone w przyrodniczych 
pakietach programu 
rolnośrodowiskowego

1 20

Nowy Tomyśl Optymalizacja produkcji 
mleka i wołowiny z 
uwzględnieniem ochrony 
środowiska i spełnienia 

Odchów cieląt i jałowizny z 
uwzględnieniem wymagań 
wzajemnej zgodności.

1 15
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Komórka 
organizacyjna

Priorytet wojewódzki
Temat szkolenia 
informacyjnego

Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Nowy Tomyśl

Optymalizacja produkcji 
mleka i wołowiny z 
uwzględnieniem ochrony 
środowiska i spełnienia 
zasad wzajemnej zgodności

Prawidłowe żywienie krów 
kształtujących opłacalność 
produkcji mleka.

1 15

Nowy Tomyśl

Optymalizacja produkcji 
mleka i wołowiny z 
uwzględnieniem ochrony 
środowiska i spełnienia 
zasad wzajemnej zgodności

Przygotowanie bazy paszowej i 
racjonalne żywienie

1 23

Nowy Tomyśl

Optymalizacja produkcji 
mleka i wołowiny z 
uwzględnieniem ochrony 
środowiska i spełnienia 
zasad wzajemnej zgodności

Wpływ żywienia i utrzymania 
krów na produkcję mleka 
wysokiej jakości.

1 10

Nowy Tomyśl

Optymalizacja produkcji 
mleka i wołowiny z 
uwzględnieniem ochrony 
środowiska i spełnienia 
zasad wzajemnej zgodności

Zmiany profilu produkcji żywca 
wołowego z mlecznej na mięsną.

1 12

Nowy Tomyśl
Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
ubezpieczeń w rolnictwie

Ubezpieczenia dotowane w 
rolnictwie

1 23

Nowy Tomyśl
Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
ubezpieczeń w rolnictwie

Ubezpieczenia obowiązkowe-stan 
aktualny.

1 15

Nowy Tomyśl
Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
ubezpieczeń w rolnictwie

UBEZPIECZENIA UPRAW I 
ZWIERZĄT W 
GOSPODARSTWIE

2 26

Nowy Tomyśl
Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
ubezpieczeń w rolnictwie

Ubezpieczenia w gospodarstwach 
rolnych w tym dotowane 
ubezpieczenia upraw rolnych i 
zwierząt gospodarskich

1 15

Nowy Tomyśl

Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
zarządzania gospodarstwem 
rolnym, w tym kształtowaniu 
konkurencyjności 
gospodarstwa rolnego

Ekonomiczne aspekty 
wprowadzania Zasady Wzajemnej 
Zgodności.

1 15

Nowy Tomyśl

Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
zarządzania gospodarstwem 
rolnym, w tym kształtowaniu 
konkurencyjności 
gospodarstwa rolnego

Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
zarządzania gospodarstwem 
rolnym, w tym kształtowaniu 
konkurencyjności gospodarstwa 
rolnego.

1 19

Nowy Tomyśl

Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
zarządzania gospodarstwem 
rolnym, w tym kształtowaniu 
konkurencyjności 
gospodarstwa rolnego

Zasady wypełniania wniosków o 
dopłaty obszarowe.

1 23
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Komórka 
organizacyjna

Priorytet wojewódzki
Temat szkolenia 
informacyjnego

Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Nowy Tomyśl

Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
zarządzania gospodarstwem 
rolnym, w tym kształtowaniu 
konkurencyjności 
gospodarstwa rolnego

Zastosowanie programów 
komputerowych mogących 
usprawnić zarządzanie gosp. 
rolnym.

3 41

Nowy Tomyśl

Poprawa efektywności 
produkcji zbóż w aspekcie 
obniżenia kosztów i 
zwiększenia jakości

Nawożenie dolistne roślin 
uprawnych

1 13

Nowy Tomyśl

Poprawa efektywności 
produkcji zbóż w aspekcie 
obniżenia kosztów i 
zwiększenia jakości

Patogeny- zagrożenia i ich 
zwalczanie w uprawach polowych

1 28

Nowy Tomyśl

Poprawa efektywności 
produkcji zbóż w aspekcie 
obniżenia kosztów i 
zwiększenia jakości

Uprawa roślin strączkowych 1 15

Nowy Tomyśl

Poprawa efektywności 
produkcji zbóż w aspekcie 
obniżenia kosztów i 
zwiększenia jakości

ZNACZENIE GOSPODARCZE 
ROSLIN STRACZKOWYCH 
ORAZ METODY ICH UPRAWY

1 15

Nowy Tomyśl
Poprawa jakości i 
opłacalności produkcji żywca 
wieprzowego

Cykl świński a prognozowanie cen 
żywca wieprzowego.

1 15

Nowy Tomyśl
Poprawa jakości i 
opłacalności produkcji żywca 
wieprzowego

Czynniki wpływające na poprawę 
opłacalności i jakości żywca 
wieprzowego.

4 93

Nowy Tomyśl
Poprawa stanu technicznego 
pomieszczeń inwentarskich

Pokrycia budynków eternitem. 
Jak rozwiązać problem do 2032r?

1 13

Nowy Tomyśl
Poprawa stanu technicznego 
pomieszczeń inwentarskich

Wentylacja obiektów 
inwentarskich.

1 10

Nowy Tomyśl
Produkcja warzyw i owoców 
wysokiej jakości

Choroby drzew pestkowych 1 23

Nowy Tomyśl
Produkcja warzyw i owoców 
wysokiej jakości

Integrowana produkcja - droga do 
certyfikatu.

1 14

Nowy Tomyśl
Produkcja warzyw i owoców 
wysokiej jakości

Wpływ nawadniania na 
opłacalność i jakość produkcji 
warzyw.

2 25

Nowy Tomyśl
Racjonalizacja ochrony 
chemicznej roślin uprawnych

Organizmy 
kwarantannowe(zachodnia stonka 
kukurydziana, bakterioza 
pierścieniowa)zagrożenia w 
rozprzestrzenianiu się i sposoby 
zapobiegania 

1 10

Nowy Tomyśl
Racjonalizacja ochrony 
chemicznej roślin uprawnych

Patogeny (choroby, chwasty, 
szkodniki) zagrożenia i ich 
efektywne zwalczanie.

1 18
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Nowy Tomyśl
Racjonalna gospodarka na 
użytkach zielonych

PIELĘGNACJA I NAWOŻENIE 
TUZ

1 14

Komórka 
organizacyjna

Priorytet wojewódzki
Temat szkolenia 
informacyjnego

Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Nowy Tomyśl
Racjonalna gospodarka na 
użytkach zielonych 

Użytki zielone w przyrodniczych 
pakietach programu 
rolnośrodowiskowego.

1 12

Nowy Tomyśl

Upowszechnianie 
rachunkowości rolnej w 
systemie Polski FADN w 
gospodarstwie rolnym

Cel, struktura i zakres 
funkcjonowania systemu PL 
FADN w powiecie nowotomyskim

1 16

Nowy Tomyśl

Upowszechnianie 
rachunkowości rolnej w 
systemie Polski FADN w 
gospodarstwie rolnym

Rachunkowość rolna-zasady i 
efekty jej prowadzenia.

1 14

Nowy Tomyśl

Upowszechnianie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
wykorzystania analizy 
jednostkowych kosztów 
produkcji, informacji 
rynkowej, analizy rynku 
artykułów rolnospożywczych 
i środków produkcji w 
podejmowaniu decyzji 
gospodarczych

Aktualności rolnicze i bieżące 
informacje dotyczące działalności 
doradczej na terenie powiatu.

1 14

Nowy Tomyśl

Upowszechnianie wiedzy o 
możliwościach pozyskania 
zewnętrznych środków 
finansowych dla 
gospodarstwa rolnego

Pozyskiwanie środków 
zewnętrznych na rozwinięcie 
działalności gospodarczej przez 
mieszkańców 

1 21

Nowy Tomyśl

Upowszechnianie wiedzy o 
możliwościach pozyskania 
zewnętrznych środków 
finansowych dla 
gospodarstwa rolnego

Dopłaty obszarowe 1 19

Nowy Tomyśl

Upowszechnianie wiedzy o 
możliwościach pozyskania 
zewnętrznych środków 
finansowych dla 
gospodarstwa rolnego

Pozyskiwanie środków 
zewnętrznych na rozwinięcie 
działalności gospodarczej przez 
mieszkańców wsi

1 15

Nowy Tomyśl

Upowszechnianie wiedzy o 
możliwościach pozyskania 
zewnętrznych środków 
finansowych dla 
gospodarstwa rolnego

PROW 2007-2013 "Modernizacja 
gospodarstw rolnych", "Młody 
Rolnik", "Renty strukturalne"

1 19

Nowy Tomyśl

Upowszechnianie wiedzy o 
możliwościach pozyskania 
zewnętrznych środków 
finansowych dla 
gospodarstwa rolnego

Wybrane zagadnienia cross 
compliance.

2 35

Nowy Tomyśl Upowszechnianie wiedzy o 
możliwościach pozyskania 
zewnętrznych środków 
finansowych dla 

WYBRANE ZAGADNIENIA 
PROW 2007-2013

1 13
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Komórka 
organizacyjna

Priorytet wojewódzki
Temat szkolenia 
informacyjnego

Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Nowy Tomyśl

Upowszechnianie wiedzy o 
możliwościach pozyskania 
zewnętrznych środków 
finansowych dla 
gospodarstwa rolnego

Zasady przyznawania płatności 
obszarowych w 2010r.

1 15

Nowy Tomyśl

Upowszechnianie wiedzy o 
możliwościach pozyskania 
zewnętrznych środków 
finansowych dla 
gospodarstwa rolnego

Źródła finansowania inwestycji w 
rolnictwie.

1 18

Nowy Tomyśl

Upowszechnianie wiedzy w 
zakresie podatków 
związanych z prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego i 
produkcji rolnej

Podatek Vat w gospodarstwach 
rolnych-zmiany w 2010r.

1 23

Nowy Tomyśl

Upowszechnianie wiedzy w 
zakresie podatków 
związanych z prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego i 
produkcji rolnej

Podatek VAT w gospodarstwie 1 12

Nowy Tomyśl

Upowszechnianie wiedzy w 
zakresie podatków 
związanych z prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego i 
produkcji rolnej

Podatek VAT wpływem czy 
wydatkiem dla gospodarstwa 
rolnego

1 15

Nowy Tomyśl
Wspieranie rozwoju 
obszarów wiejskich

Nowoczesna technologia uprawy 
wikliny

1 15

Nowy Tomyśl
Wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości na 
obszarach wiejskich

Promocja i wspieranie różnych 
form przedsiębiorczości

1 12

Nowy Tomyśl
Wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości na 
obszarach wiejskich

Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiebiorstw.

1 12

Nowy Tomyśl
Wspieranie rozwoju turystyki 
wiejskiej i agroturystyki

Walory turystyczne Wielkopolski 2 27

Nowy Tomyśl

Zachowanie dziedzictwa 
kulturowego Wielkopolski ze 
szczególnym 
uwzględnieniem dziedzictwa 
kulinarnego

Dziedzictwo kulturowe wsi jako 
wartość zasługująca na 
zachowanie

1 15

Oborniki

Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
zarządzania gospodarstwem 
rolnym, w tym kształtowaniu 
konkurencyjności 
gospodarstwa rolnego

Rachunek ekonomiczny - 
zastosowanie w zarządzaniu 
gospodarstwem rolnym.

3 33

Oborniki

Poprawa efektywności 
produkcji zbóż w aspekcie 
obniżenia kosztów i 
zwiększenia jakości

Materia organiczna-dbałość o 
żyzność i biologiczną aktywność 
gleby

2 23
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Komórka 
organizacyjna

Priorytet wojewódzki
Temat szkolenia 
informacyjnego

Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Oborniki

Upowszechnianie wiedzy o 
możliwościach pozyskania 
zewnętrznych środków 
finansowych dla 
gospodarstwa rolnego

Pozyskiwanie środków 
finansowych na rozwój 
gospodarstw rolnych i 
przedsiębiorczości na obszarach 
wiejskich ze źródeł krajowych i 
funduszy Unii Europejskiej

3 31

Oborniki

Upowszechnianie wiedzy w 
zakresie podatków 
związanych z prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego i 
produkcji rolnej

Podatek Vat w rolnictwie - wpływ 
czy wydatek dla gospodarstwa 
rolnego 

1 13

Oborniki

Upowszechnianie wiedzy w 
zakresie podatków 
związanych z prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego i 
produkcji rolnej

Podatek Vat wpływem czy 
wydatkiem dla gospodarstwa 
rolnego

3 38

Oborniki
Wspieranie rozwoju 
obszarów wiejskich

Dostosowanie produkcji rolniczej 
do wymogów zasad wzajemnej 
zgodności ze szczególnym 
uwzględnieniem bezpieczeństwa i 
higieny pracy.

3 34

Oborniki
Wspieranie rozwoju 
obszarów wiejskich

Ubezpieczenia w rolnictwie 3 36

Oborniki
Wspieranie rozwoju 
obszarów wiejskich

Źródła finansowania rozwoju 
gospodarstw rolnych ze 
szczególnym uwzględnieniem 
działalności nierolniczej

3 38

Oborniki
Wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości na 
obszarach wiejskich

Jak założyć własną firmę - krok po 
kroku

1 13

Ostrów Ochrona środowiska Cross compliance 3 80

Ostrów Ochrona środowiska
Dobra kultura rolna- wymóg cross 
compliance

2 27

Ostrów Ochrona środowiska
Dokumentacja w programie 
rolno-środowiskowym

5 92

Ostrów Ochrona środowiska Identyfikacja i rejestracja zwierząt 2 25

Ostrów Ochrona środowiska
Ogólne założenia programu 
rolnośrodowiskowego na lata 
2007-2013

2 40

Ostrów Ochrona środowiska
Program rolnośrodowiskowy 
alternatywą dla obszarów prawnie 
chronionych

2 27

Ostrów Ochrona środowiska Wymogi wzajemnej zgodności 1 20

Ostrów Ochrona środowiska
Zasada wzajemnej zgodności w 
gospodarstwie rolnym

14 268

Ostrów Podnoszenie efektywności 
produkcji ziemniaków w 

Główne zagrożenia na plantacji 
ziemniaków w okresie wegetacji.

2 23
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Komórka 
organizacyjna

Priorytet wojewódzki
Temat szkolenia 
informacyjnego

Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Ostrów

Podnoszenie efektywności 
produkcji ziemniaków w 
aspekcie obniżenia kosztów i 
zwiększenia jakości

Jak uzyskać wysokie plony 
ziemniaków

3 27

Ostrów
Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
ubezpieczeń w rolnictwie

Ubezpieczenia w gospodarstwie 
rolnym w tym dotowane 
ubezpieczenia rolne

10 199

Ostrów

Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
zarządzania gospodarstwem 
rolnym, w tym kształtowaniu 
konkurencyjności 
gospodarstwa rolnego

Ekonomiczne aspekty 
wprowadzania Zasady Wzajemnej 
Zgodności

9 154

Ostrów

Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
zarządzania gospodarstwem 
rolnym, w tym kształtowaniu 
konkurencyjności 
gospodarstwa rolnego

Maretingowe podejście do 
produkcji w gospodarstwie. 

3 32

Ostrów

Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
zarządzania gospodarstwem 
rolnym, w tym kształtowaniu 
konkurencyjności 
gospodarstwa rolnego

Rachunek ekonomiczny-
praktyczne zastosowanie w 
zarządzaniu gospodarstwem 
rolnym.

4 34

Ostrów

Poprawa efektywności 
produkcji zbóż w aspekcie 
obniżenia kosztów i 
zwiększenia jakości

Materia organiczna-dbałość o 
żyzność i biologiczną aktywność 
gleby

1 14

Ostrów

Poprawa efektywności 
produkcji zbóż w aspekcie 
obniżenia kosztów i 
zwiększenia jakości

Nowości w hodowli zbóż - którą 
odmianę wybrać.

2 12

Ostrów

Poprawa efektywności 
produkcji zbóż w aspekcie 
obniżenia kosztów i 
zwiększenia jakości

Wpływ efektywnego nawożenia na 
jakość i wysokość plonu zbóż - 
zagrożenia i odpowiedzialna 
gospodarka azotem

1 39

Ostrów
Poprawa jakości i 
opłacalności produkcji żywca 
wieprzowego

Czynniki wpływające na poprawę 
opłacalności produkcji i jakość 
żywca wieprzowego.

1 16

Ostrów

Propagowanie postaw 
prozdrowotnych i zdrowego 
stylu życia wśród 
mieszkańców obszarów 
wiejskich

Europejski Kodeks Walki z 
Rakiem

1 11

Ostrów

Propagowanie postaw 
prozdrowotnych i zdrowego 
stylu życia wśród 
mieszkańców obszarów 
wiejskich

Zdrowie kobiety - nieodpłatne 
działania profilaktyczne.

3 28
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Komórka 
organizacyjna

Priorytet wojewódzki
Temat szkolenia 
informacyjnego

Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Ostrów
Racjonalizacja ochrony 
chemicznej roślin uprawnych

Patogeny (choroby, chwasty, 
szkodniki) zagrożenia i ich 
efektywne zwalczanie

3 81

Ostrów
Racjonalizacja ochrony 
chemicznej roślin uprawnych

Pszenica po pszenicy-zgorzel 
podstawy źdźbła i inne choroby 
podsuszkowe

1 6

Ostrów
Racjonalizacja ochrony 
chemicznej roślin uprawnych

Rozpoznanie chorób zbóż, 
rzepaku oraz metody zwalczania

2 27

Ostrów
Realizacja Dyrektywy 
Azotanowej

Zagrożenia dla jakości wód ze 
strony rolnictwa. Polityka UE w 
zakresie ochrony wód przed 
zanieczyszczeniami z rolnictwa. 
Plan gospodarowania wodami. 
Rola doradztwa w poprawie 
jakości wód.

1 15

Ostrów

Upowszechnianie wiedzy o 
możliwościach pozyskania 
zewnętrznych środków 
finansowych dla 
gospodarstwa rolnego

Ekonomiczne aspekty 
wprowadzania Zasady Wzajemnej 
Zgodności

2 13

Ostrów

Upowszechnianie wiedzy o 
możliwościach pozyskania 
zewnętrznych środków 
finansowych dla 
gospodarstwa rolnego

Finansowanie gospodarstw 
rolnych ze środków krajowych i 
unijnych

6 82

Ostrów

Upowszechnianie wiedzy o 
możliwościach pozyskania 
zewnętrznych środków 
finansowych dla 
gospodarstwa rolnego

Pozyskiwanie środków 
finansowych ze źródeł krajowych i 
UE

4 65

Ostrów

Upowszechnianie wiedzy o 
możliwościach pozyskania 
zewnętrznych środków 
finansowych dla 
gospodarstwa rolnego

PROW 2007-2013 "Modernizacja 
gospodarstw rolnych", "Młody 
Rolnik", "Renty strukturalne"

4 77

Ostrów

Upowszechnianie wiedzy o 
możliwościach pozyskania 
zewnętrznych środków 
finansowych dla 
gospodarstwa rolnego

Źródła finansowania inwestycji w 
rolnictwie. 

2 25

Ostrów

Upowszechnianie wiedzy w 
zakresie podatków 
związanych z prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego i 
produkcji rolnej

Finansowanie gospodarstw 
rolnych ze środków unijnych i 
krajowych

1 7

Ostrów

Upowszechnianie wiedzy w 
zakresie podatków 
związanych z prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego i 
produkcji rolnej

Podatek Vat w rolnictwie nowy 
trend, czy analiza ekonomiczna

2 24
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Komórka 
organizacyjna

Priorytet wojewódzki
Temat szkolenia 
informacyjnego

Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Ostrów

Upowszechnianie wiedzy w 
zakresie podatków 
związanych z prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego i 
produkcji rolnej

Podatek Vat wpływem czy 
wydatkiem dla gospodarstwa 
rolnego

1 11

Ostrów

Upowszechnianie wiedzy w 
zakresie podatków 
związanych z prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego i 
produkcji rolnej

Podatki związane z prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego i produkcji 
rolnej.

2 29

Ostrów

Wspieranie rozwoju i 
właściwego funkcjonowania 
wiejskiego gospodarstwa 
domowego

Nowoczesna i piękna zagroda 
wiejska

2 26

Ostrów
Wspieranie rozwoju 
obszarów wiejskich

Bezpieczeństwo i higiena pracy w 
gospodarstwie rolnym

2 25

Ostrów
Wspieranie rozwoju 
obszarów wiejskich

Renty strukturalne 6 105

Ostrów
Wspieranie rozwoju 
obszarów wiejskich

Ułatwianie startu młodym 
rolnikom

4 63

Ostrów
Wspieranie rozwoju 
obszarów wiejskich

Wymogi wzajemnej zgodności 4 51

Ostrów
Wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości na 
obszarach wiejskich

Pozytywne wzorce pozarolniczej 
działalności gospodarczej na 
obszarach wiejskich

1 45

Ostrów
Wspieranie rozwoju turystyki 
wiejskiej i agroturystyki

Promocja i reklama w turystyce 
wiejskiej i agroturystyce.

1 7

Ostrów
Wspieranie rozwoju turystyki 
wiejskiej i agroturystyki

Specjalizacja gospodarstw 
agroturystycznych.

2 12

Ostrów
Wspieranie rozwoju turystyki 
wiejskiej i agroturystyki

Walory turystyczne Wielkopolski i 
dziedzictwo kulturowe wsi - w 
regionach.

2 15

Ostrów

Zachowanie dziedzictwa 
kulturowego Wielkopolski ze 
szczególnym 
uwzględnieniem dziedzictwa 
kulinarnego

Co to jest produkt regionalny? 
Aktualne przepisy krajowe i 
unijne.

2 15

Ostrzeszów Ochrona środowiska
Cross compliance w 
gospodarstwie rolnym

1 10

Ostrzeszów Ochrona środowiska
Dokumentacja w programie 
rolno-środowiskowym

3 31

Ostrzeszów Ochrona środowiska
Ogólne założenia programu 
rolnośrodowiskowego na lata 
2007 - 2013

5 58

Ostrzeszów Ochrona środowiska
Technologiczne aspekty 
wprowadzania zasad wzajemnej 
zgodności cross compliance

3 39
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Ostrzeszów Ochrona środowiska
Zasada wzajemnej zgodności w 
gospodarstwie rolnym

11 122

Komórka 
organizacyjna

Priorytet wojewódzki
Temat szkolenia 
informacyjnego

Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Ostrzeszów

Optymalizacja produkcji 
mleka i wołowiny z 
uwzględnieniem ochrony 
środowiska i spełnienia 
zasad wzajemnej zgodności

Chów i hodowla bydła mięsnego 1 15

Ostrzeszów

Optymalizacja produkcji 
mleka i wołowiny z 
uwzględnieniem ochrony 
środowiska i spełnienia 
zasad wzajemnej zgodności

Przygotowanie bazy paszowej i 
racjonalne żywienie

1 10

Ostrzeszów

Optymalizacja produkcji 
mleka i wołowiny z 
uwzględnieniem ochrony 
środowiska i spełnienia 
zasad wzajemnej zgodności

Zmiany profilu produkcji żywca 
wołowego z mlecznej na mięsną.

1 14

Ostrzeszów

Podnoszenie efektywności 
produkcji ziemniaków w 
aspekcie obniżenia kosztów i 
zwiększenia jakości

Główne zagadnienia na plantacji 
ziemniaków w okresie wegetacji

1 14

Ostrzeszów

Podnoszenie efektywności 
produkcji ziemniaków w 
aspekcie obniżenia kosztów i 
zwiększenia jakości

Jak uzyskać wysokie plony 
ziemniaków

1 17

Ostrzeszów
Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
ubezpieczeń w rolnictwie

Ubezpieczenia w gospodarstwach 
rolnych, w tym dotowane 
ubezpieczenia rolne-stan aktualny

3 51

Ostrzeszów
Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
ubezpieczeń w rolnictwie

Ubezpieczenia w gospodarstwie 
rolnym w tym dotowane 
ubezpieczenia rolne

1 26

Ostrzeszów

Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
zarządzania gospodarstwem 
rolnym, w tym kształtowaniu 
konkurencyjności 
gospodarstwa rolnego

Dopłaty obszarowe 2010r. 2 28

Ostrzeszów

Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
zarządzania gospodarstwem 
rolnym, w tym kształtowaniu 
konkurencyjności 
gospodarstwa rolnego

Ekonomiczne aspekty 
wprowadzania Zasady Wzajemnej 
Zgodności

1 26

Ostrzeszów

Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
zarządzania gospodarstwem 
rolnym, w tym kształtowaniu 
konkurencyjności 
gospodarstwa rolnego

Ocena gospodarstwa rolnego na 
podstawie Raportu 
Indywidualnego

2 20

Ostrzeszów Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 

Praktyczne sposoby 
rozwiązywania problemów 

1 12
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zarządzania gospodarstwem 
rolnym, w tym kształtowaniu 
konkurencyjności 
gospodarstwa rolnego

organizacyjno-ekonomicznych w 
gospodarstwie rolnym

Komórka 
organizacyjna

Priorytet wojewódzki
Temat szkolenia 
informacyjnego

Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Ostrzeszów

Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
zarządzania gospodarstwem 
rolnym, w tym kształtowaniu 
konkurencyjności 
gospodarstwa rolnego

Rachunek ekonomiczny-
praktyczne zastosowanie w 
zarządzaniu gospodarstwem 
rolnym.

2 23

Ostrzeszów

Poprawa efektywności 
produkcji zbóż w aspekcie 
obniżenia kosztów i 
zwiększenia jakości

Nowości w hodowli zbóż-którą 
odmianę wybrać.

1 10

Ostrzeszów

Poprawa efektywności 
produkcji zbóż w aspekcie 
obniżenia kosztów i 
zwiększenia jakości

Wpływ efektywnego nawożenia na 
jakość i wysokość plonu zbóż - 
zagrożenia i odpowiedzialna 
gospodarka azotem

1 15

Ostrzeszów
Poprawa jakości i 
opłacalności produkcji żywca 
wieprzowego

Czynniki wpływające na poprawę 
opłacalności produkcji i jakość 
żywca wieprzowego.

3 40

Ostrzeszów
Poprawa jakości i 
opłacalności produkcji żywca 
wieprzowego

Krzyżowanie towarowe świń-
dobór rasy i metody

1 15

Ostrzeszów
Poprawa jakości i 
opłacalności produkcji żywca 
wieprzowego

Program zwalczania choroby 
Aujeszkiego u świń - stan aktualny 
i perspektywy dalszej realizacji.

2 41

Ostrzeszów
Poprawa stanu technicznego 
pomieszczeń inwentarskich

Budowa płyt i zbiorników na 
gnojówkę i gnojowicę

1 15

Ostrzeszów
Poprawa stanu technicznego 
pomieszczeń inwentarskich

Budowa silosów przejazdowych na 
kiszonki ze zbiornikami 
odciekowymi.

1 15

Ostrzeszów
Racjonalizacja ochrony 
chemicznej roślin uprawnych

Nowoczesna uprawa kukurydzy ze 
szczególnym uwzgl. ochrony przed 
patogenami.

1 10

Ostrzeszów
Racjonalizacja ochrony 
chemicznej roślin uprawnych

Środki ochrony roślin a ochrona 
środowiska 

1 30

Ostrzeszów
Racjonalna gospodarka na 
użytkach zielonych

Prawidłowe nawożenie i 
pielęgnacja użytków zielonych .

3 47

Ostrzeszów
Racjonalna gospodarka na 
użytkach zielonych 

Użytki zielone w przyrodniczych 
pakietach programu 
rolnośrodowiskowego.

1 12

Ostrzeszów

Upowszechnianie 
rachunkowości rolnej w 
systemie Polski FADN w 
gospodarstwie rolnym

Wykorzystanie rachunkowości 
rolnej w systemie PL FADN w 
zarządzaniu gospodarstwem 
rolnym

2 21

Ostrzeszów Upowszechnianie wiedzy o 
możliwościach pozyskania 

Dopłaty obszarowe 11 118
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zewnętrznych środków 
finansowych dla 
gospodarstwa rolnego
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Komórka 
organizacyjna

Priorytet wojewódzki
Temat szkolenia 
informacyjnego

Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Ostrzeszów

Upowszechnianie wiedzy o 
możliwościach pozyskania 
zewnętrznych środków 
finansowych dla 
gospodarstwa rolnego

Finansowanie gospodarstw 
rolnych ze środków krajowych i 
unijnych

3 50

Ostrzeszów

Upowszechnianie wiedzy o 
możliwościach pozyskania 
zewnętrznych środków 
finansowych dla 
gospodarstwa rolnego

Pozyskiwanie środków 
finansowych ze źródeł krajowych i 
Unii Europejskiej

2 25

Ostrzeszów

Upowszechnianie wiedzy o 
możliwościach pozyskania 
zewnętrznych środków 
finansowych dla 
gospodarstwa rolnego

PROW 2007-2013 "Modernizacja 
gospodarstw rolnych", "Młody 
Rolnik", "Renty strukturalne"

9 95

Ostrzeszów

Upowszechnianie wiedzy o 
możliwościach pozyskania 
zewnętrznych środków 
finansowych dla 
gospodarstwa rolnego

Słabe i mocne strony różnych 
źródeł finansowania inwestycji w 
gospodarstwach rolnych

2 21

Ostrzeszów

Upowszechnianie wiedzy w 
zakresie podatków 
związanych z prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego i 
produkcji rolnej

Podatek VAT w rolnictwie. 1 15

Ostrzeszów

Upowszechnianie wiedzy w 
zakresie podatków 
związanych z prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego i 
produkcji rolnej

Podatki w rolnictwie 1 15

Ostrzeszów

Upowszechnianie wiedzy w 
zakresie podatków 
związanych z prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego i 
produkcji rolnej

Ubezpieczenia w gospodarstwie 
rolnym, w tym dotowane 
ubezpieczenia rolne - stan 
aktualny

1 14

Ostrzeszów

Wspieranie rozwoju i 
właściwego funkcjonowania 
wiejskiego gospodarstwa 
domowego

Wykorzystanie alternatywnych 
źródeł energii w gospodarstwie

2 24

Ostrzeszów
Wspieranie rozwoju 
obszarów wiejskich

Bezpieczeństwo i higiena pracy w 
gospodarstwie rolnym

2 23

Ostrzeszów
Wspieranie rozwoju 
obszarów wiejskich

Program LEADER 2 23

Ostrzeszów
Wspieranie rozwoju 
obszarów wiejskich

Wymogi cross compliance w 
gospodarstwach rolnych.

1 12

Ostrzeszów
Wspieranie rozwoju 
obszarów wiejskich

Wymogi wzajemnej zgodności 1 12

Ostrzeszów
Wspieranie rozwoju 
obszarów wiejskich

Zasada wzajemnej zgodności w 
gospodarstwie rolnym

4 54
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Komórka 
organizacyjna

Priorytet wojewódzki
Temat szkolenia 
informacyjnego

Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Ostrzeszów
Wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości na 
obszarach wiejskich

Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej

5 72

Ostrzeszów
Wspieranie rozwoju turystyki 
wiejskiej i agroturystyki

Podstawy prawne prowadzenia 
działalności turystycznej i 
agroturystycznej na obszarach 
wiejskich - przepisy, podatki.

1 15

Ostrzeszów
Wspieranie rozwoju turystyki 
wiejskiej i agroturystyki

Przepisy , podatki, finansowanie 
w agroturystyce w 2010 r.

1 14

Ostrzeszów
Wspieranie rozwoju turystyki 
wiejskiej i agroturystyki

Źródła finansowania pozarolniczej 
działalności gospodarczej 

2 23

Piła Ochrona środowiska
Gospodarowanie rolnicze na 
obszarach prawnie chronionych.

1 10

Piła Ochrona środowiska
Ogólne założenia programu rolno 
środowiskowego na lata 2007 
-2013

7 89

Piła Ochrona środowiska
Pełna ewidencja stosowanych w 
gospodarstwie środków ochrony 
roślin

1 24

Piła Ochrona środowiska
Zasada wzajemnej zgodności w 
gospodarstwie rolnym

10 132

Piła

Optymalizacja produkcji 
mleka i wołowiny z 
uwzględnieniem ochrony 
środowiska i spełnienia 
zasad wzajemnej zgodności

Przygotowanie bazy paszowej i 
racjonalne żywienie

1 12

Piła

Podnoszenie efektywności 
produkcji ziemniaków w 
aspekcie obniżenia kosztów i 
zwiększenia jakości

Ochrona ziemniaków przed 
patogenami

1 16

Piła

Podnoszenie efektywności 
produkcji ziemniaków w 
aspekcie obniżenia kosztów i 
zwiększenia jakości

Opłacalność produkcji ziemniaka 
nasiennego i produkcyjnego

1 20

Piła
Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
ubezpieczeń w rolnictwie

Ubezpieczenia dotowane w 
rolnictwie stan aktualny

1 18

Piła
Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
ubezpieczeń w rolnictwie

Ubezpieczenia w gospodarstwach 
rolnych, w tym dotowane 
ubezpieczenia rolne-stan aktualny

11 166

Piła

Poprawa efektywności 
produkcji zbóż w aspekcie 
obniżenia kosztów i 
zwiększenia jakości

Wpływ organizmów i nawożenia 
na wysokość i jakość plonów zbóż.

1 21

Piła
Poprawa jakości i 
opłacalności produkcji żywca 
wieprzowego

Postęp genetyczny i warunki 
rozrodu jako czynnik 
wspomagający produkcję trzody 
chlewnej i bydła

1 21
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Komórka 
organizacyjna

Priorytet wojewódzki
Temat szkolenia 
informacyjnego

Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Piła
Produkcja warzyw i owoców 
wysokiej jakości

Nowości w technologii produkcji 
owoców.

3 128

Piła

Propagowanie postaw 
prozdrowotnych i zdrowego 
stylu życia wśród 
mieszkańców obszarów 
wiejskich

Nowe technologie w żywieniu 
rodziny

1 54

Piła

Propagowanie postaw 
prozdrowotnych i zdrowego 
stylu życia wśród 
mieszkańców obszarów 
wiejskich

Promocja racjonalnego 
odżywiania i zdrowego stylu życia.

9 177

Piła

Propagowanie postaw 
prozdrowotnych i zdrowego 
stylu życia wśród 
mieszkańców obszarów 
wiejskich

Zdrowie kobiety - nieodpłatne 
działania profilaktyczne

6 98

Piła

Upowszechnianie wiedzy o 
możliwościach pozyskania 
zewnętrznych środków 
finansowych dla 
gospodarstwa rolnego

Finansowanie gospodarstw 
rolnych ze środków krajowych i 
unijnych

4 47

Piła

Upowszechnianie wiedzy o 
możliwościach pozyskania 
zewnętrznych środków 
finansowych dla 
gospodarstwa rolnego

Pozyskiwanie środków 
finansowych ze źródeł krajowych i 
UE

7 191

Piła

Upowszechnianie wiedzy w 
zakresie podatków 
związanych z prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego i 
produkcji rolnej

Podatki w rolnictwie 2 24

Piła

Upowszechnianie wiedzy w 
zakresie podatków 
związanych z prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego i 
produkcji rolnej

Podatki związane z prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego i produkcji 
rolnej.

2 23

Piła
Wspieranie rozwoju 
obszarów wiejskich

Dopłaty bezpośrednie 13 182

Piła
Wspieranie rozwoju 
obszarów wiejskich

PROW 2007- 2013 7 144

Piła
Wspieranie rozwoju 
obszarów wiejskich

Renty strukturalne 1 13

Piła
Wspieranie rozwoju 
obszarów wiejskich

Wybrane działania PROW na lata 
2007-2013

8 166

Poznań Ochrona środowiska
Ochrona środowiska-wybrane 
zagadnienia.

1 11

Poznań
Poprawa opłacalności 
produkcji pasiecznej

Nowoczesna gospodarka 
pasieczna

2 42
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Komórka 
organizacyjna

Priorytet wojewódzki
Temat szkolenia 
informacyjnego

Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Poznań
Racjonalizacja ochrony 
chemicznej roślin uprawnych

Ekonomiczne aspekty stosowania 
środków ochrony roślin oraz BHP 
przy ich stosowaniu

1 29

Poznań
Realizacja Dyrektywy 
Azotanowej

Obowiązki gosp. położonych na 
obszarach OSN, rola WIOŚ, 
obowiązująca dokumentacja, 
sankcje.

1 26

Rawicz

Propagowanie postaw 
prozdrowotnych i zdrowego 
stylu życia wśród 
mieszkańców obszarów 
wiejskich

Jak długo i zdrowo żyć - znaczenie 
mleka i przetworów mlecznych w 
codziennym jadłospisie

4 56

Rawicz

Wspieranie rozwoju i 
właściwego funkcjonowania 
wiejskiego gospodarstwa 
domowego

Racjonalne żywienie rodziny 3 34

Rawicz
Wspieranie rozwoju 
obszarów wiejskich

Dopłaty bezpośrednie i do 
materiału siewnego

2 32

Rawicz
Wspieranie rozwoju 
obszarów wiejskich

Dopłaty bezpośrednie na rok 2010 
oraz dopłaty do materiału 
siewnego.

6 110

Rawicz

Zachowanie dziedzictwa 
kulturowego Wielkopolski ze 
szczególnym 
uwzględnieniem dziedzictwa 
kulinarnego

Tradycyjne potrawy wielkopolskie 3 41

Słupca Ochrona środowiska
Bieżąca informacja na temat 
programów rolnośrodowiskowych

8 115

Słupca Ochrona środowiska
Podstawowe zasady rolnictwa 
ekologicznego

2 37

Słupca

Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
zarządzania gospodarstwem 
rolnym, w tym kształtowaniu 
konkurencyjności 
gospodarstwa rolnego

Bieżąca informacja w zakresie 
dopłat bezpośrednich.

9 128

Słupca

Propagowanie postaw 
prozdrowotnych i zdrowego 
stylu życia wśród 
mieszkańców obszarów 
wiejskich

Europejski Kodeks Walki z 
Rakiem

1 23

Słupca

Upowszechnianie wiedzy o 
możliwościach pozyskania 
zewnętrznych środków 
finansowych dla 
gospodarstwa rolnego

Źródła finansowania inwestycji w 
gospodarstwie rolnym

6 56

Słupca
Wspieranie rozwoju 
obszarów wiejskich

Wymogi cross compliance w 
gospodarstwach rolnych.

7 85

Słupca Wspieranie rozwoju Różnicowanie w kierunku 4 63
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przedsiębiorczości na 
obszarach wiejskich

działalności nierolniczej

Komórka 
organizacyjna

Priorytet wojewódzki
Temat szkolenia 
informacyjnego

Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Słupca

Zachowanie dziedzictwa 
kulturowego Wielkopolski ze 
szczególnym 
uwzględnieniem dziedzictwa 
kulinarnego

Co to jest produkt regionalny-
aktualne przepisy krajowe i unijne

1 10

Śrem Ochrona środowiska Kodeks dobrej praktyki rolniczej 3 41

Śrem Ochrona środowiska Odnawialne źródła energii 1 14

Śrem

Optymalizacja produkcji 
mleka i wołowiny z 
uwzględnieniem ochrony 
środowiska i spełnienia 
zasad wzajemnej zgodności

Produkcja żywca wołowego 1 12

Śrem

Optymalizacja produkcji 
mleka i wołowiny z 
uwzględnieniem ochrony 
środowiska i spełnienia 
zasad wzajemnej zgodności

Żywienie krów. 1 17

Śrem
Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
ubezpieczeń w rolnictwie

Dodatkowe ubezpieczenia w 
gospodarstwie rolnym

1 14

Śrem
Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
ubezpieczeń w rolnictwie

Ubezpieczenia rolnicze 4 60

Śrem
Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
ubezpieczeń w rolnictwie

Ubezpieczenia społeczne rolników 1 12

Śrem

Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
zarządzania gospodarstwem 
rolnym, w tym kształtowaniu 
konkurencyjności 
gospodarstwa rolnego

płynność finansowa gospodarstwa 1 15

Śrem

Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
zarządzania gospodarstwem 
rolnym, w tym kształtowaniu 
konkurencyjności 
gospodarstwa rolnego

Urządzanie i zarządzanie 
gospodarstwem rolnym

1 15

Śrem

Poprawa efektywności 
produkcji zbóż w aspekcie 
obniżenia kosztów i 
zwiększenia jakości

Wpływ nawożenia na uprawę 
zbóż.

1 60

Śrem

Poprawa efektywności 
produkcji zbóż w aspekcie 
obniżenia kosztów i 
zwiększenia jakości

Zboża, nawożenie, zwalczanie 
chorób i szkodników

3 52

Śrem Poprawa jakości i Czynniki wpływające na poprawę 1 15
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opłacalności produkcji żywca 
wieprzowego

opłacalności i jakości żywca 
wieprzowego.
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Komórka 
organizacyjna

Priorytet wojewódzki
Temat szkolenia 
informacyjnego

Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Śrem
Poprawa jakości i 
opłacalności produkcji żywca 
wieprzowego

Efektywny chów żywca 
wieprzowego

2 41

Śrem
Poprawa stanu technicznego 
pomieszczeń inwentarskich

Wentylacja budynków 1 15

Śrem
Racjonalizacja ochrony 
chemicznej roślin uprawnych

Wpływ nawożenia na uprawę 
zbóż.

1 17

Śrem
Racjonalna gospodarka na 
użytkach zielonych

trwałe użytki zielone, nawożenie i 
ochrona

1 15

Śrem
Realizacja Dyrektywy 
Azotanowej

Aspekt technologiczny i 
ekonomiczny agregatowania 
maszyn i urządzeń do uprawy 
siewu i nawożenia.

1 15

Śrem
Realizacja Dyrektywy 
Azotanowej 

Dyrektywa Azotanowa 1 23

Śrem
Realizacja Dyrektywy 
Azotanowej 

Zagrożenia dla jakości wód ze 
strony rolnictwa

1 31

Śrem
Rolnictwo ekologiczne - 
wybrane zagadnienia

Programy rolnośrodowiskowe - 
aktualne przepisy

2 45

Śrem

Upowszechnianie 
rachunkowości rolnej w 
systemie Polski FADN w 
gospodarstwie rolnym

Ocena gosp. na podstawie raportu 1 12

Śrem

Upowszechnianie 
rachunkowości rolnej w 
systemie Polski FADN w 
gospodarstwie rolnym

Rachunkowość rolna 2 54

Śrem

Upowszechnianie 
rachunkowości rolnej w 
systemie Polski FADN w 
gospodarstwie rolnym

Wykorzystanie rachunkowości 
rolnej w systemie PL FADN w 
zarządzaniu gospodarstwem 
rolnym

1 12

Śrem

Upowszechnianie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
wykorzystania analizy 
jednostkowych kosztów 
produkcji, informacji 
rynkowej, analizy rynku 
artykułów rolnospożywczych 
i środków produkcji w 
podejmowaniu decyzji 
gospodarczych

Opłacalność poszczególnych 
kierunków produkcji

1 12

Śrem Upowszechnianie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
wykorzystania analizy 
jednostkowych kosztów 
produkcji, informacji 
rynkowej, analizy rynku 
artykułów rolnospożywczych 
i środków produkcji w 
podejmowaniu decyzji 

Systemy informacji rynkowych 1 12
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Komórka 
organizacyjna

Priorytet wojewódzki
Temat szkolenia 
informacyjnego

Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Śrem

Upowszechnianie wiedzy o 
możliwościach pozyskania 
zewnętrznych środków 
finansowych dla 
gospodarstwa rolnego

Pozyskiwanie środków Unijnych 2 30

Śrem

Upowszechnianie wiedzy o 
możliwościach pozyskania 
zewnętrznych środków 
finansowych dla 
gospodarstwa rolnego

Różnicowanie w kierunku 
nierolniczym

1 21

Śrem

Upowszechnianie wiedzy w 
zakresie podatków 
związanych z prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego i 
produkcji rolnej. 

Podatek VAT w gospodarstwie 2 33

Śrem
Wspieranie rozwoju 
obszarów wiejskich

Ubezpieczenia w gospodarstwie 
rolnym

1 23

Śrem
Wspieranie rozwoju 
obszarów wiejskich

Wybrane działania PROW na lata 
2007-2013

1 14

Śrem
Wspieranie rozwoju 
obszarów wiejskich

Zmiany PROW 2007 - 2013 1 23

Śrem
Wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości na 
obszarach wiejskich

Mikroprzedsiębiorstwa 3 51

Śrem
Wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości na 
obszarach wiejskich

Różnicowanie w kierunku 
nierolniczym

1 15

Śrem
Wspieranie rozwoju turystyki 
wiejskiej i agroturystyki

Przepisy i podatki w agroturystyce 1 17

Śrem
Wspieranie zespołowych 
form gospodarowania w 
województwie wielkopolskim

Grupy producenckie szansą na 
opłacalność.

1 15

Środa Ochrona Środowiska
Cross compliance w 
gospodarstwie rolnym

10 149

Środa Ochrona Środowiska
Gospodarowanie rolnicze na 
terenach prawnie chronionych

1 19

Środa Ochrona Środowiska

Korzyści ekonomiczne płynące dla 
gospodarstw rolniczych z 
uczestnictwa w programach 
rolnośrodowiskowych

1 23

Środa Ochrona środowiska
Ogólne założenia programu 
rolnośrodowiskowego na lata 
2007 - 2013

3 57

Środa Ochrona Środowiska
Program rolnośrodowiskowy na 
lata 2007-2013

2 35
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Komórka 
organizacyjna

Priorytet wojewódzki
Temat szkolenia 
informacyjnego

Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Środa

Optymalizacja produkcji 
mleka i wołowiny z 
uwzględnieniem ochrony 
środowiska i spełnienia 
zasad wzajemnej zgodności

Prawidłowe żywienie krów jako 
podstawa opłacalności produkcji 
mleka

1 16

Środa

Podnoszenie efektywności 
produkcji ziemniaków w 
aspekcie obniżenia kosztów i 
zwiększenia jakości

Ochrona ziemniaków przed 
patogenami

2 25

Środa
Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
ubezpieczeń w rolnictwie

Ubezpieczenia w gosp.rolnym 1 9

Środa
Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
ubezpieczeń w rolnictwie

Ubezpieczenia w gospodarstwie 
rolnym

3 45

Środa
Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
ubezpieczeń w rolnictwie

Ubezpieczenia w gospodarstwie 
rolnym w tym dotowane 
ubezpieczenia rolne

1 10

Środa

Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
zarządzania gospodarstwem 
rolnym, w tym kształtowaniu 
konkurencyjności 
gospodarstwa rolnego

Zastosowanie programów 
komputerowych mogących 
usprawnić zarządzanie gosp. 
rolnym.

5 40

Środa
Poprawa jakości i 
opłacalności produkcji żywca 
wieprzowego

Czynniki wpływające na poprawę 
opłacalności produkcji i jakość 
żywca wieprzowego.

1 14

Środa
Poprawa jakości i 
opłacalności produkcji żywca 
wieprzowego

Dostosowanie gospodarstw do 
wymogów UE - trzoda chlewna

1 16

Środa
Poprawa jakości i 
opłacalności produkcji żywca 
wieprzowego

dostosowanie gospodarstw do 
wymogów UE- trzoda chlewna

1 12

Środa
Poprawa jakości i 
opłacalności produkcji żywca 
wieprzowego

Profilaktyka w produkcji 
zwierzęcej

1 12

Środa
Poprawa jakości i 
opłacalności produkcji żywca 
wieprzowego

Program zwalczania choroby 
Aujeszkiego u świń - stan aktualny 
i perspektywy dalszej realizacji.

1 16

Środa
Poprawa jakości i 
opłacalności produkcji żywca 
wieprzowego

Zwalczanie choroby Aujeszkyego 
u świń

1 16

Środa
Poprawa stanu technicznego 
pomieszczeń inwentarskich

BHP w rolnictwie 1 22

Środa
Produkcja warzyw i owoców 
wysokiej jakości 

Produkcja warzyw wysokiej 
jakości

1 12
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Komórka 
organizacyjna

Priorytet wojewódzki
Temat szkolenia 
informacyjnego

Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Środa

Propagowanie postaw 
prozdrowotnych i zdrowego 
stylu życia wśród 
mieszkańców obszarów 
wiejskich

Warzywa i owoce-ich rola w 
żywieniu

2 27

Środa
Racjonalizacja ochrony 
chemicznej roślin uprawnych

Patogeny (choroby, chwasty, 
szkodniki) zagrożenia i ich 
efektywne zwalczanie.

1 20

Środa

Upowszechnianie 
rachunkowości rolnej w 
systemie Polski FADN w 
gospodarstwie rolnym

Wykorzystanie rachunkowości 
rolnej w systemie PL FADN w 
zarządzaniu gospodarstwem 
rolnym

5 40

Środa

Upowszechnianie wiedzy o 
możliwościach pozyskania 
zewnętrznych środków 
finansowych dla 
gospodarstwa rolnego

Dopłaty obszarowe 2 41

Środa

Upowszechnianie wiedzy o 
możliwościach pozyskania 
zewnętrznych środków 
finansowych dla 
gospodarstwa rolnego

Finansowanie inwestycji z 
udziałem krajowych środków 
finansowych (kredyty 
preferencyjne)

1 16

Środa

Upowszechnianie wiedzy o 
możliwościach pozyskania 
zewnętrznych środków 
finansowych dla 
gospodarstwa rolnego

Zasady wypełniania wniosków o 
dopłaty obszarowe

5 98

Środa

Wspieranie rozwoju i 
właściwego funkcjonowania 
wiejskiego gospodarstwa 
domowego

Nowoczesna i piękna zagroda 
wiejska

1 17

Środa
Wspieranie rozwoju 
obszarów wiejskich

PROW 2007-2013 - wybrane 
zagadnienia

11 209

Środa

Zachowanie dziedzictwa 
kulturowego Wielkopolski ze 
szczególnym 
uwzględnieniem dziedzictwa 
kulinarnego

Racjonalne żywienie rodziny 2 31

Środa

Zachowanie dziedzictwa 
kulturowego Wielkopolski ze 
szczególnym 
uwzględnieniem dziedzictwa 
kulinarnego

Tradycyjne potrawy wielkopolskie 1 24

Turek Ochrona środowiska
Dobra kultura rolna- wymóg cross 
compliance

2 47

Turek Ochrona środowiska
Energetyczne wykorzystanie 
biomasy

1 13

Turek Ochrona środowiska
Identyfikacja i rejestracja 
zwierząt- wymóg cross 
compliance

1 20
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Komórka 
organizacyjna

Priorytet wojewódzki
Temat szkolenia 
informacyjnego

Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Turek Ochrona środowiska
Ochrona Środowiska wymóg cross 
compliance

3 46

Turek Ochrona środowiska
Ogólne założenia programu 
rolnośrodowiskowego na lata 
2007 - 2013

2 37

Turek Ochrona środowiska
Rodzaje odnawialnych źródeł 
energii i ich wykorzystanie

1 18

Turek Ochrona środowiska
Warunki realizacji programów 
rolnośrodowiskowych

3 45

Turek Ochrona środowiska
Wykorzystanie wiatru, wody i 
słońca w celach energetycznych

1 13

Turek Ochrona środowiska
Zasada wzajemnej zgodności w 
gospodarstwie rolnym

3 43

Turek Ochrona środowiska
Zmiany pakietowe dla rolników 
będących w programie 
rolnośrodowiskowym

2 33

Turek

Optymalizacja produkcji 
mleka i wołowiny z 
uwzględnieniem ochrony 
środowiska i spełnienia 
zasad wzajemnej zgodności

Chów i hodowla bydła mięsnego 2 33

Turek

Optymalizacja produkcji 
mleka i wołowiny z 
uwzględnieniem ochrony 
środowiska i spełnienia 
zasad wzajemnej zgodności

Czynniki warunkujące prawidłowy 
rozród bydła.

2 30

Turek

Optymalizacja produkcji 
mleka i wołowiny z 
uwzględnieniem ochrony 
środowiska i spełnienia 
zasad wzajemnej zgodności

Prawidłowe żywienie krów 
kształtujące opłacalność produkcji 
mleka

2 37

Turek

Podnoszenie efektywności 
produkcji ziemniaków w 
aspekcie obniżenia kosztów i 
zwiększenia jakości

Główne zagadnienia na plantacji 
ziemniaków w okresie wegetacji

1 18

Turek
Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
ubezpieczeń w rolnictwie

Ubezpieczenia dotowane w 
rolnictwie - stan aktualny.

4 56

Turek
Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
ubezpieczeń w rolnictwie

Ubezpieczenia w gospodarstwie 
rolnym, w tym dotowane 
ubezpieczenia rolne.

1 10

Turek

Poprawa efektywności 
produkcji zbóż w aspekcie 
obniżenia kosztów i 
zwiększenia jakości

Jak poprawić urodzajność gleb 
lekkich ?

2 31

Turek Poprawa efektywności 
produkcji zbóż w aspekcie 
obniżenia kosztów i 

Mikroorganizmy w uprawie 
roślin.

1 20
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Komórka 
organizacyjna

Priorytet wojewódzki
Temat szkolenia 
informacyjnego

Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Turek

Poprawa efektywności 
produkcji zbóż w aspekcie 
obniżenia kosztów i 
zwiększenia jakości

Nowości w hodowli zbóż - którą 
odmianę wybrać.

4 64

Turek

Poprawa efektywności 
produkcji zbóż w aspekcie 
obniżenia kosztów i 
zwiększenia jakości

Praktyczne wykorzystanie 
informacji rynkowych i analiz 
jednostkowych kosztów produkcji 
w gospodarstwie.

1 12

Turek

Poprawa efektywności 
produkcji zbóż w aspekcie 
obniżenia kosztów i 
zwiększenia jakości

Uprawa nowych odmian pszenicy 
ozimego

1 14

Turek
Poprawa opłacalności 
produkcji pasiecznej

Nowoczesna gospodarka 
pasieczna

1 14

Turek
Poprawa stanu technicznego 
pomieszczeń inwentarskich

Budowa płyt i zbiorników na 
gnojówkę i gnojowicę

1 12

Turek
Poprawa stanu technicznego 
pomieszczeń inwentarskich

Budowa silosów przejazdowych na 
kiszonki ze zbiornikami 
odciekowymi.

1 18

Turek
Poprawa stanu technicznego 
pomieszczeń inwentarskich

Pokrycie budynków eternitem. 
Jak rozwiązać problem do 2032 
roku?

8 148

Turek
Produkcja warzyw i owoców 
wysokiej jakości

Choroby drzew pestkowych 1 14

Turek

Propagowanie postaw 
prozdrowotnych i zdrowego 
stylu życia wśród 
mieszkańców obszarów 
wiejskich

Profilaktyka zdrowotna a zdrowy 
styl życia ludności obszarów 
wiejskich

4 55

Turek

Propagowanie postaw 
prozdrowotnych i zdrowego 
stylu życia wśród 
mieszkańców obszarów 
wiejskich

Zdrowie kobiety - nieodpłatne 
badania profilaktyczne

1 15

Turek
Racjonalizacja ochrony 
chemicznej roślin uprawnych

Choroby podsuszkowe zbóż 1 16

Turek
Racjonalizacja ochrony 
chemicznej roślin uprawnych

Nowoczesna uprawa kukurydzy ze 
szczególnym uwzględnieniem 
ochrony przed patogenami

4 76

Turek
Racjonalizacja ochrony 
chemicznej roślin uprawnych

Rozpoznawanie chorób roślin 
zbożowych i metody ich 
zwalczania

1 15

Turek
Racjonalna gospodarka na 
użytkach zielonych 

Prawidłowe nawożenie i 
pielęgnacja użytków zielonych.

2 46

Turek
Racjonalna gospodarka na 
użytkach zielonych 

Tradycyjne i nowoczesne metody 
zagospodarowania użytków 
zielonych

3 52
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Komórka 
organizacyjna

Priorytet wojewódzki
Temat szkolenia 
informacyjnego

Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Turek

Upowszechnianie wiedzy o 
możliwościach pozyskania 
zewnętrznych środków 
finansowych dla 
gospodarstwa rolnego

Pozyskiwanie środków 
finansowych0 ze źródeł krajowych 
i UE

1 34

Turek

Upowszechnianie wiedzy o 
możliwościach pozyskania 
zewnętrznych środków 
finansowych dla 
gospodarstwa rolnego

PROW 2007-2013 "Modernizacja 
gospodarstw rolnych", "Młody 
Rolnik", "Renty strukturalne"

3 62

Turek

Upowszechnianie wiedzy o 
możliwościach pozyskania 
zewnętrznych środków 
finansowych dla 
gospodarstwa rolnego

Źródła finansowania w 
gospodarstwach rolnych

1 14

Turek

Upowszechnianie wiedzy w 
zakresie podatków 
związanych z prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego i 
produkcji rolnej

PODATEK VAT W 
GOSPODARSTWIE RONYM

1 18

Turek

Upowszechnianie wiedzy w 
zakresie podatków 
związanych z prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego i 
produkcji rolnej

Podatek VAT wpływem czy 
wydatkiem dla gospodarstwa 
rolnego

2 49

Turek

Wspieranie rozwoju i 
właściwego funkcjonowania 
wiejskiego gospodarstwa 
domowego

Ubezpieczenie społeczne rolników 1 15

Turek
Wspieranie rozwoju 
obszarów wiejskich

Bezpieczeństwo i higiena pracy w 
gospodarstwie rolnym

4 86

Turek
Wspieranie rozwoju 
obszarów wiejskich

Renty strukturalne 5 77

Turek
Wspieranie rozwoju 
obszarów wiejskich

Ułatwianie startu młodym 
rolnikom

7 113

Turek
Wspieranie rozwoju 
obszarów wiejskich

Wymogi wzajemnej zgodności 2 28

Turek
Wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości na 
obszarach wiejskich

Źródła finansowania pozarolniczej 
działalności gospodarczej 

4 55

Turek
Wspieranie rozwoju turystyki 
wiejskiej i agroturystyki

Finansowanie działalności 
turystycznej na obszarach 
wiejskich: fundusze strukturalne 
UE, inne źródła finansowania

1 41

Wągrowiec Ochrona środowiska
Przydomowe oczyszczalnie 
ścieków

1 7

Wągrowiec Optymalizacja produkcji 
mleka i wołowiny z 
uwzględnieniem ochrony 

Chów i hodowla bydła mięsnego 1 25
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środowiska i spełnienia 
zasad wzajemnej zgodności

Komórka 
organizacyjna

Priorytet wojewódzki
Temat szkolenia 
informacyjnego

Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Wągrowiec

Optymalizacja produkcji 
mleka i wołowiny z 
uwzględnieniem ochrony 
środowiska i spełnienia 
zasad wzajemnej zgodności

Rola wybranych witamin w 
organizmie zwierząt

3 19

Wągrowiec
Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
ubezpieczeń w rolnictwie

Ubezpieczenia w gospodarstwie 
rolnym w tym dotowane 
ubezpieczenia rolne

2 27

Wągrowiec

Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
zarządzania gospodarstwem 
rolnym, w tym kształtowaniu 
konkurencyjności 
gospodarstwa rolnego

Ekonomiczne aspekty 
wprowadzania Zasady Wzajemnej 
Zgodności

3 42

Wągrowiec

Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
zarządzania gospodarstwem 
rolnym, w tym kształtowaniu 
konkurencyjności 
gospodarstwa rolnego

Upowszechnianie rachunkowości 
rolnej w systemie PL FADN w 
gospodarstwach rolnych.

1 14

Wągrowiec

Poprawa efektywności 
produkcji zbóż w aspekcie 
obniżenia kosztów i 
zwiększenia jakości

Aspekty technologicznych i 
ekonomicznych agregatowania 
maszyn i urządzeń do uprawy, 
siewu i nawożenia.

2 19

Wągrowiec

Poprawa efektywności 
produkcji zbóż w aspekcie 
obniżenia kosztów i 
zwiększenia jakości

Jak uzyskać wysokie plony zbóż. 2 22

Wągrowiec

Poprawa efektywności 
produkcji zbóż w aspekcie 
obniżenia kosztów i 
zwiększenia jakości

Materia organiczna-dbałość o 
żyzność i biologiczną aktywność 
gleby

2 19

Wągrowiec

Poprawa efektywności 
produkcji zbóż w aspekcie 
obniżenia kosztów i 
zwiększenia jakości

Nowości w hodowli zbóż, którą 
odmianę wybrać.

1 14

Wągrowiec

Poprawa efektywności 
produkcji zbóż w aspekcie 
obniżenia kosztów i 
zwiększenia jakości

Prawo nasienne, zasada 
"odstępstwa rolnego"

1 16

Wągrowiec

Poprawa efektywności 
produkcji zbóż w aspekcie 
obniżenia kosztów i 
zwiększenia jakości

Uprawa wybranych odmian zbóż 2 12

Wągrowiec

Poprawa efektywności 
produkcji zbóż w aspekcie 
obniżenia kosztów i 
zwiększenia jakości

Znaczenie wybranych 
pierwiastków w żywieniu roślin

2 14

Strona 191



Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

Sprawozdanie z realizacji programu działania WODR w Poznaniu za 2010 rok

Wągrowiec
Poprawa jakości i 
opłacalności produkcji żywca 
wieprzowego

Czynniki wpływające na poprawę 
opłacalności i jakości żywca 
wieprzowego

2 32
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Komórka 
organizacyjna

Priorytet wojewódzki
Temat szkolenia 
informacyjnego

Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Wągrowiec
Poprawa jakości i 
opłacalności produkcji żywca 
wieprzowego

Jak skutecznie konkurować na 
rynku żywca wieprzowego

1 9

Wągrowiec
Poprawa jakości i 
opłacalności produkcji żywca 
wieprzowego

Krzyżowanie towarowe świń - 
dobór rasy i metody

2 28

Wągrowiec
Poprawa jakości i 
opłacalności produkcji żywca 
wieprzowego

Program zwalczania choroby 
Aujeszkiego u świń - stan aktualny 
i perspektywy dalszej realizacji

2 13

Wągrowiec
Poprawa stanu technicznego 
pomieszczeń inwentarskich

Pokrycie budynków eternitem. 
Jak rozwiązać problem do 2032 
roku?

1 11

Wągrowiec

Propagowanie postaw 
prozdrowotnych i zdrowego 
stylu życia wśród 
mieszkańców obszarów 
wiejskich

Jak długo i zdrowo żyć, znaczenie 
mleka i przetworów mlecznych

2 18

Wągrowiec

Propagowanie postaw 
prozdrowotnych i zdrowego 
stylu życia wśród 
mieszkańców obszarów 
wiejskich

Profilaktyka zdrowotna a zdrowy 
styl zycia ludności obszarów 
wiejskich

3 30

Wągrowiec

Propagowanie postaw 
prozdrowotnych i zdrowego 
stylu życia wśród 
mieszkańców obszarów 
wiejskich

Promocja racjonalnego 
odżywiania i zdrowego stylu życia

1 13

Wągrowiec
Racjonalizacja ochrony 
chemicznej roślin uprawnych

Ochrona kukurydzy przed 
chorobami, szkodnikami i 
chwastami.

1 10

Wągrowiec
Racjonalizacja ochrony 
chemicznej roślin uprawnych

Ochrona zbóż i kukurydzy 2 32

Wągrowiec
Racjonalizacja ochrony 
chemicznej roślin uprawnych

Ochrona ziemniaków i buraków 2 21

Wągrowiec
Racjonalizacja ochrony 
chemicznej roślin uprawnych

Patogeny (choroby, chwasty, 
szkodniki) zagrożenia i ich 
efektywne zwalczanie.

1 14

Wągrowiec
Racjonalizacja ochrony 
chemicznej roślin uprawnych

Pszenica po pszenicy-zgorzel 
podstawy źdźbła i inne choroby 
podsuszkowe

1 12

Wągrowiec
Racjonalizacja ochrony 
chemicznej roślin uprawnych

Rozpoznawanie chorób zbóż oraz 
metody ich zwalczania

1 17

Wągrowiec
Racjonalizacja ochrony 
chemicznej roślin uprawnych

Szkodniki - coraz większe 
zagrożenie upraw

1 17

Wągrowiec
Racjonalizacja ochrony 
chemicznej roślin uprawnych

Szkodniki magazynowe, 
szkodliwość, zwalczanie.

1 7
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Komórka 
organizacyjna

Priorytet wojewódzki
Temat szkolenia 
informacyjnego

Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Wągrowiec

Upowszechnianie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
wykorzystania analizy 
jednostkowych kosztów 
produkcji, informacji 
rynkowej, analizy rynku 
artykułów rolnospożywczych 
i środków produkcji w 
podejmowaniu decyzji 
gospodarczych

Kalkulacja produkcji zbóż 1 15

Wągrowiec

Upowszechnianie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
wykorzystania analizy 
jednostkowych kosztów 
produkcji, informacji 
rynkowej, analizy rynku 
artykułów rolnospożywczych 
i środków produkcji w 
podejmowaniu decyzji 
gospodarczych

Praktyczne wykorzystanie 
informacji rynkowych.

1 9

Wągrowiec

Upowszechnianie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
wykorzystania analizy 
jednostkowych kosztów 
produkcji, informacji 
rynkowej, analizy rynku 
artykułów rolnospożywczych 
i środków produkcji w 
podejmowaniu decyzji 
gospodarczych

Kalkulacja produkcji tuczników 1 11

Wągrowiec

Upowszechnianie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
wykorzystania analizy 
jednostkowych kosztów 
produkcji, informacji 
rynkowej, analizy rynku 
artykułów rolnospożywczych 
i środków produkcji w 
podejmowaniu decyzji 
gospodarczych

Zastosowanie programów 
komputerowych mogących 
usprawnić pracę w zarządzaniu 
gospodarstwem rolnym.

1 23

Wągrowiec

Upowszechnianie wiedzy o 
możliwościach pozyskania 
zewnętrznych środków 
finansowych dla 
gospodarstwa rolnego

Korzyści płynące z programów 
rolnośrodowiskowych

2 22

Wągrowiec

Upowszechnianie wiedzy o 
możliwościach pozyskania 
zewnętrznych środków 
finansowych dla 
gospodarstwa rolnego

PROW 2007-2013 "Modernizacja 
gospodarstw rolnych", "Młody 
Rolnik", "Renty strukturalne"

4 81

Wągrowiec

Upowszechnianie wiedzy o 
możliwościach pozyskania 
zewnętrznych środków 
finansowych dla 
gospodarstwa rolnego

PROW 2007-2013 "Różnicowanie 
gospodarstw rolnych"

1 15
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Komórka 
organizacyjna

Priorytet wojewódzki
Temat szkolenia 
informacyjnego

Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Wągrowiec

Upowszechnianie wiedzy o 
możliwościach pozyskania 
zewnętrznych środków 
finansowych dla 
gospodarstwa rolnego

Zasady przyznawania płatności 
obszarowych w 2010 roku.

4 73

Wągrowiec

Upowszechnianie wiedzy o 
możliwościach pozyskania 
zewnętrznych środków 
finansowych dla 
gospodarstwa rolnego

Źródła finansowania inwestycji w 
rolnictwie

2 22

Wągrowiec

Upowszechnianie wiedzy w 
zakresie podatków 
związanych z prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego i 
produkcji rolnej

Podatek VAT w rolnictwie nowy 
trend czy analiza ekonomiczna

2 32

Wągrowiec

Wspieranie rozwoju i 
właściwego funkcjonowania 
wiejskiego gospodarstwa 
domowego

Pomoc socjalno bytowa dla 
mieszkańców obszarów wiejskich

2 30

Wągrowiec

Wspieranie rozwoju i 
właściwego funkcjonowania 
wiejskiego gospodarstwa 
domowego

Racjonalne żywienie rodziny 1 7

Wągrowiec

Wspieranie rozwoju i 
właściwego funkcjonowania 
wiejskiego gospodarstwa 
domowego

Ubezpieczenie społeczne rolników 1 17

Wągrowiec
Wspieranie rozwoju 
obszarów wiejskich

Bezpieczeństwo i higiena pracy w 
gospodarstwie rolnym.

2 34

Wągrowiec
Wspieranie rozwoju 
obszarów wiejskich

Korzystanie z usług doradczych 
przez rolników w ramach PROW 
2007-2013

1 25

Wągrowiec
Wspieranie rozwoju 
obszarów wiejskich

Program LEADER 2 42

Wągrowiec
Wspieranie rozwoju 
obszarów wiejskich

Ubezpieczenie gospodarcze 
rolników

1 20

Wągrowiec
Wspieranie rozwoju 
obszarów wiejskich

Wybrane działania z PROW na 
lata 2007-2013 (zmiany w PROW)

1 25

Wolsztyn
Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
ubezpieczeń w rolnictwie

Ubezpieczenia obowiązkowe - 
stan aktualny

3 59

Wolsztyn

Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
zarządzania gospodarstwem 
rolnym, w tym kształtowaniu 
konkurencyjności 
gospodarstwa rolnego

Ekonomiczne aspekty 
wprowadzania Zasady Wzajemnej 
Zgodności.

5 73

Wolsztyn Racjonalna gospodarka na 
użytkach zielonych

Użytki zielone w przyrodniczych 
pakietach programu 

3 36
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rolnośrodowiskowego.

Komórka 
organizacyjna

Priorytet wojewódzki
Temat szkolenia 
informacyjnego

Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Wolsztyn

Upowszechnianie 
rachunkowości rolnej w 
systemie Polski FADN w 
gospodarstwie rolnym

Korzyści dla gospodarstwa 
rolnego wynikające z tytułu 
prowadzenia rachunkowości 
rolniczej Polski FADN

3 34

Wolsztyn

Upowszechnianie 
rachunkowości rolnej w 
systemie Polski FADN w 
gospodarstwie rolnym

Korzyści z prowadzenia 
rachunkowości w zarządzaniu 
gospodarstwem rolnym

2 25

Wolsztyn

Upowszechnianie wiedzy o 
możliwościach pozyskania 
zewnętrznych środków 
finansowych dla 
gospodarstwa rolnego

Użytki zielone w przyrodniczych 
pakietach programu 
rolnośrodowiskowego

9 109

Wolsztyn

Upowszechnianie wiedzy o 
możliwościach pozyskania 
zewnętrznych środków 
finansowych dla 
gospodarstwa rolnego

WYÓR NAJTAŃSZEGO ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA INWESTYCJI 
W GOSP. ROL. PORÓWNANIE 
RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA INWESTYCJI.

1 11

Wolsztyn

Upowszechnianie wiedzy o 
możliwościach pozyskania 
zewnętrznych środków 
finansowych dla 
gospodarstwa rolnego

Zasady otrzymywania dopłat 
bezpośrednich a obowiązek 
spełnienia przez gospodarstwo 
zasad wzajemnej zgodności

3 57

Wolsztyn

Upowszechnianie wiedzy o 
możliwościach pozyskania 
zewnętrznych środków 
finansowych dla 
gospodarstwa rolnego

Zasady przyznawania płatności 
obszarowych w 2010 roku.

1 13

Wolsztyn

Upowszechnianie wiedzy o 
możliwościach pozyskania 
zewnętrznych środków 
finansowych dla 
gospodarstwa rolnego

Źródła finansowania inwestycji w 
rolnictwie

5 70

Wolsztyn

Upowszechnianie wiedzy w 
zakresie podatków 
związanych z prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego i 
produkcji rolnej

Podatek Vat w gospodarstwach 
rolnych-zmiany w 2010r.

2 31

Wolsztyn

Upowszechnianie wiedzy w 
zakresie podatków 
związanych z prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego i 
produkcji rolnej

Podatki w gospodarstwie rolnym 3 59

Wolsztyn
Wspieranie rozwoju 
obszarów wiejskich

Korzystanie z usług doradczych 
przez rolników w ramach PROW 
2007-2013.

2 49

Wolsztyn
Wspieranie rozwoju 
obszarów wiejskich

Ubezpieczenie gospodarcze 
rolników

4 69

Wolsztyn Wspieranie rozwoju Wymogi wzajemnej zgodności 2 36
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Komórka 
organizacyjna

Priorytet wojewódzki
Temat szkolenia 
informacyjnego

Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Wolsztyn
Wspieranie rozwoju 
obszarów wiejskich

Zasady otrzymywania dopłat 
bezpośrednich a obowiązek 
spełniania przez gospodarstwo 
zasad cross compliance.

9 109

Wolsztyn
Wspieranie rozwoju turystyki 
wiejskiej i agroturystyki

Specjalizacja gospodarstw 
agroturystycznych

1 16

Wolsztyn

Zachowanie dziedzictwa 
kulturowego Wielkopolski ze 
szczególnym 
uwzględnieniem dziedzictwa 
kulinarnego

Możliwości wykorzystania 
produktu regionalnego w 
agroturystyce

1 12

Września
Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
ubezpieczeń w rolnictwie

Ubezpieczenia w gospodarstwie 
rolnym

1 15

Września
Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
ubezpieczeń w rolnictwie

Ubezpieczenia w gospodarstwie 
rolnym, w tym dotowane 
ubezpieczenia rolne - stan 
aktualny

1 19

Września

Propagowanie postaw 
prozdrowotnych i zdrowego 
stylu życia wśród 
mieszkańców obszarów 
wiejskich

Jak długo i zdrowo żyć- znaczenie 
mleka i przetworów mlecznych w 
codziennym jadłospisie

1 11

Września

Propagowanie postaw 
prozdrowotnych i zdrowego 
stylu życia wśród 
mieszkańców obszarów 
wiejskich

Profilaktyka zdrowotna a zdrowy 
styl zycia ludności obszarów 
wiejskich

2 29

Września

Propagowanie postaw 
prozdrowotnych i zdrowego 
stylu życia wśród 
mieszkańców obszarów 
wiejskich

Racjonalne żywienie rodziny 1 11

Września

Propagowanie postaw 
prozdrowotnych i zdrowego 
stylu życia wśród 
mieszkańców obszarów 
wiejskich

Wymagania sanitarne w żywieniu 
gości w gospodarstwach 
agroturystycznych

1 12

Września

Upowszechnianie wiedzy o 
możliwościach pozyskania 
zewnętrznych środków 
finansowych dla 
gospodarstwa rolnego

Źródła finansowania inwestycji w 
gospodarstwie rolnym

2 26

Września

Upowszechnianie wiedzy w 
zakresie podatków 
związanych z prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego i 
produkcji rolnej

PODATEK VAT W 
GOSPODARSTWIE RONYM

2 30

Września Wspieranie rozwoju i 
właściwego funkcjonowania 
wiejskiego gospodarstwa 

Wykorzystanie alternatywnych 
źródeł energii w gospodarstwie.

2 30

Strona 198



Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

Sprawozdanie z realizacji programu działania WODR w Poznaniu za 2010 rok

domowego

Komórka 
organizacyjna

Priorytet wojewódzki
Temat szkolenia 
informacyjnego

Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Września
Wspieranie rozwoju 
obszarów wiejskich

Korzystanie z usług doradczych 
przez rolników w ramach PROW 
2007-2013

1 14

Września
Wspieranie rozwoju 
obszarów wiejskich

Wybrane działania PROW na 
2007-2013

10 167

Września
Wspieranie rozwoju turystyki 
wiejskiej i agroturystyki

Podstawy prawne prowadzenia 
działalności turystycznej i 
agroturystycznej na obszarach 
wiejskich – przepisy, podatki

2 30

Września
Wspieranie rozwoju turystyki 
wiejskiej i agroturystyki

Przepisy , podatki, finansowanie 
w agroturystyce w 2010 r.

1 12

Września

Zachowanie dziedzictwa 
kulturowego Wielkopolski ze 
szczególnym 
uwzględnieniem dziedzictwa 
kulinarnego

Krajowa Lista Produktów 
Tradycyjnych

2 27

Złotów
Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
ubezpieczeń w rolnictwie

Dotowane ubezpieczenia rolne 4 37

Złotów
Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
ubezpieczeń w rolnictwie

Ubezpieczenia dotowane w 
rolnictwie stan aktualny

1 15

Złotów

Propagowanie postaw 
prozdrowotnych i zdrowego 
stylu życia wśród 
mieszkańców obszarów 
wiejskich

Jak długo i zdrowo żyć - znaczenie 
mleka i przetworów mlecznych w 
codziennym jadłospisie

3 34

Złotów

Propagowanie postaw 
prozdrowotnych i zdrowego 
stylu życia wśród 
mieszkańców obszarów 
wiejskich

Promocja racjonalnego 
odżywiania i zdrowego stylu życia

4 45

Złotów

Propagowanie postaw 
prozdrowotnych i zdrowego 
stylu życia wśród 
mieszkańców obszarów 
wiejskich

Warzywa i owoce i ich rola w 
żywieniu

1 15

Złotów

Propagowanie postaw 
prozdrowotnych i zdrowego 
stylu życia wśród 
mieszkańców obszarów 
wiejskich

Zdrowie kobiety-nieodpłatne 
działania profilaktyczne

1 10

Złotów

Wspieranie rozwoju i 
właściwego funkcjonowania 
wiejskiego gospodarstwa 
domowego

Nowoczesna i piękna zagroda 
wiejska

2 26

Złotów
Wspieranie rozwoju turystyki 
wiejskiej i agroturystyki

Walory turystyczne Wielkopolski 3 40

Strona 199



Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

Sprawozdanie z realizacji programu działania WODR w Poznaniu za 2010 rok

Strona 200



Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

Sprawozdanie z realizacji programu działania WODR w Poznaniu za 2010 rok

Komórka 
organizacyjna

Priorytet wojewódzki
Temat szkolenia 
informacyjnego

Wykonanie
Liczba 

odbiorców

E

Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
zarządzania gospodarstwem 
rolnym, w tym kształtowaniu 
konkurencyjności 
gospodarstwa rolnego

Ekonomiczne aspekty 
wprowadzania Zasady Wzajemnej 
Zgodności

1 10

EOŚ Ochrona środowiska
Program rolnośrodowiskowy 
alternatywą dla obszarów prawnie 
chronionych

1 14

MD
Racjonalizacja ochrony 
chemicznej roślin uprawnych

Patogeny, choroby szkodniki i 
efektywne zwalczanie

1 15

IT
Wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości na 
obszarach wiejskich

Mikroprzedsiębiorstwa 1 12

1960 28960
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Tabela 46.

Zestawienie liczbowe szkoleń informacyjnych dla rolników zrealizowane przez ZD w powiatach 
realizowane w ramach priorytetów powiatowych w 2010 rok

ZD Priorytet powiatowy
Kierownik 
priorytetu

Plan Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Chodzież
Poprawa warunków życia i sytuacji 
finansowej gospodarstw rolnych

Janusz 
Marcinkowski

26 15 192

Czarnków-
Trzcianka

Upowszechnienie wiedzy w zakresie 
wdrażania norm i wymogów wzajemnej 
zgodności w gospodarstwach rolnych

Andrzej 
Kluczka

64 46 776

Gniezno
Dostosowanie produkcji rolniczej do norm 
obowiązujących w Unii Europejskiej

Janusz Kalisz 2 2 35

Gniezno
Poprawa jakości produktów rolniczych z 
uwzględnieniem zasad wzajemnej zgodności 
i organizowanie rynków zbytu

Bolesław 
Kaźmierczak

71 48 764

Poznań
Wsparcie dla produkcji rolniczej i poprawa 
jej jakości z uwzględnieniem ochrony 
środowiska.

Maria 
Modrzejewska

198 197 2763

Gostyń
Ochrona środowiska ze szczególnym 
uwzględnieniem Dyrektywy Azotanowej na 
terenie powiatu gostyńskiego

Zbigniew 
Borowski

16 16 230

Grodzisk
Nowoczesna wiedza rolnicza z 
uwzględnieniem ochrony środowiska

Genowefa 
Feldgebel

15 15 211

Jarocin
Poprawa wyników produkcyjnych i jakości 
żywca wieprzowego z uwzględnieniem 
ochrony środowiska

Krzysztof 
Linkowski

33 16 196

Kępno

Zwiększenie opłacalności gospodarowania 
poprzez zwiększenie efektywności produkcji 
rolniczej oraz wprowadzanie dodatkowych 
źródeł dochodu w gospodarstwie

Andrzej 
Józefowicz

30 30 535

Koło
Uprawa roślin alternatywnych dla upraw 
zbożowych

Antoni Sikorski 18 16 183

Konin
Poprawa bezpieczeństwa pracy w 
gospodarstwie rolnym w świetle zasad 
wzajemnej zgodności

Juliusz 
Klaniecki

34 2 14

Konin
Poprawa bezpieczeństwa pracy w 
gospodarstwie rolnym w świetle zasad 
wzajemnej zgodności

Juliusz 
Kłaniecki

30 17 191

Kościan Produkcja rolnicza a ochrona środowiska
Jan 
Szczepaniak

40 40 496

Krotoszyn
Ochrona środowiska na terenie powiatu 
krotoszyńskiego

Elżbieta 
Kaczmarek

7 7 156

Leszno Od producenta do konsumenta
Marek 
Kmiećkowiak

39 34 378

Międzychód
Nowości w rolnictwie z uwzględnieniem 
ochrony środowiska.

Czesława 
Nowak

26 22 276

Nowy Tomyśl Poprawa efektywności produkcji zbóż Krzysztof 13 12 251
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ZD Priorytet powiatowy
Kierownik 
priorytetu Plan Wykonanie

Liczba 
odbiorców

Oborniki

Modernizacja produkcji rolniczej i 
poprawa jakości produktów rolnych z 
uwzględnieniem ochrony środowiska i 
bezpieczeństwa zdrowotnego

Zbigniew Zając 32 32 541

Ostrów
Ochrona środowiska na OSN zlewni rzek 
Ciemna i Giszka

Lucjan 
Porczyński

10 2 10

Ostrzeszów
Ochrona środowiska w gospodarstwach 
rolnych powiatu ostrzeszowskiego

Jan Kałużny 9 3 48

Piła
Produkcja zbóż o wysokiej jakości dla 
potrzeb przemysłu zbożowo-młynarskiego 
i piekarskiego

Jerzy Markowski 2 4 84

Pleszew
Gospodarstwa rolne w warunkach 
gospodarki rynkowej

Tadeusz 
Wojcieszak

127 127 1571

Rawicz Ochrona środowiska w powiecie rawickim Ryszard Bijak 49 49 751

Słupca
Poprawa jakości i promocja żywca 
wieprzowego w powiecie słupeckim.

Adam Kwapich 42 44 586

Szamotuły

Przystosowanie gospodarstw rolnych do 
standardów obowiązujących w UE z 
zakresu higieny ,ochrony środowiska oraz 
norm jakościowych w produkcji żywności

Chrystian 
Szymański

110 106 1774

Śrem
Modernizacja produkcji rolnej oraz 
konkurencyjności gospodarstw

Zdzisław Kruk 9 7 115

Turek
Wspieranie wspólnych działań na rynku 
rolnym

Grażyna Jóźwiak 25 23 368

Wągrowiec
Wprowadzenie sprzedaży bezpośredniej - 
dywersyfikacja działalności rolniczej

Marian 
Mikołajczak

1 1 13

Września
Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na 
obszarach wiejskich powiatu 
wrzesińskiego

Ziemowit 
Jęczkowski

33 28 492

Złotów
Dostosowanie produkcji rolniczej do norm 
obowiązujących w Unii Europejskiej

Janusz Kalisz 81 71 788

Suma: 1192 1032 14788
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Tabela 47.

Tematyczne zestawienie szkoleń informacyjnych dla rolników wykonane przez ZD w powiatach 
realizowane w ramach priorytetów powiatowych w 2010 rok

Komórka 
organizacyjna

Priorytet powiatowy
Temat szkolenia 
informacyjnego

Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Chodzież
Poprawa warunków życia 
i sytuacji finansowej 
gospodarstw rolnych

Cross compliance wybrane 
zagadnienia

10 122

Chodzież
Poprawa warunków życia 
i sytuacji finansowej 
gospodarstw rolnych

Cross compliance w gospodarstwie 
rolnym

1 17

Chodzież
Poprawa warunków życia 
i sytuacji finansowej 
gospodarstw rolnych

Program zwalczania chorób 
zakaźnych zwierząt gospodarskich.

3 36

Chodzież
Poprawa warunków życia 
i sytuacji finansowej 
gospodarstw rolnych

Technologia uprawy kukurydzy na 
biomasę

1 17

Czarnków-
Trzcianka

Upowszechnienie wiedzy 
w zakresie wdrażania 
norm i wymogów 
wzajemnej zgodności w 
gospodarstwach rolnych

BHP w gospodarstwie rolnym 12 209

Czarnków-
Trzcianka

Upowszechnienie wiedzy 
w zakresie wdrażania 
norm i wymogów 
wzajemnej zgodności w 
gospodarstwach rolnych

Gospodarowanie rolnicze na 
obszarach prawnie chronionych.

1 14

Czarnków-
Trzcianka

Upowszechnienie wiedzy 
w zakresie wdrażania 
norm i wymogów 
wzajemnej zgodności w 
gospodarstwach rolnych

Korzystanie z usług doradczych przez 
rolników.

11 188

Czarnków-
Trzcianka

Upowszechnienie wiedzy 
w zakresie wdrażania 
norm i wymogów 
wzajemnej zgodności w 
gospodarstwach rolnych

Pomoc finansowa z funduszy UE i 
krajowych

1 18

Czarnków-
Trzcianka

Upowszechnienie wiedzy 
w zakresie wdrażania 
norm i wymogów 
wzajemnej zgodności w 
gospodarstwach rolnych

PROW na lata 2007-2013 wybrane 
zagadnienia.

6 95

Czarnków-
Trzcianka

Upowszechnienie wiedzy 
w zakresie wdrażania 
norm i wymogów 
wzajemnej zgodności w 
gospodarstwach rolnych

Wymogi wzajemnej zgodności w 
gospodarstwie rolnym - wybrane 
zagadnienia, ankieta sprawdzająca

15 252

Gniezno

Dostosowanie produkcji 
rolniczej do norm 
obowiązujących w Unii 
Europejskiej

Korzyści dla gospodarstwa rolnego 
wynikające z tytułu prowadzenia 
rachunkowości rolnej.

2 35
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Komórka 
organizacyjna

Priorytet powiatowy
Temat szkolenia 
informacyjnego

Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Gniezno

Poprawa jakości 
produktów rolniczych z 
uwzględnieniem zasad 
wzajemnej zgodności i 
organizowanie rynków 
zbytu

Czynniki wpływające na 
efektywność tuczu trzody chlewnej z 
uwzględnieniem zasad wzajemnej 
zgodności

2 33

Gniezno

Poprawa jakości 
produktów rolniczych z 
uwzględnieniem zasad 
wzajemnej zgodności i 
organizowanie rynków 
zbytu

Efektywne oraz racjonalne 
nawożenia oraz chemiczna ochrona 
roślin-monitoring upraw, efekty, 
zagrożenia, rynki zbytu 

5 76

Gniezno

Poprawa jakości 
produktów rolniczych z 
uwzględnieniem zasad 
wzajemnej zgodności i 
organizowanie rynków 
zbytu

Kompleksowa ochrona zbóż jarych, 
ozimych i rzepaku w celu poprawy 
jakości

5 99

Gniezno

Poprawa jakości 
produktów rolniczych z 
uwzględnieniem zasad 
wzajemnej zgodności i 
organizowanie rynków 
zbytu

Nowoczesne technologie uprawy 
zbóż, rola i znaczenie wapnowania

1 5

Gniezno

Poprawa jakości 
produktów rolniczych z 
uwzględnieniem zasad 
wzajemnej zgodności i 
organizowanie rynków 
zbytu

Obowiązek spełnienia przez 
gospodarstwo rolne zasad 
wzajemnej zgodności ze 
szczególnym uwzględnieniem 
programu zwalczania chorób 
zakaźnych

4 83

Gniezno

Poprawa jakości 
produktów rolniczych z 
uwzględnieniem zasad 
wzajemnej zgodności i 
organizowanie rynków 
zbytu

Ochrona przed patogenami 
ziemniaków jadalnych.

2 35

Gniezno

Poprawa jakości 
produktów rolniczych z 
uwzględnieniem zasad 
wzajemnej zgodności i 
organizowanie rynków 
zbytu

Plany nawozowe celem poprawy 
jakości produktów rolniczych

2 34

Gniezno

Poprawa jakości 
produktów rolniczych z 
uwzględnieniem zasad 
wzajemnej zgodności i 
organizowanie rynków 
zbytu

Poprawa jakości produkcji mięsa 
wieprzowego i wołowego z 
uwzględnieniem zasad cross-
compliance.

2 35

Gniezno

Poprawa jakości 
produktów rolniczych z 
uwzględnieniem zasad 
wzajemnej zgodności i 
organizowanie rynków 
zbytu

Poprawa jakości produkcji mleka w 
oparciu o prawidłowe 
przechowywanie.

2 39
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Komórka 
organizacyjna

Priorytet powiatowy 
Temat szkolenia 
informacyjnego

Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Gniezno

Poprawa jakości 
produktów rolniczych z 
uwzględnieniem zasad 
wzajemnej zgodności i 
organizowanie rynków 
zbytu

Poprawa jakości produkcji pszenicy 
konsumpcyjnej.

2 29

Gniezno

Poprawa jakości 
produktów rolniczych z 
uwzględnieniem zasad 
wzajemnej zgodności i 
organizowanie rynków 
zbytu

Poprawa jakości produkcji żywca 
wieprzowego w oparciu o pasze 
wysokobiałkowe z własnej produkcji.

1 13

Gniezno

Poprawa jakości 
produktów rolniczych z 
uwzględnieniem zasad 
wzajemnej zgodności i 
organizowanie rynków 
zbytu

Poprawa jakości żywca wieprzowego 
w oparciu o pasze wysokobiałkowe z 
własnej produkcji.

1 12

Gniezno

Poprawa jakości 
produktów rolniczych z 
uwzględnieniem zasad 
wzajemnej zgodności i 
organizowanie rynków 
zbytu

Poprawa mięsności trzody chlewnej 
poprzez krzyżowanie i odpowiednie 
żywienie

1 6

Gniezno

Poprawa jakości 
produktów rolniczych z 
uwzględnieniem zasad 
wzajemnej zgodności i 
organizowanie rynków 
zbytu

Poprawa żyzności i urodzajności 
gleby, prowadzenie właściwych 
płodozmianów w oparciu o wyniki 
badań glebowych z uwzględnieniem 
zasad wzajemnej zgodności

4 78

Gniezno

Poprawa jakości 
produktów rolniczych z 
uwzględnieniem zasad 
wzajemnej zgodności i 
organizowanie rynków 
zbytu

Popularyzacja i wdrażanie zasady 
wzajemnej zgodności w 
gospodarstwach rolnych

1 8

Gniezno

Poprawa jakości 
produktów rolniczych z 
uwzględnieniem zasad 
wzajemnej zgodności i 
organizowanie rynków 
zbytu

Pozyskiwanie środków finansowych 
krajowych i z UE w celu poprawy 
jakości i promocji produktów 
rolniczych

4 42

Gniezno

Poprawa jakości 
produktów rolniczych z 
uwzględnieniem zasad 
wzajemnej zgodności i 
organizowanie rynków 
zbytu

Prawidłowe nawożenie zbóż w 
oparciu o analizy gleby z 
uwzględnieniem racjonalnej ochrony 
roślin

1 5

Gniezno

Poprawa jakości 
produktów rolniczych z 
uwzględnieniem zasad 
wzajemnej zgodności i 
organizowanie rynków 
zbytu

Przygotowanie dokumentacji w celu 
pozyskania funduszy krajowych i UE 
dla gospodarstw rolnych

1 17
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Komórka 
organizacyjna

Priorytet powiatowy
Temat szkolenia 
informacyjnego

Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Gniezno

Poprawa jakości 
produktów rolniczych z 
uwzględnieniem zasad 
wzajemnej zgodności i 
organizowanie rynków 
zbytu

Technologia uprawy kukurydzy ze 
szczególnym uwzględnieniem 
zwalczania chwastów

1 10

Gniezno

Poprawa jakości 
produktów rolniczych z 
uwzględnieniem zasad 
wzajemnej zgodności i 
organizowanie rynków 
zbytu

Uprawa i wpływ poplonów na 
jakość plonu głównego

1 6

Gniezno

Poprawa jakości 
produktów rolniczych z 
uwzględnieniem zasad 
wzajemnej zgodności i 
organizowanie rynków 
zbytu

Uprawa pszenicy wysokiej jakości z 
uwzględnieniem nowych odmian.

2 35

Gniezno

Poprawa jakości 
produktów rolniczych z 
uwzględnieniem zasad 
wzajemnej zgodności i 
organizowanie rynków 
zbytu

Uprawa strączkowych w celu 
przełamania monokultury i 
poprawa jakości własnej bazy 
paszowej 

2 41

Gniezno

Poprawa jakości 
produktów rolniczych z 
uwzględnieniem zasad 
wzajemnej zgodności i 
organizowanie rynków 
zbytu

Źródło finansowania inwestycji w 
rolnictwie.

1 23

Gniezno

Wsparcie dla produkcji 
rolniczej i poprawa jej 
jakości z uwzględnieniem 
ochrony środowiska.

Integrowana ochrona roślin w 
gospodarstwach rolnych

1 15

Gostyń

Ochrona środowiska ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
Dyrektywy Azotanowej na 
terenie powiatu 
gostyńskiego

Zasada wzajemnej zgodności z 
szczególnym uwzględnieniem 
ochrony środowiska.

16 230

Grodzisk

Nowoczesna wiedza 
rolnicza z 
uwzględnieniem ochrony 
środowiska

Cross compliance 3 40

Grodzisk

Nowoczesna wiedza 
rolnicza z 
uwzględnieniem ochrony 
środowiska

Dopłaty obszarowe w 2010 roku 4 58

Grodzisk

Nowoczesna wiedza 
rolnicza z 
uwzględnieniem ochrony 
środowiska

Ekonomiczne aspekty 
wprowadzenia zasady wzajemnej 
zgodności

2 30
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Komórka 
organizacyjna

Priorytet powiatowy
Temat szkolenia 
informacyjnego

Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Grodzisk

Nowoczesna wiedza 
rolnicza z 
uwzględnieniem ochrony 
środowiska

PROW - 2007-2013 2 30

Grodzisk

Nowoczesna wiedza 
rolnicza z 
uwzględnieniem ochrony 
środowiska

Prowadzenie rachunkowości w 
gospodarstwie rolnym

1 8

Grodzisk

Nowoczesna wiedza 
rolnicza z 
uwzględnieniem ochrony 
środowiska

Rachunkowość rolna wady i zalety 1 10

Grodzisk

Nowoczesna wiedza 
rolnicza z 
uwzględnieniem ochrony 
środowiska

Użytki przyrodnicze w pakietach 
programu rolnośrodowiskowego

1 15

Grodzisk

Nowoczesna wiedza 
rolnicza z 
uwzględnieniem ochrony 
środowiska

Użytki zielone w przyrodniczych 
pakietach programu RŚ

1 20

Jarocin

Poprawa wyników 
produkcyjnych i jakości 
żywca wieprzowego z 
uwzględnieniem ochrony 
środowiska

Czynniki wpływające na jakość 
żywca wieprzowego

7 81

Jarocin

Poprawa wyników 
produkcyjnych i jakości 
żywca wieprzowego z 
uwzględnieniem ochrony 
środowiska

Odnawialne źródła energii 3 37

Jarocin

Poprawa wyników 
produkcyjnych i jakości 
żywca wieprzowego z 
uwzględnieniem ochrony 
środowiska

Profilaktyka zdrowotna produkcji 
trzody chlewnej

6 78

Kępno

Zwiększenie opłacalności 
gospodarowania poprzez 
zwiększenie efektywności 
produkcji rolniczej oraz 
wprowadzanie 
dodatkowych źródeł 
dochodu w gospodarstwie

Cykl świński a prognozowanie cen 
żywca wieprzowego

2 54

Kępno

Zwiększenie opłacalności 
gospodarowania poprzez 
zwiększenie efektywności 
produkcji rolniczej oraz 
wprowadzanie 
dodatkowych źródeł 
dochodu w gospodarstwie

Czynniki wpływające na poprawę 
opłacalności produkcji i jakość żywca 
wieprzowego

8 164
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Komórka 
organizacyjna

Priorytet powiatowy 
Temat szkolenia 
informacyjnego

Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Kępno

Zwiększenie opłacalności 
gospodarowania poprzez 
zwiększenie efektywności 
produkcji rolniczej oraz 
wprowadzanie 
dodatkowych źródeł 
dochodu w gospodarstwie

Ekonomiczne aspekty wprowadzenia 
zasady wzajemnej zgodności

3 39

Kępno

Zwiększenie opłacalności 
gospodarowania poprzez 
zwiększenie efektywności 
produkcji rolniczej oraz 
wprowadzanie 
dodatkowych źródeł 
dochodu w gospodarstwie

Jak skutecznie konkurować na rynku 
żywca wieprzowego

2 50

Kępno

Zwiększenie opłacalności 
gospodarowania poprzez 
zwiększenie efektywności 
produkcji rolniczej oraz 
wprowadzanie 
dodatkowych źródeł 
dochodu w gospodarstwie

Pomoc finansowa z funduszy UE i 
krajowych

7 109

Kępno

Zwiększenie opłacalności 
gospodarowania poprzez 
zwiększenie efektywności 
produkcji rolniczej oraz 
wprowadzanie 
dodatkowych źródeł 
dochodu w gospodarstwie

Pozyskiwanie środków finansowych 
ze źródeł krajowych i UE

2 29

Kępno

Zwiększenie opłacalności 
gospodarowania poprzez 
zwiększenie efektywności 
produkcji rolniczej oraz 
wprowadzanie 
dodatkowych źródeł 
dochodu w gospodarstwie

Prawidłowe żywienie krów 
kształtujące opłacalność produkcji 
mleka.

1 15

Kępno

Zwiększenie opłacalności 
gospodarowania poprzez 
zwiększenie efektywności 
produkcji rolniczej oraz 
wprowadzanie 
dodatkowych źródeł 
dochodu w gospodarstwie

PROW 2007-2013 Modernizacja 
Gospodarstw Rolnych , Młody 
Rolnik, Renty Strukturalne

2 30

Kępno

Zwiększenie opłacalności 
gospodarowania poprzez 
zwiększenie efektywności 
produkcji rolniczej oraz 
wprowadzanie 
dodatkowych źródeł 
dochodu w gospodarstwie

Źródła finansowania inwestycji w 
rolnictwie

3 45

Koło
Uprawa roślin 
alternatywnych dla upraw 
zbożowych

Ekonomiczne aspekty uprawy roślin 
strączkowych

3 23
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Komórka 
organizacyjna

Priorytet powiatowy
Temat szkolenia 
informacyjnego

Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Koło
Uprawa roślin 
alternatywnych dla upraw 
zbożowych

Facelia jako alternatywa upraw 
zbożowych

1 11

Koło
Uprawa roślin 
alternatywnych dla upraw 
zbożowych

Rzepak ozimy jako alternatywa 
uprawy zbóż

1 14

Koło
Uprawa roślin 
alternatywnych dla upraw 
zbożowych

Uprawa roślin motylkowych jako 
alternatywa dla upraw zbożowych

10 125

Koło
Uprawa roślin 
alternatywnych dla upraw 
zbożowych

Zagrożenia i choroby spowodowane 
monokulturą zbóż

1 10

Konin

poprawa bezpieczeństwa 
pracy w gospodarstwie 
rolnym w świetle zasad 
wzajemnej zgodności

Bezpieczeństwo i higiena pracy w 
gospodarstwie rolnym

1 7

Konin

poprawa bezpieczeństwa 
pracy w gospodarstwie 
rolnym w świetle zasad 
wzajemnej zgodności

Wymogi wzajemnej zgodności 1 7

Konin

Poprawa bezpieczeństwa 
pracy w gospodarstwie 
rolnym w świetle zasad 
wzajemnej zgodności

Bezpieczeństwo i higiena pracy w 
gospodarstwie rolnym

8 95

Konin

Poprawa bezpieczeństwa 
pracy w gospodarstwie 
rolnym w świetle zasad 
wzajemnej zgodności

Wymogi wzajemnej zgodności. 8 88

Kościan
Produkcja rolnicza a 
ochrona środowiska

Integrowane metody produkcji 
rolniczej

2 19

Kościan
Produkcja rolnicza a 
ochrona środowiska

Krajowy program 
rolnośrodowiskowy

5 55

Kościan
Produkcja rolnicza a 
ochrona środowiska

Nawożenie roślin uprawnych w 
oparciu o wyniki badań zasobności i 
potrzeb roślin

2 15

Kościan
Produkcja rolnicza a 
ochrona środowiska

Ochrona środowiska na obszarach 
wiejskich

5 79

Kościan
Produkcja rolnicza a 
ochrona środowiska

Środki ochrony roślin , a ochrona 
środowiska

4 44

Kościan
Produkcja rolnicza a 
ochrona środowiska

Wdrażanie Dyrektywy Azotanowej 
na obszarach szczególnie narażonych 
na odpływ azotu

6 81

Kościan
Produkcja rolnicza a 
ochrona środowiska

Zasada wzajemnej zgodności w 
gospodarstwie rolnym

16 203

Krotoszyn
Ochrona środowiska na 
terenie powiatu 
krotoszyńskiego

Dobra praktyka rolna - wymóg cross 
compliance.

1 21
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Komórka 
organizacyjna

Priorytet powiatowy
Temat szkolenia 
informacyjnego

Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Krotoszyn
Ochrona środowiska na 
terenie powiatu 
krotoszyńskiego

Ochrona środowiska wymóg cross 
compiance

2 22

Krotoszyn
Ochrona środowiska na 
terenie powiatu 
krotoszyńskiego

Produkcja rolnicza źródłem 
zanieczyszczeń środowiska.

1 9

Krotoszyn
Ochrona środowiska na 
terenie powiatu 
krotoszyńskiego

Program rolnośrodowiskowy-rolnik 
strażnikiem ochrony środowiska

1 8

Krotoszyn
Ochrona środowiska na 
terenie powiatu 
krotoszyńskiego

Zasada wzajemnej zgodności 2 96

Leszno
Od producenta do 
konsumenta

Normy i regulacje prawne w 
produkcji rolniczej

20 226

Leszno
Od producenta do 
konsumenta

Nowości w produkcji rolniczej 14 152

Międzychód
Nowości w rolnictwie z 
uwzględnieniem ochrony 
środowiska.

Dobrostan - trzoda chlewna i bydło 2 29

Międzychód
Nowości w rolnictwie z 
uwzględnieniem ochrony 
środowiska.

Mechanizacja w produkcji zwierzęcej 1 11

Międzychód
Nowości w rolnictwie z 
uwzględnieniem ochrony 
środowiska.

Nowe technologie w produkcji 
roślinnej

1 12

Międzychód
Nowości w rolnictwie z 
uwzględnieniem ochrony 
środowiska.

Nowoczesne technologie 
pozyskiwania mleka

1 10

Międzychód
Nowości w rolnictwie z 
uwzględnieniem ochrony 
środowiska.

Technologiczne aspekty 
wprowadzania zasad cross 
compliance

4 51

Międzychód
Nowości w rolnictwie z 
uwzględnieniem ochrony 
środowiska.

Zasady Wzajemnej Zgodności 13 163

Nowy Tomyśl
Poprawa efektywności 
produkcji zbóż

CHARAKTERYSTYKA ODMIAN 
ZBÓŻ JARYCH POD WZGLEDEM 
CECH MORFOLOGICZNYCH I 
PLONOTWÓRCZYCH

1 36

Nowy Tomyśl
Poprawa efektywności 
produkcji zbóż

Dobór odmian zbóż do warunków 
siedliskowych i kierunku 
użytkowania.

1 13

Nowy Tomyśl
Poprawa efektywności 
produkcji zbóż

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE 
OCHRONY ROSLIN W UPRAWIE 
ZBÓŻ , KUKURYDZY I RZEPAKU

1 36

Nowy Tomyśl
Poprawa efektywności 
produkcji zbóż

Nowości w hodowli zbóż jaką 
odmianę wybrać

4 93
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Nowy Tomyśl
Poprawa efektywności 
produkcji zbóż

Patogeny(chwasty szkodniki i 
choroby)zagrożenia a ich efektywne 
zwalczanie.

1 11

Komórka 
organizacyjna

Priorytet powiatowy
Temat szkolenia 
informacyjnego

Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Nowy Tomyśl
Poprawa efektywności 
produkcji zbóż

RACJONALNE NAWOZENIE ZBÓŻ , 
KUKURYDZY I RZEPAKU 

1 13

Nowy Tomyśl
Poprawa efektywności 
produkcji zbóż

Rozpoznawanie chorób zbóż, rzepaku 
oraz metody ich zwalczania

1 15

Nowy Tomyśl
Poprawa efektywności 
produkcji zbóż

Szkodniki chwasty i choroby-
zagrożenia dla uprawy zbóż.

1 19

Nowy Tomyśl
Poprawa efektywności 
produkcji zbóż

Wpływ efektywnego nawożenia na 
jakość i wysokość plonu zbóż 
-zagrożenia- odpowiedzialna 
gospodarka azotem.

1 15

Oborniki

Modernizacja produkcji 
rolniczej i poprawa 
jakości produktów 
rolnych z uwzględnieniem 
ochrony środowiska i 
bezpieczeństwa 
zdrowotnego

Dostosowanie produkcji do wymagań 
wzajemnej zgodności ze szczególnym 
uwzględnieniem jakości produktów 
rolnych i poprawa jakości produktów

10 180

Oborniki

Modernizacja produkcji 
rolniczej i poprawa 
jakości produktów 
rolnych z uwzględnieniem 
ochrony środowiska i 
bezpieczeństwa 
zdrowotnego

Finansowanie modernizacji 
gospodarstw rolnych ze źródeł 
krajowych i funduszy Unii 
Europejskiej

6 80

Oborniki

Modernizacja produkcji 
rolniczej i poprawa 
jakości produktów 
rolnych z uwzględnieniem 
ochrony środowiska i 
bezpieczeństwa 
zdrowotnego

Nowości z zakresu produkcji rolnej - 
wybrane zagadnienia

1 11

Oborniki

Modernizacja produkcji 
rolniczej i poprawa 
jakości produktów 
rolnych z uwzględnieniem 
ochrony środowiska i 
bezpieczeństwa 
zdrowotnego

Nowości z zakresu produkcji rolnej z 
uwzględnieniem środowiska

6 114

Oborniki

Modernizacja produkcji 
rolniczej i poprawa 
jakości produktów 
rolnych z uwzględnieniem 
ochrony środowiska i 
bezpieczeństwa 
zdrowotnego

Nowości z zakresu rolnictwa, w tym 
minimalne wymogi cross compliance 
w zakresie ochrony środowiska i 
obowiązkowe ubezpieczenia rolników

1 22

Oborniki Modernizacja produkcji 
rolniczej i poprawa 
jakości produktów 
rolnych z uwzględnieniem 

Obowiązki rolników realizujących 
pakiety rolnośrodowiskowe

7 128
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ochrony środowiska i 
bezpieczeństwa 
zdrowotnego

Strona 217



Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

Sprawozdanie z realizacji programu działania WODR w Poznaniu za 2010 rok

Komórka 
organizacyjna

Priorytet powiatowy
Temat szkolenia 
informacyjnego

Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Oborniki

Modernizacja produkcji 
rolniczej i poprawa 
jakości produktów 
rolnych z uwzględnieniem 
ochrony środowiska i 
bezpieczeństwa 
zdrowotnego

Zasady przyznawania płatności w 
ramach systemu wsparcia 
bezpośredniego kampanii 2010

1 6

Ostrów
Ochrona środowiska na 
OSN zlewni rzek Ciemna i 
Giszka

Marketingowe podejście do produkcji 
w gospodarstwie.

1 5

Ostrów
Ochrona środowiska na 
OSN zlewni rzek Ciemna i 
Giszka

PROW 2007-2013 "Modernizacja 
gospodarstw rolnych", "Młody 
Rolnik","Renty strukturalne"

1 5

Ostrzeszów
Ochrona środowiska w 
gospodarstwach rolnych 
powiatu ostrzeszowskiego

Technologiczne aspekty 
wprowadzania zasad wzajemnej 
zgodności cross compliance

3 48

Piła

Produkcja zbóż o wysokiej 
jakości dla potrzeb 
przemysłu zbożowo-
młynarskiego i 
piekarskiego

Charakterystyka odmian zbóż 
jakościowych

1 10

Piła

Produkcja zbóż o wysokiej 
jakości dla potrzeb 
przemysłu zbożowo-
młynarskiego i 
piekarskiego

Dobra jakość materiału siewnego 
podstawą wysokich plonów zbóż

1 24

Piła

Produkcja zbóż o wysokiej 
jakości dla potrzeb 
przemysłu zbożowo-
młynarskiego i 
piekarskiego

Najważniejsze elementy agrotechniki 
w uprawie zbóż i kukurydzy w 
warunkach północnej Wielkopolski

1 25

Piła

Produkcja zbóż o wysokiej 
jakości dla potrzeb 
przemysłu zbożowo-
młynarskiego i 
piekarskiego

Wiosna na plantacjach zbóż i rzepaku 
ozimego

1 25

Pleszew
Gospodarstwa rolne w 
warunkach gospodarki 
rynkowej

Aktualne kredyty preferencyjne 3 36

Pleszew
Gospodarstwa rolne w 
warunkach gospodarki 
rynkowej

Aktualności w rolnictwie oraz 
aktualne zmiany PROW.

4 32

Pleszew
Gospodarstwa rolne w 
warunkach gospodarki 
rynkowej

Aktualności z zakresu pozyskiwania 
funduszy z UE - dopłaty bezpośrednie

6 85

Pleszew
Gospodarstwa rolne w 
warunkach gospodarki 
rynkowej

Aktualności z zakresu rolnictwa 1 17

Pleszew Gospodarstwa rolne w 
warunkach gospodarki 

BHP w gospodarstwie rolnym. 2 20
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Komórka 
organizacyjna

Priorytet powiatowy
Temat szkolenia 
informacyjnego

Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Pleszew
Gospodarstwa rolne w 
warunkach gospodarki 
rynkowej

Cross compliance - minimalne 
wymagania

3 41

Pleszew
Gospodarstwa rolne w 
warunkach gospodarki 
rynkowej

Dopłaty bezpośrednie i nowości w 
rolnictwie

1 15

Pleszew
Gospodarstwa rolne w 
warunkach gospodarki 
rynkowej

Materia organiczna dbałość o żyzność 
biologiczną gleby

2 23

Pleszew
Gospodarstwa rolne w 
warunkach gospodarki 
rynkowej

Materiał siewny 2 30

Pleszew
Gospodarstwa rolne w 
warunkach gospodarki 
rynkowej

Minimalne wymagania wzajemnej 
zgodności cross compliance

8 74

Pleszew
Gospodarstwa rolne w 
warunkach gospodarki 
rynkowej

Nowości w hodowli żbóż,kórą 
odmianę wybrać

2 30

Pleszew
Gospodarstwa rolne w 
warunkach gospodarki 
rynkowej

Nowości w rolnictwie 9 110

Pleszew
Gospodarstwa rolne w 
warunkach gospodarki 
rynkowej

Nowości w rolnictwie w zakresie 
funduszy PROW

2 23

Pleszew
Gospodarstwa rolne w 
warunkach gospodarki 
rynkowej

Profilaktyka zdrowotna 2 23

Pleszew
Gospodarstwa rolne w 
warunkach gospodarki 
rynkowej

Program rolnośrodowiskowy 3 39

Pleszew
Gospodarstwa rolne w 
warunkach gospodarki 
rynkowej

Promocja zdrowego stylu życia 1 9

Pleszew
Gospodarstwa rolne w 
warunkach gospodarki 
rynkowej

Promocja zdrowia. Zdrowy syl życia. 
Profilaktyka pierwszo i drugorzędowa

2 20

Pleszew
Gospodarstwa rolne w 
warunkach gospodarki 
rynkowej

Racjonalne żywienie rodziny 2 17

Pleszew
Gospodarstwa rolne w 
warunkach gospodarki 
rynkowej

Racjonalne żywienie rodziny. 
Piramida zdrowia

2 40

Pleszew
Gospodarstwa rolne w 
warunkach gospodarki 
rynkowej

Upowszechnianie wiedzy z zakresu 
ochrony środowiska na obszarach 
wiejskich

4 46

Pleszew Gospodarstwa rolne w 
warunkach gospodarki 

Wykorzystanie informacji rynkowej i 
analiz kosztów produkcji w 

3 37
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Komórka 
organizacyjna

Priorytet powiatowy
Temat szkolenia 
informacyjnego

Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Pleszew
Gospodarstwa rolne w 
warunkach gospodarki 
rynkowej

Wymagania wzajemnej zgodności 
obowiązujące rolników ubiegających 
się o dopłaty bezpośrednie i wsparcie 
w niektórych działaniach PROW.

5 62

Pleszew
Gospodarstwa rolne w 
warunkach gospodarki 
rynkowej

Wymagania wzajemnej zgodności 
obowiązujące rolników ubiegających 
sie o dopłaty bezpośrednie i wsparcie 
w ramach niektórych działań PROW 
2007-1013 od 2009 roku

3 38

Pleszew
Gospodarstwa rolne w 
warunkach gospodarki 
rynkowej

Zagrożenia dla jakości wód ze strony 
środowiska

6 77

Pleszew
Gospodarstwa rolne w 
warunkach gospodarki 
rynkowej

Zasada wzajemnej zgodności w 
gospodarstwie rolnym.

21 294

Pleszew
Gospodarstwa rolne w 
warunkach gospodarki 
rynkowej

Zdrowy styl życia. Profilaktyka 
pierwszo i drugorzędowa

2 43

Pleszew
Gospodarstwa rolne w 
warunkach gospodarki 
rynkowej

Zmiany w funduszach unijnych. 5 56

Pleszew
Gospodarstwa rolne w 
warunkach gospodarki 
rynkowej

Zmiany w pozyskiwaniu funduszy 
unijnych.

1 8

Pleszew
Gospodarstwa rolne w 
warunkach gospodarki 
rynkowej

Zmiany w PROW 2007 - 2013 20 226

Poznań

Wsparcie dla produkcji 
rolniczej i poprawa jej 
jakości z uwzględnieniem 
ochrony środowiska.

Agroturystyka-wybrane zagadnienia. 2 21

Poznań

Wsparcie dla produkcji 
rolniczej i poprawa jej 
jakości z uwzględnieniem 
ochrony środowiska.

Bezpieczeństwo i higiena pracy w 
gospodarstwie rolnym

6 98

Poznań

Wsparcie dla produkcji 
rolniczej i poprawa jej 
jakości z uwzględnieniem 
ochrony środowiska.

BHP w gospodarstwie rolnym wg 
wymogów CROSS COMLIANCE 

4 77

Poznań

Wsparcie dla produkcji 
rolniczej i poprawa jej 
jakości z uwzględnieniem 
ochrony środowiska.

Cross  compliance 1 10

Poznań

Wsparcie dla produkcji 
rolniczej i poprawa jej 
jakości z uwzględnieniem 
ochrony środowiska.

Cross compliance - ochrona gleb i 
wód, rejestracja zwierząt, oraz 
obowiązujące standardy od 2011

1 11

Poznań Wsparcie dla produkcji 
rolniczej i poprawa jej 

Cross compliance - wybrane 
zagadnienia

14 200
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jakości z uwzględnieniem 
ochrony środowiska.

Komórka 
organizacyjna Priorytet powiatowy Temat szkolenia informacyjnego Wykonanie

Liczba 
odbiorców

Poznań

Wsparcie dla produkcji 
rolniczej i poprawa jej 
jakości z uwzględnieniem 
ochrony środowiska.

Cross-compliance w gospodarstwie 
rolnym

7 87

Poznań

Wsparcie dla produkcji 
rolniczej i poprawa jej 
jakości z uwzględnieniem 
ochrony środowiska.

Cross compliance w gospodarstwie 
rolnym-praktyczne aspekty

10 126

Poznań

Wsparcie dla produkcji 
rolniczej i poprawa jej 
jakości z uwzględnieniem 
ochrony środowiska.

Dobra kultura rolna - wymóg cross - 
compliance

3 46

Poznań

Wsparcie dla produkcji 
rolniczej i poprawa jej 
jakości z uwzględnieniem 
ochrony środowiska.

Dokumentacja w programie 
rolnośrodowiskowym

4 74

Poznań

Wsparcie dla produkcji 
rolniczej i poprawa jej 
jakości z uwzględnieniem 
ochrony środowiska.

Dopłaty do materiału siewnego 7 81

Poznań

Wsparcie dla produkcji 
rolniczej i poprawa jej 
jakości z uwzględnieniem 
ochrony środowiska.

Dopłaty bezpośrednie w 2010 r. 24 322

Poznań

Wsparcie dla produkcji 
rolniczej i poprawa jej 
jakości z uwzględnieniem 
ochrony środowiska.

Dopłaty rolnośrodowiskowe 3 45

Poznań

Wsparcie dla produkcji 
rolniczej i poprawa jej 
jakości z uwzględnieniem 
ochrony środowiska.

Dostosowanie gospodarstwa rolnego 
do cross compliance w 2010r. 

4 90

Poznań

Wsparcie dla produkcji 
rolniczej i poprawa jej 
jakości z uwzględnieniem 
ochrony środowiska.

Dostosowanie Gospodarstwa Rolnego 
do Minimalnych Wymogów 
Wzajemnej Zgodności.

5 98

Poznań

Wsparcie dla produkcji 
rolniczej i poprawa jej 
jakości z uwzględnieniem 
ochrony środowiska.

Dotowane ubezpieczenia rolne 7 85

Poznań

Wsparcie dla produkcji 
rolniczej i poprawa jej 
jakości z uwzględnieniem 
ochrony środowiska.

Działania PROW 2007-2013 4 51

Poznań

Wsparcie dla produkcji 
rolniczej i poprawa jej 
jakości z uwzględnieniem 
ochrony środowiska.

Gospodarstwo ekologiczne-wybrane 
zagadnienia

1 26
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Poznań

Wsparcie dla produkcji 
rolniczej i poprawa jej 
jakości z uwzględnieniem 
ochrony środowiska.

Istota kalkulacji rolniczych. 
Wykorzystanie kalkulacji w 
prowadzeniu gospodarstwa.

12 125

Komórka 
organizacyjna

Priorytet powiatowy
Temat szkolenia 
informacyjnego

Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Poznań

Wsparcie dla produkcji 
rolniczej i poprawa jej 
jakości z uwzględnieniem 
ochrony środowiska.

Kredyty w rolnictwie 2 35

Poznań

Wsparcie dla produkcji 
rolniczej i poprawa jej 
jakości z uwzględnieniem 
ochrony środowiska.

Nowości i aktualne problemy 
rolnictwa

4 64

Poznań

Wsparcie dla produkcji 
rolniczej i poprawa jej 
jakości z uwzględnieniem 
ochrony środowiska.

Nowości w hodowli zbóż - którą 
odmianę wybrać?

4 25

Poznań

Wsparcie dla produkcji 
rolniczej i poprawa jej 
jakości z uwzględnieniem 
ochrony środowiska.

Ocena Gospodarstwa Rolnego do 
Minimalnych Wymogów Wzajemnej 
Zgodności.

5 106

Poznań

Wsparcie dla produkcji 
rolniczej i poprawa jej 
jakości z uwzględnieniem 
ochrony środowiska.

Ochrona roślin 1 15

Poznań

Wsparcie dla produkcji 
rolniczej i poprawa jej 
jakości z uwzględnieniem 
ochrony środowiska.

Ochrona środowiska wybrane 
zagadnienia.

1 29

Poznań

Wsparcie dla produkcji 
rolniczej i poprawa jej 
jakości z uwzględnieniem 
ochrony środowiska.

Ochrona zbóż ozimych 1 10

Poznań

Wsparcie dla produkcji 
rolniczej i poprawa jej 
jakości z uwzględnieniem 
ochrony środowiska.

Poprawa efektywności produkcji zbóż 
w aspekcie obniżenia kosztów i 
zwiększenia jakości

4 46

Poznań

Wsparcie dla produkcji 
rolniczej i poprawa jej 
jakości z uwzględnieniem 
ochrony środowiska.

Prawidłowe wypełnianie wniosków o 
płatności obszarowe

3 36

Poznań

Wsparcie dla produkcji 
rolniczej i poprawa jej 
jakości z uwzględnieniem 
ochrony środowiska.

Produkt regionalny ochrona i 
promocja

6 93

Poznań

Wsparcie dla produkcji 
rolniczej i poprawa jej 
jakości z uwzględnieniem 
ochrony środowiska.

Programy rolnośrodowiskowe 4 62

Poznań Wsparcie dla produkcji 
rolniczej i poprawa jej 

PROW 2007 - 2013 6 64
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jakości z uwzględnieniem 
ochrony środowiska.

Poznań

Wsparcie dla produkcji 
rolniczej i poprawa jej 
jakości z uwzględnieniem 
ochrony środowiska.

Przegląd nowych odmian zbóż jarych 5 45

Komórka 
organizacyjna

Priorytet powiatowy
Temat szkolenia 
informacyjnego

Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Poznań

Wsparcie dla produkcji 
rolniczej i poprawa jej 
jakości z uwzględnieniem 
ochrony środowiska.

Płatności obszarowe 4 47

Poznań

Wsparcie dla produkcji 
rolniczej i poprawa jej 
jakości z uwzględnieniem 
ochrony środowiska.

Środki do produkcji roślinnej i 
ochrona roślin 

1 10

Poznań

Wsparcie dla produkcji 
rolniczej i poprawa jej 
jakości z uwzględnieniem 
ochrony środowiska.

Środki do produkcji roślinnej i 
zwierzęcej

1 15

Poznań

Wsparcie dla produkcji 
rolniczej i poprawa jej 
jakości z uwzględnieniem 
ochrony środowiska.

Srodki do produkcji zwierzęcej 1 10

Poznań

Wsparcie dla produkcji 
rolniczej i poprawa jej 
jakości z uwzględnieniem 
ochrony środowiska.

Ubezpieczenia w gospodarstwach 
rolnych, w tym dotowane 
ubezpieczenia upraw rolnych i 
zwierząt gospodarskich

2 11

Poznań

Wsparcie dla produkcji 
rolniczej i poprawa jej 
jakości z uwzględnieniem 
ochrony środowiska.

Ubezpieczenia w gospodarstwie 
rolnym

8 133

Poznań

Wsparcie dla produkcji 
rolniczej i poprawa jej 
jakości z uwzględnieniem 
ochrony środowiska.

Upowszechnianie wiedzy o 
możliwościach pozyskiwania 
zewnętrznych środków finansowych

1 12

Poznań

Wsparcie dla produkcji 
rolniczej i poprawa jej 
jakości z uwzględnieniem 
ochrony środowiska.

Wymogi cross compliance a dopłaty 
bezpośrednie

4 56

Poznań

Wsparcie dla produkcji 
rolniczej i poprawa jej 
jakości z uwzględnieniem 
ochrony środowiska.

Zasady higieny i ochrony zdrowia 5 61

Poznań

Wsparcie dla produkcji 
rolniczej i poprawa jej 
jakości z uwzględnieniem 
ochrony środowiska.

Zasady wypełniania wniosków 
obszarowych w 2010r.

3 40

Rawicz
Ochrona środowiska w 
powiecie rawickim

Cros compliance w gospodarstwie 
rolnym

23 378

Rawicz Ochrona środowiska w Dopłaty do materiału siewnego 1 11
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powiecie rawickim

Rawicz
Ochrona środowiska w 
powiecie rawickim

PROW 2007 - -2013 ze szczególnym 
uwzględnieniem programów 
rolnośrodowiskowych

14 178

Rawicz
Ochrona środowiska w 
powiecie rawickim

Wdrażanie Dyrektywy Azotanowej na 
obszarach szczególnie narażonych na 
odpływ azotu

11 184
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Komórka 
organizacyjna

Priorytet powiatowy
Temat szkolenia 
informacyjnego

Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Słupca

Poprawa jakości i 
promocja żywca 
wieprzowego w powiecie 
słupeckim.

Analiza kosztów produkcji żywca 
wieprzowego

4 46

Słupca

Poprawa jakości i 
promocja żywca 
wieprzowego w powiecie 
słupeckim.

Bezpieczeństwo i higiena pracy w 
gospodarstwach trzodowych.

4 50

Słupca

Poprawa jakości i 
promocja żywca 
wieprzowego w powiecie 
słupeckim.

Bieżące informacje z zakresie 
krzyżowania towarowego trzody 
chlewnej

8 98

Słupca

Poprawa jakości i 
promocja żywca 
wieprzowego w powiecie 
słupeckim.

Minimalne wymagania świń 4 66

Słupca

Poprawa jakości i 
promocja żywca 
wieprzowego w powiecie 
słupeckim.

Nowoczesne systemy utrzymania 
świń.

4 51

Słupca

Poprawa jakości i 
promocja żywca 
wieprzowego w powiecie 
słupeckim.

Produkcja trzody chlewnej a ochrona 
środowiska

3 67

Słupca

Poprawa jakości i 
promocja żywca 
wieprzowego w powiecie 
słupeckim.

Sprzedaż bezpośrednia elementem 
poprawy dochodów w 
gospodarstwach trzodowych

2 38

Słupca

Poprawa jakości i 
promocja żywca 
wieprzowego w powiecie 
słupeckim.

Wpływ dodatków paszowych na 
wyniki tuczu świń

2 15

Słupca

Poprawa jakości i 
promocja żywca 
wieprzowego w powiecie 
słupeckim.

Wpływ jakości pasz na wyniki 
produkcyjne w gospodarstwie TPD

3 31

Słupca

Poprawa jakości i 
promocja żywca 
wieprzowego w powiecie 
słupeckim.

Zasada wzajemnej zgodności w 
aspekcie produkcji trzody chlewnej.

6 69

Słupca

Poprawa jakości i 
promocja żywca 
wieprzowego w powiecie 
słupeckim.

Zasady organizowania i 
funkcjonowania grup producentów 
trzody

3 36

Słupca

Poprawa jakości i 
promocja żywca 
wieprzowego w powiecie 
słupeckim.

Zasady organizowania i 
funkcjonowania grup producentów 
rolnych.

1 24
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Komórka 
organizacyjna

Priorytet powiatowy
Temat szkolenia 
informacyjnego

Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Szamotuły

Przystosowanie 
gospodarstw rolnych do 
standardów 
obowiązujących w UE z 
zakresu higieny,ochrony 
środowiska oraz norm 
jakościowych w produkcji 
żywności

1.Dostosowanie gospodarstw rolnych 
do minimalnych wymogów 
wzajemnej zgodności cross-
compliance.2.Umiejętności 
interpersonalne w agroturystyce.

1 15

Szamotuły

Przystosowanie 
gospodarstw rolnych do 
standardów 
obowiązujących w UE z 
zakresu higieny,ochrony 
środowiska oraz norm 
jakościowych w produkcji 
żywności

BHP w rolnictwie i gospodarstwie 
rolnym. Prowadzenie ewidencji 
zabiegów ochrony roślin.

9 170

Szamotuły

Przystosowanie 
gospodarstw rolnych do 
standardów 
obowiązujących w UE z 
zakresu higieny,ochrony 
środowiska oraz norm 
jakościowych w produkcji 
żywności

Dopłaty obszarowe w 2010 roku-
prognozy na 2011

1 12

Szamotuły

Przystosowanie 
gospodarstw rolnych do 
standardów 
obowiązujących w UE z 
zakresu higieny,ochrony 
środowiska oraz norm 
jakościowych w produkcji 
żywności

Dostosowanie gospodarstw rolnych 
do minimalnych wymogów 
wzajemnej zgodności – cross 
compliance.

20 349

Szamotuły

Przystosowanie 
gospodarstw rolnych do 
standardów 
obowiązujących w UE z 
zakresu higieny,ochrony 
środowiska oraz norm 
jakościowych w produkcji 
żywności

Działania przyjazne ochronie 
środowiska

1 20

Szamotuły

Przystosowanie 
gospodarstw rolnych do 
standardów 
obowiązujących w UE z 
zakresu higieny,ochrony 
środowiska oraz norm 
jakościowych w produkcji 
żywności

Finansowanie inwestycji w 
gospodarstwie rolnym ze źródeł 
krajowych i UE

9 127
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Komórka 
organizacyjna Priorytet powiatowy Temat szkolenia informacyjnego Wykonanie

Liczba 
odbiorców

Szamotuły

Przystosowanie 
gospodarstw rolnych do 
standardów 
obowiązujących w UE z 
zakresu higieny,ochrony 
środowiska oraz norm 
jakościowych w produkcji 
żywności

Innowacje i nowe technologie w 
rolnictwie Unii Europejskiej

2 28

Szamotuły

Przystosowanie 
gospodarstw rolnych do 
standardów 
obowiązujących w UE z 
zakresu higieny,ochrony 
środowiska oraz norm 
jakościowych w produkcji 
żywności

Nowoczesne środki i metody 
stosowane w dezynfekcji i deratyzacji

1 14

Szamotuły

Przystosowanie 
gospodarstw rolnych do 
standardów 
obowiązujących w UE z 
zakresu higieny,ochrony 
środowiska oraz norm 
jakościowych w produkcji 
żywności

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 1 20

Szamotuły

Przystosowanie 
gospodarstw rolnych do 
standardów 
obowiązujących w UE z 
zakresu higieny,ochrony 
środowiska oraz norm 
jakościowych w produkcji 
żywności

PODATEK VAT W ROLNICTWIE 3 48

Szamotuły

Przystosowanie 
gospodarstw rolnych do 
standardów 
obowiązujących w UE z 
zakresu higieny,ochrony 
środowiska oraz norm 
jakościowych w produkcji 
żywności

Podatek VAT wpływem czy 
wydatkiem dla gospodarstwa rolnego

1 20

Szamotuły

Przystosowanie 
gospodarstw rolnych do 
standardów 
obowiązujących w UE z 
zakresu higieny,ochrony 
środowiska oraz norm 
jakościowych w produkcji 
żywności

Podstawowe problemy zdrowotne w 
produkcji zwierzęcej

3 82
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Komórka 
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Liczba 
odbiorców

Szamotuły

Przystosowanie 
gospodarstw rolnych do 
standardów 
obowiązujących w UE z 
zakresu higieny,ochrony 
środowiska oraz norm 
jakościowych w produkcji 
żywności

Podstawowe źródła zanieczyszczeń 
wód azotanami dla ludzi i zwierząt. 
Podstawy prawne wdrażania 
dyrektywy azotanowej

2 25

Szamotuły

Przystosowanie 
gospodarstw rolnych do 
standardów 
obowiązujących w UE z 
zakresu higieny,ochrony 
środowiska oraz norm 
jakościowych w produkcji 
żywności

PROW na lata 2007-13 ze 
szczególnym uwzględnieniem 
programu rolnośrodowiskowego

13 185

Szamotuły

Przystosowanie 
gospodarstw rolnych do 
standardów 
obowiązujących w UE z 
zakresu higieny,ochrony 
środowiska oraz norm 
jakościowych w produkcji 
żywności

PROW na lata 2007-2013 1 14

Szamotuły

Przystosowanie 
gospodarstw rolnych do 
standardów 
obowiązujących w UE z 
zakresu higieny,ochrony 
środowiska oraz norm 
jakościowych w produkcji 
żywności

Rachunek ekonomiczny w 
zarządzaniu gospodarstwem rolnym.

2 35

Szamotuły

Przystosowanie 
gospodarstw rolnych do 
standardów 
obowiązujących w UE z 
zakresu higieny,ochrony 
środowiska oraz norm 
jakościowych w produkcji 
żywności

Racjonalne nawożenie roślin 
uprawnych w okresie wegetacji z 
uwzględ. bilansu sklad. 
pokarmowych.

1 25

Szamotuły

Przystosowanie 
gospodarstw rolnych do 
standardów 
obowiązujących w UE z 
zakresu higieny,ochrony 
środowiska oraz norm 
jakościowych w produkcji 
żywności

Standarty technologiczne 
podstawowych roślin towarowych

3 28
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Komórka 
organizacyjna Priorytet powiatowy Temat szkolenia informacyjnego Wykonanie

Liczba 
odbiorców

Szamotuły

Przystosowanie 
gospodarstw rolnych do 
standardów 
obowiązujących w UE z 
zakresu higieny,ochrony 
środowiska oraz norm 
jakościowych w produkcji 
żywności

Technologia uprawy rzepaku z 
wykorzystaniem nowych elementów 
uprawy. Dobór i charakterystyka 
odmian.

5 91

Szamotuły

Przystosowanie 
gospodarstw rolnych do 
standardów 
obowiązujących w UE z 
zakresu higieny,ochrony 
środowiska oraz norm 
jakościowych w produkcji 
żywności

Ubezpieczenia w gospodarstwie 
rolnym

3 39

Szamotuły

Przystosowanie 
gospodarstw rolnych do 
standardów 
obowiązujących w UE z 
zakresu higieny,ochrony 
środowiska oraz norm 
jakościowych w produkcji 
żywności

Ubezpieczenia w gospodarstwie 
rolnym, w tym dotowane 
ubezpieczenia rolne

2 40

Szamotuły

Przystosowanie 
gospodarstw rolnych do 
standardów 
obowiązujących w UE z 
zakresu higieny,ochrony 
środowiska oraz norm 
jakościowych w produkcji 
żywności

Umiejętności interpersonalne w 
agroturystyce.

2 30

Szamotuły

Przystosowanie 
gospodarstw rolnych do 
standardów 
obowiązujących w UE z 
zakresu higieny,ochrony 
środowiska oraz norm 
jakościowych w produkcji 
żywności

Upowszechnianie wiedzy z zakresu 
rolnictwa ekologicznego i ochrony 
środowiska obszarów wiejskich

6 84

Szamotuły

Przystosowanie 
gospodarstw rolnych do 
standardów 
obowiązujących w UE z 
zakresu higieny,ochrony 
środowiska oraz norm 
jakościowych w produkcji 
żywności

Walory agroturystyczne 1 45

Szamotuły

Przystosowanie 
gospodarstw rolnych do 
standardów 
obowiązujących w UE z 
zakresu higieny,ochrony 
środowiska oraz norm 
jakościowych w produkcji 
żywności

Walory turystyczne Wielkopolski 2 56
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Komórka 
organizacyjna

Priorytet powiatowy
Temat szkolenia 
informacyjnego

Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Szamotuły

Przystosowanie 
gospodarstw rolnych do 
standardów 
obowiązujących w UE z 
zakresu higieny,ochrony 
środowiska oraz norm 
jakościowych w produkcji 
żywności

Wpływ odnowy materiału siewnego i 
zwalczania chorób grzybowych na 
zdrowotność roslin i plon.

2 45

Szamotuły

Przystosowanie 
gospodarstw rolnych do 
standardów 
obowiązujących w UE z 
zakresu higieny,ochrony 
środowiska oraz norm 
jakościowych w produkcji 
żywności

Wykorzystanie rachunkowości rolnej 
jako narzędzia wspierającego prawid. 
zarządz. gospodarstwem rolnym.

4 68

Szamotuły

Przystosowanie 
gospodarstw rolnych do 
standardów 
obowiązujących w UE z 
zakresu higieny,ochrony 
środowiska oraz norm 
jakościowych w produkcji 
żywności

Wymagania sanitarne przy żywieniu 
gości w gospodarstwach 
agroturystycznych.

3 35

Szamotuły

Przystosowanie 
gospodarstw rolnych do 
standardów 
obowiązujących w UE z 
zakresu higieny,ochrony 
środowiska oraz norm 
jakościowych w produkcji 
żywności

Zapewnienie podstawowych 
wymagań dobrostanu zwierząt

1 12

Szamotuły

Przystosowanie 
gospodarstw rolnych do 
standardów 
obowiązujących w UE z 
zakresu higieny,ochrony 
środowiska oraz norm 
jakościowych w produkcji 
żywności

Zasady zwykłej dobrej praktyki 
rolniczej

1 12

Śrem

Modernizacja produkcji 
rolnej oraz 
konkurencyjności 
gospodarstw

BHP w gospodarstwie rolnym 1 14

Śrem

Modernizacja produkcji 
rolnej oraz 
konkurencyjności 
gospodarstw

Renty strukturalne 1 14

Śrem

Modernizacja produkcji 
rolnej oraz 
konkurencyjności 
gospodarstw

Róznicowanie w kierunku 
nierolniczym

1 23
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Komórka 
organizacyjna

Priorytet powiatowy
Temat szkolenia 
informacyjnego

Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Śrem

Modernizacja produkcji 
rolnej oraz 
konkurencyjności 
gospodarstw

Wymogi wzajemnej zgodności 2 38

Śrem

Modernizacja produkcji 
rolnej oraz 
konkurencyjności 
gospodarstw

Wypełnianie wniosków o dopłaty 
unijne

1 14

Śrem

Modernizacja produkcji 
rolnej oraz 
konkurencyjności 
gospodarstw

Zmiany w PROW 2007 - 2013 1 12

Turek
Wspieranie wspólnych 
działań na rynku rolnym

Grupy producenckie na rynku 
produktów rolnych.

4 89

Turek
Wspieranie wspólnych 
działań na rynku rolnym

Programy pomocowe dla grup 
producentów rolnych

11 152

Turek
Wspieranie wspólnych 
działań na rynku rolnym

Wspólne działania mieszkańców wsi 
na wzorcowych przykładach

8 127

Wągrowiec
Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej w zakresie 
ubezpieczeń w rolnictwie

Ubezpieczenia w gospodarstwie 
rolnym, w tym dotowane 
ubezpieczenia rolne

1 9

Wągrowiec

Wprowadzenie sprzedaży 
bezpośredniej - 
dywersyfikacja 
działalności rolniczej

Przepisy prawne dotyczące 
prowadzenia sprzedaży 
bezpośredniej.

1 13

Września

Wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości na 
obszarach wiejskich 
powiatu wrzesińskiego

Cross complance 3 56

Września

Wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości na 
obszarach wiejskich 
powiatu wrzesińskiego

Dopłaty do materiału siewnego 1 30

Września

Wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości na 
obszarach wiejskich 
powiatu wrzesińskiego

Pozyskiwanie środków finansowych 
ze źródeł krajowych i UE

4 57

Września

Wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości na 
obszarach wiejskich 
powiatu wrzesińskiego

Upowszechnianie wiedzy o 
możliwościach pozyskania 
finansowych środków zewn. dla 
gospod. rolnych

2 40

Września

Wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości na 
obszarach wiejskich 
powiatu wrzesińskiego

Zasada cross complance w 
gospodarstwie rolnym

4 61

Września

Wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości na 
obszarach wiejskich 
powiatu wrzesińskiego

Zasada wzajemnej zgodności 3 64
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Komórka 
organizacyjna

Priorytet powiatowy
Temat szkolenia 
informacyjnego

Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Września

Wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości na 
obszarach wiejskich 
powiatu wrzesińskiego

Zasady udzielania dopłat do 
materiału siewnego

4 75

Września

Wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości na 
obszarach wiejskich 
powiatu wrzesińskiego

Zasady udzielania dopłat 
obszarowych w 2010 roku

4 62

Września

Wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości na 
obszarach wiejskich 
powiatu wrzesińskiego

Źródła finansowania pozarolniczej 
działalności gospodarczej 

3 47

Złotów

Dostosowanie produkcji 
rolniczej do norm 
obowiązujących w Unii 
Europejskiej

Cross compliance w gospodarstwie 
rolnym

20 189

Złotów

Dostosowanie produkcji 
rolniczej do norm 
obowiązujących w Unii 
Europejskiej

Gospodarcze i ekonomiczne aspekty 
odnowy materiału siewnego.

1 7

Złotów

Dostosowanie produkcji 
rolniczej do norm 
obowiązujących w Unii 
Europejskiej

Praktyczne aspekty wynikające z 
wprowadzenia cross compliance

12 124

Złotów

Dostosowanie produkcji 
rolniczej do norm 
obowiązujących w Unii 
Europejskiej

Praktyczne aspekty wynikające z 
wprowadzenia Ross compliance dla 
gospodarstwa rolnego.

2 30

Złotów

Dostosowanie produkcji 
rolniczej do norm 
obowiązujących w Unii 
Europejskiej

Wybrane działania PROW 2007-
2013.

2 24

Złotów

Dostosowanie produkcji 
rolniczej do norm 
obowiązujących w Unii 
Europejskiej

Wybrane działania PROW na lata 
2007-2013 ( zgodnie z zagadnieniami 
PROW)

29 327

Złotów

Dostosowanie produkcji 
rolniczej do norm 
obowiązujących w Unii 
Europejskiej

Zależność dopłat bezpośrednich od 
wzajemnej zgodności (CC)

5 87

SPD
Poprawa efektywności 
produkcji zbóż

Dobór odmian zbóż do warunków 
siedliskowych i kierunku użytkowania

1 18

Suma: 1032 14788
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III.2.9. Pozostałe metody doradcze
Tabela 48.

Zestawienie liczbowe dodatkowych metod/form doradczych w ramach priorytetów powiatowych 
wykonanych przez ZD w powiatach w 2010 rok

Komórka 
organizacyjna Metoda Plan Wykonanie

liczba 
odbiorców

Chodzież
Imprezy promocyjne: podsumowanie 
powiatowe/wystawy/konkursy/olimpiady/dożynki/dni pola

2 2 40

Chodzież Wyjazdy studyjne 1 1 38

Czarnków-
Trzcianka

Warsztaty 1 3 21

Gostyń
Imprezy promocyjne: podsumowanie 
powiatowe/wystawy/konkursy/olimpiady/dożynki/dni pola

1 1 17

Gostyń Wyjazdy studyjne 0 1 18

Gostyń Seminaria 0 1 38

Grodzisk Pokazy 3 1 76

Grodzisk
Imprezy promocyjne: podsumowanie 
powiatowe/wystawy/konkursy/olimpiady/dożynki/dni pola

2 2 320

Grodzisk Wyjazdy studyjne 0 1 16

Grodzisk Konkursy 0 1 40

Jarocin
Imprezy promocyjne: podsumowanie 
powiatowe/wystawy/konkursy/olimpiady/dożynki/dni pola

1 2 175

Jarocin Wyjazdy studyjne 1 2 66

Kępno Wyjazdy studyjne 2 2 81

Konin Pokazy 0 1 15

Konin
Imprezy promocyjne: podsumowanie 
powiatowe/wystawy/konkursy/olimpiady/dożynki/dni pola

0 1 35

Leszno
Imprezy promocyjne: podsumowanie 
powiatowe/wystawy/konkursy/olimpiady/dożynki/dni pola

1 1 23

Międzychód
Imprezy promocyjne: podsumowanie 
powiatowe/wystawy/konkursy/olimpiady/dożynki/dni pola

1 1 10

Nowy Tomyśl Pokazy 0 1 45

Nowy Tomyśl
Imprezy promocyjne: podsumowanie 
powiatowe/wystawy/konkursy/olimpiady/dożynki/dni pola

1 1 42

Nowy Tomyśl Wyjazdy studyjne 0 2 15

Oborniki Demonstracje 0 1 96

Oborniki
Imprezy promocyjne: podsumowanie 
powiatowe/wystawy/konkursy/olimpiady/dożynki/dni pola

1 12 113

Piła Seminaria 2 4 49
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Komórka 
organizacyjna Metoda Plan Wykonanie

liczba 
odbiorców

Pleszew Pokazy 1 1 11

Pleszew Wyjazdy studyjne 1 1 10

Pleszew Gminna Olimpiada Wiedzy Rolniczej 1 1 19

Pleszew Wyjazd szkoleniowy 1 1 11

Poznań Demonstracje 0 7 7

Poznań
Imprezy promocyjne: podsumowanie 
powiatowe/wystawy/konkursy/olimpiady/dożynki/dni 
pola

1 4 119

Rawicz
Imprezy promocyjne: podsumowanie 
powiatowe/wystawy/konkursy/olimpiady/dożynki/dni 
pola

1 1 25

Słupca Pokazy 2 2 36

Słupca
Imprezy promocyjne: podsumowanie 
powiatowe/wystawy/konkursy/olimpiady/dożynki/dni 
pola

1 2 116

Słupca Konkursy 1 1 45

Szamotuły
Imprezy promocyjne: podsumowanie 
powiatowe/wystawy/konkursy/olimpiady/dożynki/dni 
pola

0 1 37

Szamotuły Wyjazdy studyjne 4 2 87

Szamotuły Seminaria 3 1 22

Śrem Pokazy 1 1 14

Śrem Seminaria 1 1 17

Środa Wyjazdy studyjne 1 1 28

Turek
Imprezy promocyjne: podsumowanie 
powiatowe/wystawy/konkursy/olimpiady/dożynki/dni 
pola

2 1 54

Turek Wyjazdy studyjne 1 5 163

Wągrowiec Wyjazdy studyjne 1 1 11

Wolsztyn
Imprezy promocyjne: podsumowanie 
powiatowe/wystawy/konkursy/olimpiady/dożynki/dni 
pola

1 1 20

Września
Imprezy promocyjne: podsumowanie 
powiatowe/wystawy/konkursy/olimpiady/dożynki/dni 
pola

0 3 170

Września Wyjazdy studyjne 1 1 19

Września Impreza masowa 0 1 1000

Suma: 46 86 3340
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III.2.10. Metody doradcze realizowane poza priorytetem
Tabela 49.

Zestawienie liczbowe metod doradczych dla rolników realizowanych poza priorytetem 
w 2010 rok

ZD Metoda Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Chodzież Wyjazdy studyjne-Agro Targi Stara Łubianka 1 30

Czarnków-
Trzcianka

Szkolenia informacyjne-Korzystanie z usług doradczych 1 13

Czarnków-
Trzcianka

Kursy w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu 
opryskiwaczy

1 30

Czarnków-
Trzcianka

Imprezy promocyjne: podsumowanie 
powiatowe/wystawy/konkursy/olimpiady/dożynki/dni pola

5 64

Czarnków-
Trzcianka

Seminaria-Poprawa konkurencyjności, ochrona środowiska, jakości 
życia na obszarach wiejskich w województwie wielkopolskim

1 20

Gniezno Szkolenia informacyjne-BHP w rolnictwie 1 30

Gniezno
Kursy w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu 
opryskiwaczy

6 176

Gniezno Kursy obsługi kombajnów zbożowych 1 16

Gniezno
Imprezy promocyjne: podsumowanie 
powiatowe/wystawy/konkursy/olimpiady/dożynki/dni pola

9 342

Gniezno
Wyjazdy studyjne-Krajowy Dzień Kukurydzy, Odnawialne źródła 
energii

2 79

Gniezno
Seminaria-Poprawa konkurencyjności, ochrona środowiska, jakości 
życia na obszarach wiejskich w województwie wielkopolskim

1 30

Gostyń
Kursy w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu 
opryskiwaczy

4 140

Gostyń
Imprezy promocyjne: podsumowanie 
powiatowe/wystawy/konkursy/olimpiady/dożynki/dni pola

2 58

Gostyń
Seminaria-Poprawa konkurencyjności, ochrona środowiska, jakości 
życia na obszarach wiejskich w województwie wielkopolskim

1 30

Grodzisk Szkolenia informacyjne-Program RS 2007-2013 2 59

Grodzisk
Kursy w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu 
opryskiwaczy

3 100

Grodzisk Wyjazdy studyjne-POLAGRA PREMIERY 2010 2 86

Grodzisk
Imprezy promocyjne: podsumowanie 
powiatowe/wystawy/konkursy/olimpiady/dożynki/dni pola

1 36

Kalisz Szkolenia informacyjne-Nowoczesne nawożenie dolistne 3 66

Kalisz Pokazy-Rękodzielnictwo-haft frywolitki 1 12

Kalisz
Kursy w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu 
opryskiwaczy

3 114

Kalisz Warsztaty-Dekorowanie potraw wigilijnych 2 27
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Kalisz Inne-produkt lokalny 3 50
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ZD Metoda Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Kępno Szkolenia informacyjne 5 80

Kępno
Kursy w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu 
opryskiwaczy

2 88

Kępno
Imprezy promocyjne: podsumowanie 
powiatowe/wystawy/konkursy/olimpiady/dożynki/dni pola

1 15

Kępno Wyjazdy studyjne-TARGI POLAGRA PREMIERY 2 68

Koło
Kursy w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu 
opryskiwaczy

8 249

Koło
Imprezy promocyjne: podsumowanie 
powiatowe/wystawy/konkursy/olimpiady/dożynki/dni pola

1 50

Koło wyjazdy studyjne-Targi Rolnicze Kościelec, Agro Show Bednary, 5 150

Koło Warsztaty-Ekologia Północ-Południe 2 90

Konin
Kursy w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu 
opryskiwaczy

4 125

Konin Wyjazdy studyjne 7 172

Konin Międzynarodowe Dni Ogrodnika 1 26

Konin
Seminaria-Poprawa konkurencyjności, ochrona środowiska, jakości 
życia na obszarach wiejskich w województwie wielkopolskim

1 30

Kościan Szkolenia informacyjne-Płatności obszarowe 1 10

Kościan
Kursy w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu 
opryskiwaczy

5 172

Kościan
Imprezy promocyjne: podsumowanie 
powiatowe/wystawy/konkursy/olimpiady/dożynki/dni pola

2 32

Kościan Podsumowanie powiatowe 2 48

Krotoszyn
Kursy w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu 
opryskiwaczy

2 67

Krotoszyn Wyjazdy studyjne 3 56

Krotoszyn
Imprezy promocyjne: podsumowanie 
powiatowe/wystawy/konkursy/olimpiady/dożynki/dni pola

3 79

Leszno Pokaz kulinarny 1 45

Leszno
Kursy w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu 
opryskiwaczy

4 128

Leszno
Imprezy promocyjne: podsumowanie 
powiatowe/wystawy/konkursy/olimpiady/dożynki/dni pola

4 93

Leszno Wyjazdy studyjne 2 25

Leszno
Seminaria-Poprawa konkurencyjności, ochrona środowiska, jakości 
życia na obszarach wiejskich w województwie wielkopolskim

7 132

Międzychód Szkolenia informacyjne 1 15
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Międzychód
Kursy w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu 
opryskiwaczy

1 46
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ZD Metoda Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Międzychód
Seminaria-Poprawa konkurencyjności, ochrona środowiska, 
jakości życia na obszarach wiejskich w województwie 
wielkopolskim

2 60

Nowy 
Tomyśl

Szkolenia informacyjne-DPR na OSN 1 18

Nowy 
Tomyśl

Imprezy promocyjne: podsumowanie 
powiatowe/wystawy/konkursy/olimpiady/dożynki/dni pola

3 6

Nowy 
Tomyśl

Wyjazdy studyjne 1 26

Nowy 
Tomyśl

Podsumowanie powiatowe 1 22

Oborniki
Kursy w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu 
opryskiwaczy

3 94

Ostrów
Kursy w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu 
opryskiwaczy

6 214

Ostrów
Imprezy promocyjne: podsumowanie 
powiatowe/wystawy/konkursy/olimpiady/dożynki/dni pola

2 54

Ostrów Inne-Wielkopolskie święto wsi 1 43

Ostrzeszów
Kursy w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu 
opryskiwaczy

2 70

Ostrzeszów Kursy obsługi kombajnów zbożowych 1 24

Ostrzeszów Kursy agroturystyczny 1 17

Ostrzeszów
Imprezy promocyjne: podsumowanie 
powiatowe/wystawy/konkursy/olimpiady/dożynki/dni pola

1 45

Ostrzeszów Podsumowanie powiatowe 1 36

Ostrzeszów
Seminaria-Poprawa konkurencyjności, ochrona środowiska, 
jakości życia na obszarach wiejskich w województwie 
wielkopolskim

1 30

Piła Szkolenia informacyjne 1 30

Piła
Seminaria-Poprawa konkurencyjności, ochrona środowiska, 
jakości życia na obszarach wiejskich w województwie 
wielkopolskim

5 53

Piła
Imprezy promocyjne: podsumowanie 
powiatowe/wystawy/konkursy/olimpiady/dożynki/dni pola

1 7

Piła Agro Targi 2 58

Pleszew
Imprezy promocyjne: podsumowanie 
powiatowe/wystawy/konkursy/olimpiady/dożynki/dni pola

1 38

Pleszew Agro Targi 2 0

Poznań Pokazy-Zastosowanie haftu krzyżykowego 3 36

Poznań Kursy w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu 2 80
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opryskiwaczy

Poznań
Imprezy promocyjne: podsumowanie 
powiatowe/wystawy/konkursy/olimpiady/dożynki/dni pola

6 187

Poznań Wyjazdy studyjne 2 16
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ZD Metoda Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Poznań Polskie Zboża - Modrze 2 82

Poznań
Seminaria-Poprawa konkurencyjności, ochrona środowiska, jakości 
życia na obszarach wiejskich w województwie wielkopolskim

2 65

Rawicz
Kursy w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu 
opryskiwaczy

5 183

Słupca Szkolenia informacyjne-ZZ w gospodarstwie rolnym 1 20

Słupca Demonstracje 1 30

Słupca
Kursy w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu 
opryskiwaczy

4 156

Słupca
Imprezy promocyjne: podsumowanie 
powiatowe/wystawy/konkursy/olimpiady/dożynki/dni pola

3 85

Słupca Targi Rolnicze Kościelec 4 101

Szamotuły
Kursy w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu 
opryskiwaczy

6 257

Szamotuły
Imprezy promocyjne: podsumowanie 
powiatowe/wystawy/konkursy/olimpiady/dożynki/dni pola

1 30

Szamotuły
Seminaria-Poprawa konkurencyjności, ochrona środowiska, jakości 
życia na obszarach wiejskich w województwie wielkopolskim

1 30

Śrem Szkolenia informacyjne-BHP w rolnictwie 3 97

Śrem Pokazy-Plonowanie nowych odmian zbóż 1 60

Śrem
Kursy w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu 
opryskiwaczy

7 184

Śrem
Seminaria-Poprawa konkurencyjności, ochrona środowiska, jakości 
życia na obszarach wiejskich w województwie wielkopolskim

2 60

Środa Szkolenia informacyjne 2 46

Środa
Kursy w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu 
opryskiwaczy

5 143

Środa
Imprezy promocyjne: podsumowanie 
powiatowe/wystawy/konkursy/olimpiady/dożynki/dni pola

1 25

Turek Szkolenia informacyjne 1 21

Turek Szkolenia specjalistyczne 1 21

Turek Pokazy-Pokaz cięcia drzew 1 54

Turek
Kursy w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu 
opryskiwaczy

20 667

Turek Wyjazdy studyjne 2 119

Turek Konkursy-Nasze kulinarne dziedzictwo 3 7

Wągrowiec Pokazy-Nowe odmiany kukurydzy 1 25
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Wągrowiec
Imprezy promocyjne: podsumowanie 
powiatowe/wystawy/konkursy/olimpiady/dożynki/dni pola

3 155

Wągrowiec Wyjazdy studyjne 1 61

ZD Metoda Wykonanie
Liczba 

odbiorców

Wolsztyn Szkolenia informacyjne 3 35

Wolsztyn
Kursy w zakresie stosowania środków ochrony roślin 
przy użyciu opryskiwaczy

5 174

Wolsztyn
Imprezy promocyjne: podsumowanie 
powiatowe/wystawy/konkursy/olimpiady/dożynki/dni 
pola

1 35

Wolsztyn Wyjazdy studyjne 1 40

Wolsztyn Warsztaty-Opłacalność produkcji mleka 1 18

Wolsztyn
Seminaria-Poprawa konkurencyjności, ochrona 
środowiska, jakości życia na obszarach wiejskich w 
województwie wielkopolskim

1 28

Września Szkolenia specjalistyczne 1 70

Września
Kursy w zakresie stosowania środków ochrony roślin 
przy użyciu opryskiwaczy

5 160

Września
Imprezy promocyjne: podsumowanie 
powiatowe/wystawy/konkursy/olimpiady/dożynki/dni 
pola

1 55

Września Wyjazdy studyjne 8 339

Września
Seminaria-Poprawa konkurencyjności, ochrona 
środowiska, jakości życia na obszarach wiejskich w 
województwie wielkopolskim

1 30

Złotów
Imprezy promocyjne: podsumowanie 
powiatowe/wystawy/konkursy/olimpiady/dożynki/dni 
pola

1 23

E
Seminaria-Poprawa konkurencyjności, ochrona 
środowiska, jakości życia na obszarach wiejskich w 
województwie wielkopolskim

1 30

EOŚ Szkolenia informacyjne 2 120

EOŚ szkolenia specjalistyczne-Program RŚ  2007-2013 2 49

EOŚ
Imprezy promocyjne: podsumowanie 
powiatowe/wystawy/konkursy/olimpiady/dożynki/dni 
pola

4 83

EOŚ Konkursy 9 224

EOŚ Odnawialne źródła energii 2 103

Suma: 372 10888
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III.3. Usługi Komercyjne

III.3.1.Szkolenia komercyjne
Tabela 50.

Zestawienie liczbowe szkoleń komercyjnych zrealizowanych w  2010 rok

Komórka 
organizacyjna

Metoda Wykonanie
liczba 

odbiorców

Czarnków-
Trzcianka

Kursy w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy 
użyciu opryskiwaczy

1 30

Gniezno
Kursy w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy 
użyciu opryskiwaczy

6 176

Gniezno Kursy obsługi kombajnów zbożowych 1 16

Gostyń
Kursy w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy 
użyciu opryskiwaczy

4 140

Grodzisk
Kursy w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy 
użyciu opryskiwaczy

3 100

Kalisz
Kursy w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy 
użyciu opryskiwaczy

3 114

Kępno
Kursy w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy 
użyciu opryskiwaczy

2 88

Kępno Kursy obsługi kombajnów zbożowych 1 20

Koło
Kursy w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy 
użyciu opryskiwaczy

8 249

Konin
Kursy w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy 
użyciu opryskiwaczy

4 125

Kościan
Kursy w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy 
użyciu opryskiwaczy

5 172

Krotoszyn
Kursy w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy 
użyciu opryskiwaczy

2 67

Leszno
Kursy w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy 
użyciu opryskiwaczy

4 128

Międzychód
Kursy w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy 
użyciu opryskiwaczy

1 46

Nowy Tomyśl
Kursy w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy 
użyciu opryskiwaczy

1 22

Oborniki
Kursy w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy 
użyciu opryskiwaczy

3 94

Ostrów
Kursy w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy 
użyciu opryskiwaczy

6 214

Ostrzeszów
Kursy w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy 
użyciu opryskiwaczy

2 70

Ostrzeszów Kursy obsługi kombajnów zbożowych 1 24

Ostrzeszów Kursy agroturystyczny 1 17

Strona 248



Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

Sprawozdanie z realizacji programu działania WODR w Poznaniu za 2010 rok

Poznań
Kursy w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy 
użyciu opryskiwaczy

1 40
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Komórka 
organizacyjna

Metoda Wykonanie
liczba 

odbiorców

Piła
Kursy w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy 
użyciu opryskiwaczy

1 43

Pleszew
Kursy w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy 
użyciu opryskiwaczy

2 77

Rawicz
Kursy w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy 
użyciu opryskiwaczy

5 183

Słupca
Kursy w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy 
użyciu opryskiwaczy

4 156

Szamotuły
Kursy w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy 
użyciu opryskiwaczy

6 257

Śrem
Kursy w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy 
użyciu opryskiwaczy

7 184

Środa
Kursy w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy 
użyciu opryskiwaczy

5 143

Turek
Kursy w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy 
użyciu opryskiwaczy

6 198

Wolsztyn
Kursy w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy 
użyciu opryskiwaczy

5 174

Września
Kursy w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy 
użyciu opryskiwaczy

5 160

E Kursy agroturystyczny 1 12

ROW Kursy agroturystyczny 4 54

SPD Kursy agroturystyczny 1 17

Suma: 112 3610

III.3.2. Usługi komercyjne

Tabela 51.

Wykonana liczba zleceń komercyjnych w 2010 roku

Komórka organizacyjna Wykonanie

ZD Chodzież 301 

ZD Czarnków-Trzcianka 648 

ZD Gniezno 969 

ZD Gostyń 515 

ZD Grodzisk 832 

ZD Jarocin 347 

ZD Kalisz 1568 
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ZD Kępno 497 

ZD Koło 2119 
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Komórka organizacyjna Wykonanie

ZD Konin 1456 

ZD Kościan 424 

ZD Krotoszyn 553 

ZD Leszno 529 

ZD Międzychód 679 

ZD Nowy Tomyśl 477 

ZD Oborniki 430 

ZD Ostrów 975 

ZD Ostrzeszów 747 

ZD Piła 640 

ZD Pleszew 766 

ZD Poznań 457 

ZD Rawicz 397 

ZD Słupca 868 

ZD Szamotuły 324 

ZD Śrem 292 

ZD Środa 191 

ZD Turek 634 

ZD Wągrowiec 380 

ZD Wolsztyn 358 

ZD Września 341 

ZD Złotów 642 

Dział Ekonomiki 235 

Dział Ekologii i Ochrony Środowiska 492 

Dział Metodyki Doradztwa 182 

Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich, Przedsiębiorczości i 
Agroturystyki

289 

Dział Systemów Produkcji Rolnej Standardów Jakościowych i 
Doświadczalnictwa

204 

Suma: 21758
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Tabela 52.

Wykonana liczba zleceń komercyjnych w 2010 roku

Rodzaj zlecenia Wykonanie

Płatności obszarowe 13913 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - płatność 2 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - pomoc 12 

Plan działalności rolnośrodowiskowej 1758 

Zmiana do planu działalności rolnośrodowiskowej 319 

Wniosek o płatność rolnośrodowiskową 233 

Zmiana do wniosku o płatność rolnośrodowiskową 10 

Dołożenie jednego pakietu rolnośrodowiskowego 10 

Wypełnianie rejestru działań rolnośrodowiskowych 35 

Wypełnianie dokumentów wniosków z zakresu ochrony środowiska 22 

Ułatwienie startu młodym rolnikom - pomoc 279 

Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne 3 

Zgłoszenie działalności w rolnictwie ekologicznym 5 

Plan przestawiania gospodarstwa na produkcję metodami ekologicznymi 4 

Materiał siewny 1107 

Biznes plan 211 

Bilans azotu 211 

Plan nawożenia 537 

Rejestr zwierząt 19 

Kalkulacje rolnicze 7 

Zalecenia modernizacyjne 1 

Ułatwienie startu młodym rolnikom - płatność 13 

Sporządzenie obrotu stada 7 

Raport Rachunkowości dla Linii Młody Rolnik 52 

Rozliczenie kwoty mleka 4 

Wniosek o płatność bezpośrednią z rolnośrodowiskową 2577 

Sprawdzenie Planu Przedsięwzięcia Inwestycyjnego spoza Ośrodka 3 

Zmiana do wniosku o płatność bezpośrednią z rolnośrodowiskową 54 

Odstępstwa rolne 1 

Opracowanie innej dokumentacji niezbędnej do starań o pomoc z UE i pomocy krajowej 6 

Renty strukturalne 232 

Modernizacja gospodarstw rolnych - pomoc 6 

Modernizacja gospodarstw rolnych - płatność 57 

Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności 1 
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Grupy producentów 11 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - pomoc 36 

Suma: 21758
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IV. Analiza kosztów produkcji
Tabela 53.

Analiza jednostkowa kosztów produkcji opracowywana przez WODR w Poznaniu
WODR 2010 rok

Rodzaj produkcji Wyszczególnienie Plan Wykonanie

produkcja roślinna Buraki cukrowe 13 32

produkcja roślinna Buraki pastewne 4 6

produkcja roślinna Facelia 1 1

produkcja roślinna Groch 2 6

produkcja roślinna Jęczmień jary 12 34

produkcja roślinna Jęczmień ozimy 10 22

produkcja roślinna Kukurydza na kiszonkę 9 20

produkcja roślinna Kukurydza na ziarno 9 15

produkcja roślinna Mieszanka zbóż jarych 9 42

produkcja roślinna Mieszanka zbożowo-strączkowa 4 8

produkcja roślinna Orzech włoski 0 1

produkcja roślinna Owies 12 18

produkcja roślinna Pszenica jara 10 15

produkcja roślinna Pszenica ozima 15 39

produkcja roślinna Pszenżyto jare 3 7

produkcja roślinna Pszenżyto ozime 14 57

produkcja roślinna Rzepak ozimy 9 27

produkcja roślinna Siano łąkowe 7 14

produkcja roślinna Sianokiszonka 6 8

produkcja roślinna Sorgo 1 2

produkcja roślinna Zielonka z lucerny 1 5

produkcja roślinna Zielonka z traw 7 17

produkcja roślinna Ziemniaki jadalne 10 32

produkcja roślinna Ziemniaki skrobiowe 1 2

produkcja roślinna Żyto 9 31

produkcja zwierzęca Bydło opasowe 11 9

produkcja zwierzęca Drób 6 8

produkcja zwierzęca Mleko 17 16

produkcja zwierzęca Produkcja prosiąt 11 11

produkcja zwierzęca Żywiec wieprzowy - cykl otwarty 12 14
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produkcja zwierzęca Żywiec wieprzowy - cykl zamknięty 15 24

produkcja ogrodnicza Cebula 7 8

produkcja ogrodnicza Jabłko 2 3

Rodzaj produkcji Wyszczególnienie Plan Wykonanie

produkcja ogrodnicza Kapusta w gruncie 3 9

produkcja ogrodnicza Marchew 7 10

produkcja ogrodnicza Ogórek gruntowy 1 3

produkcja ogrodnicza Ogórek szklarniowy 1 2

produkcja ogrodnicza Pomidor szklarniowy 1 2

produkcja ogrodnicza Pomidor w uprawie polowej 5 9

produkcja ogrodnicza Por 2 4

produkcja ogrodnicza Seler 1 2

produkcja ogrodnicza Śliwa 1 1

produkcja ogrodnicza Truskawka 5 4

produkcja ogrodnicza Tytoń 1 1

produkcja ogrodnicza Wiśnie/czereśnie 5 4

inne Borówka 2 3

inne Chmiel 1 1

inne Kapusta pekińska 2 1

inne Kukurydza cukrowa 1 1

inne Malina 1 1

inne Ogórecznik 1 2

inne Pieczarki 2 2

inne Pietruszka 2 4

inne Szparagi 2 2

inne Uprawy ekologiczne 6 2

inne Wiklina 2 3

Suma: 314 627
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V. FADN
Tabela 54.

FADN -  2010 rok

Komórka organizacyjna Plan Wykonanie

ZD Chodzież 45 47

ZD Czarnków-Trzcianka 48 45

ZD Gniezno 68 67

ZD Gostyń 55 48

ZD Grodzisk 51 50

ZD Jarocin 49 47

ZD Kalisz 97 97

ZD Kępno 54 54

ZD Koło 87 76

ZD Konin 117 112

ZD Kościan 54 42

ZD Krotoszyn 55 55

ZD Leszno 75 60

ZD Międzychód 36 31

ZD Nowy Tomyśl 55 56

ZD Oborniki 28 28

ZD Ostrów 74 74

ZD Ostrzeszów 71 63

ZD Piła 57 40

ZD Pleszew 75 68

ZD Poznań 21 105

ZD Rawicz 47 47

ZD Słupca 51 45

ZD Szamotuły 65 56

ZD Śrem 43 37

ZD Środa 41 37

ZD Turek 71 69

ZD Wągrowiec 40 40

ZD Wolsztyn 48 45

ZD Września 41 36
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ZD Złotów 43 41

Działy Merytoryczne - 51

Suma: 1770 1770
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VI. Działalność informacyjna – wydawnicza

Działalność  informacyjno-wydawnicza  w  Wielkopolskim  Ośrodku  Doradztwa 

Rolniczego  w Poznaniu realizowana była  na  podstawie  planu wydawniczego,  który 

został  utworzony  z  propozycji  działów  merytorycznych  i  zespołów  doradczych 

w powiatach.  Głównym  hasłem  w  pracy  doradczej  naszego  Ośrodka  w  2010  roku 

skierowanej  do  rolników  podobnie  jak  w  latach  poprzednich,  była  pomoc  

w  pozyskiwaniu  funduszy  unijnych.  Miało  to  również  swoje  odbicie  w  tematyce 

wydawanych  ulotek,  artykułów  publikowanych  w „Poradniku  Gospodarskim”, 

materiałów  informacyjnych  oraz  treści  zamieszczanych  na  stronie  internetowej 

Ośrodka. Szczególne znaczenie miała akcja informowania rolników i mieszkańców wsi 

o działaniach,  które uzyskały akredytację,  wynikających z Planu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich  na  lata  2007-2013,  a  w  szczególności  z  zakresu  dyrektywy  azotanowej 

zagadnień rolnośrodowiskowych oraz wymogów cross-compliance. 

Oddzielne  działanie  dotyczyło  przygotowania  i  wydrukowania  materiałów 

informacyjnych związanych z realizacją programu Polski FADN, w którym uczestniczy 

ponad 1700 rolników a koordynatorem był Dział Ekonomiki. 

Kolejną,  bardzo obszerną  pozycję  zajmują  wydawnictwa i  różnego typu informacje 

przygotowywane przez Działy: Systemy Produkcji Rolnej, Standardów Jakościowych 

i Doświadczalnictwa, Ekologii i Ochrony Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

Przedsiębiorczości  i  Agroturystyki  oraz  Dział  Metodyki  Doradztwa,  Szkoleń  

i Wydawnictw.

Wielkopolski  Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu jest  wydawcą „Poradnika 

Gospodarskiego”  jednego  z  najstarszych  czasopism  rolniczych  w  Polsce.  Powyższy 

miesięcznik  wydawany był  w nakładzie  3000 egzemplarzy  (numery 6 i  7/8 nakład 

3300  egz.)  i  zawierał  średnio  58  stron  w  każdym  numerze.  

W 2009 roku ukazało się 11 numerów Poradnika (lipiec, sierpień - numer łączony),  

w których zamieściliśmy ponad 250 artykułów. Autorami artykułów byli pracownicy 

akademii rolniczych (uniwersytetów przyrodniczych), instytutów naukowych, doradcy 

naszego Ośrodka oraz pracownicy redakcji.

Struktura  organizacyjna  Ośrodka  (centrala,  centra  wystawowo-szkoleniowe 

w Marszewie i w Sielinku, 31 zespołów powiatowych) wymaga sprawnego przepływu 

informacji, służy temu sprawnie działający internet i wewnętrzny intranet. 
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Na stronie przeznaczonej dla pracowników zamieszczane były na bieżąco zarządzenia 

dyrektora  Ośrodka,  informacje  z  działów  merytorycznych  oraz  wiele  materiałów 

niezbędnych  w  pracy  doradczej  naszych  pracowników.  Wśród  tych  materiałów  na 

szczególną  uwagę  zasługują  gotowe  prezentacje  tematów  szkoleniowych 

opracowywane  przez  specjalistów  z  działów  merytorycznych  lub  pozyskiwane 

w ramach współpracy z innych firm, agencji rządowych, inspektoratów, ministerstw 

itp.

Dużą pozycję w planie wydawniczym zajmowały opracowania związane bezpośrednio z 

pracą zespołów doradczych w powiatach i centrów wystawowo-szkoleniowych. Były to 

informatory,  katalogi  wystawców,  katalogi  zwierząt,  plakaty  zaproszenia, 

zawiadomienia  oraz  materiały  konferencyjne;  łącznie  w  tej  grupie  wydawnictw 

wydano  około  130  pozycji  o  łącznym  nakładzie  ponad  40  tys.  egz.  Konieczność 

posiadania  informacji  o  nowościach  i  zdarzeniach  w  rolnictwie  w  kraju  

i  za  granicą  wymagała  śledzenia  prasy  fachowej.  W  ramach  Działu  Metodyki 

Doradztwa,  Szkoleń  i  Wydawnictw  działa  podręczna  biblioteka  –  czytelnia 

prenumerowanych  czasopism.  Wysokie  koszty  prenumeraty  spowodowały,  

że  prenumerowaliśmy  poszczególne  tytuły  po  jednym  egzemplarzu,  a  ciekawsze 

doniesienia  powielano  na  potrzeby  doradców  (do  użytku  wewnętrznego)  w  kilku 

egzemplarzach  oraz  zamieszczano  na  stronie  intranetowej  krótkie  streszczenia 

niektórych  artykułów.  Wyjątek  stanowią  dwa  tytuły  –  „Top  Agrar”  i  „Tygodnik 

Rolniczy”,  które  były  prenumerowane  w  liczbie  33  egz.  i  wysyłane  do  wszystkich 

zespołów  powiatowych.  Również  „Poradnik  Gospodarski”  otrzymywali  wszyscy 

doradcy naszego Ośrodka.

Wielkopolski  Ośrodek  Doradztwa  Rolniczego  w  Poznaniu  był  organizatorem  wielu 

imprez  promocyjno  –  wystawowych  o  zasięgu  krajowym,  wojewódzkim  

i  powiatowym.  Aby  zaprezentować  zakres  pracy  doradczej,  swoje  osiągnięcia  

i  odpowiednio  zareklamować  zakres  świadczonych  usług  przygotowywane  były 

w ramach prac działów sesje posterowe i materiały reklamowe.

W celu przekazywania informacji o pracy doradczej, pracownicy WODR w Poznaniu 

pisali artykuły do czasopism lokalnych, ogólnokrajowych, uczestniczyli w programach 

radiowych  i  audycjach  telewizyjnych.  Również  w  ramach  współpracy  istniała  duża 

wymiana  publikacji  pomiędzy  ośrodkami  z  innych  województw,  związkami 

branżowymi,  firmami  działającymi  na  rynku  rolniczym  oraz  organizacjami 

samorządowymi.
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Tabela 55.

Wykaz publikacji
wydanych przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

Lp. Autor Tytuł publikacji Nakład Liczba stronRok wydania

1. Danuta Ubysz Charakterystyka 
odmian zbóż ozimych

500 18+okładka 2010

2.CWS Kolekcja odmian 
roślin uprawowych na 
polach Centrum 
Wystawowo-
Szkoleniowego w 
Sielinku w 2009 roku

1000 15+okładka 2010

Katalogi na Regionalną wystawę Zwierzą Hodowlanych

3. Bydło 150 68+okładka 2010

4. Trzoda 100 80+okładka 2010

5. Konie 60 56+okładka 2010

6. Owce i kozy 60 28+okładka 2010

7. Zwierzęta futerkowe
Drób 

60 36+okładka 2010

8. Katalog wystawców na WTR 2009 w 
Sielinku

1000 40+okładka 2009

9. Maria 
Rozwadowska

Rozród bydła 1000 10+okładka 2010

10. Katalog odmian 
ziemniaka

1000 42+okładka 2010

11. Sergiusz Stryszak

Janusz 
Szarzyński

Kolekcja odmian 
roślin uprawnych na 
polach 
demonstracyjnych 
CWS Sielinko w 
2009 roku

1000 56+okładka 2010

12. Wiesława 
Juszkiewicz

Rolnictwo 
ekologiczne w świetle 
nowych regulacji 
prawnych 

5000 58+okładka 2010

13. WODR w 
Poznaniu

V Ogólnopolska 
Wystawa Bydła 
Hodowlanego 
Sielinko 2009

1000 8+okładka 2010
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14. WODR w 
Poznaniu

Funkcjonowanie grup 
producentów rolnych 
– możliwości 
wykorzystania 
środków UE

500 12 (A4) 2010

15. Danuta Ubysz Charakterystyka 
odmian zbóż 
przydatnych do 
uprawy w 
Wielkopolsce – zboża 
jare

1000 12

+okładka

2010

16. Opracowanie 
zespołowe

Normy i normatywy 
w zakresie ochrony 
środowiska w 
gospodarstwie 
rolnym

1000 56 (A4)

+okładka

2010
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VII.  Działalność  Centrum  Wystawowo-Szkoleniowego  w  Sielinku  oraz 

Centrum Edukacyjno – Wystawowo w Marszewie

Tabela 56.

Działania informacyjno-upowszechnieniowe dla rolników 

Centrum metoda/forma temat
komórka 

organizacyjna
termin

CEW szkolenie 
Ochrona środowiska jako element zrównoważonego 
rozwoju obszarów wiejskich 

CEW 2010 

CEW szkolenie Odnawialne źródla energii (OZE) w Wielkopolsce CEW 2010 

CEW demonstracja Kolekcja odmian roślin energetycznych CEW 2010 

CWS szkolenie 
Rolnicto Ekologiczne- metody produkcji, kontrola 
gospodarstwa, dokumentacja prowadzona w 
gospodarstwie. 

CWS 2010 

CWS szkolenie 
szkolenie pracowników WODR, BHP i 
rolnośrodowiskowe 

Nowy Tomyśl 2010 

Tabela 57.

Działania informacyjno-upowszechnieniowe dla doradców 

Centrum metoda/forma temat
komórka 

organizacyjna
termin

CWS szkolenie 
Szkolenie komputerowe dla Pracowników 
WODR. 

CWS 2010 

Tabela 58.

CEW,CWS - Organizacja masowych form upowszechniania - WODR 2010 rok

Centrum forma nazwa termin

CEW dni pola Marszewskie Dni Pola '2010 06-2010 

CEW forum 
Inauguracja sezonu agro-eko-turystycznego PROMUJEMY 
PIĘKNĄ WIELKOPOLSKĘ 

06-2010 

CEW targi Jesienne Targi Rolno-Ogrodnicze AGROMARSZ 10-2010 

CEW targi Letnie Targi Rolno-Ogrodnicze AGROMARSZ 06-2010 

CEW targi Wiosenne Targi Rolno-Ogrodnicze AGROMARSZ 04-2010 

CEW wystawa XXII Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych 06-2010 

CEW zawody III Włościańskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi 06-2010 

CWS Pokaz Wielkopolskie Dni Roślin Strączkowych 06-2010 

CWS Targi Forum Pszczelarskie 04-2010 

CWS Targi Międzynarodowe Targi Branży Grzybowej 05-2010 

CWS Targi Wielkopolskie Targi Rolnicze Sielinko 2010 06-2010 

CWS Wystawa Wystawa Zwierząt Hodowlanych 06-2010 
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Tabela 59.

Działalność komercyjna - laboratoria 

Centrum Rodzaj zlecenia Wykonanie

CEW Analiza gleb (mineralne) 69

CEW Analiza gleb (mineralne) 112

CEW Analiza gleb (mineralne) 146

CEW Analiza gleb (mineralne) 191

CEW Analiza gleb (mineralne) 242

CEW Analiza gleb (ogrodnicze) 6

CEW Analiza gleb (ogrodnicze) 7

CEW Analiza gleb (ogrodnicze) 8

CEW Analiza gleb (ogrodnicze) 10

CEW Analiza gleb (ogrodnicze) 41

CEW Analiza gleb (ogrodnicze) 53

CEW analiza gleby (mineralna) 65

CEW Analiza gleby (mineralne) 38

CEW analiza gleby (ogrodnicza) 3

CEW Analiza gleby - mineralne 57

CEW Analiza gleby - ogrodnicze 3

CEW analiza gleby ogrodnicza 3

CEW Analiza pasz 1

CEW analiza pasz 3

CEW Analiza pasz 5

CEW Analiza pasz 7

CEW Analiza pasz 21

CEW Analizy gleb (mineralne) 12

CEW analizy gleb mineralnych 19

CWS Analiza gleb polowych i sadowniczych 75

CWS Analiza gleb polowych i sadowniczych 369
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Tabela 60.

Działalność komercyjna - kwarantanna i odpoczynek zwierząt 

Centrum Rodzaj Wykonanie

CWS Odpoczynek i gromadzenie 19 

Tabela 61.

Działalność komercyjna - działalność wydawnicza 

Centrum Rodzaj wydawnictwa Tytuł Nakład

CEW katalogi imprez Informator Pola Marszewskie Dni Pola '2020 500 

CEW katalogi imprez Katalog koni XXII Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych 30 

CEW katalogi imprez 
Katalog Wystawców Letnie Targi Rolno-Ogrodnicze 
AGROMARSZ 

300 

CEW katalogi imprez WTR-O AGROMARSZ Katalog Wystawców 500 

CEW materiały informacyjne Karta zgłoszenia uczestnictwa LTRO 250 

CEW materiały informacyjne Karta zgłoszenia uczestnictwa WTRO 400 

CEW materiały informacyjne 
Zawiadomienia o imprezach promocyjno-wystawienniczych - 
Karta zgłoszenia JTR-O 

300 

CEW materiały informacyjne 
Zawiadomienia o imprezach promocyjno-wystawienniczych 
Jesienne Targi Rolno-Ogrodnicze AGROMARSZ 

300 

CEW materiały informacyjne 
Zawiadomienie o Letnich Targach Rolno-Ogrodniczych 
AGROMARSZ 

250 

CEW materiały informacyjne 
Zawiadomienie o Wiosennych Targach Rolno-Ogrodniczych 
AGROMARSZ 

400 

CEW
zaproszenia/inne 
okolicznościowe 

Jesienne Targi Rolno-Ogrodnicze AGROMARSZ 80 

CEW
zaproszenia/inne 
okolicznościowe 

Zaproszenia MDP 80 

CEW
zaproszenia/inne 
okolicznościowe 

Zaproszenia na Włościańskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami 
Konnymi 

20 

CEW
zaproszenia/inne 
okolicznościowe 

Zaproszenia WTRO 70 

CEW dyplomy III Włościańskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi 20 

CEW dyplomy Jubileusz Koła Gospodyń Wiejskich 4 

CEW dyplomy Konkurs dla KGW 20 

CEW dyplomy Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych 30 

CEW pozostałe Karty odmian - oznakowanie poletek 96 

CWS katalogi imprez Targi Jesienne Marszew 500 

CWS katalogi imprez Wystawa 2010, Odmiany 2010 1500 

CWS materiały szkoleniowe Mat. szkoleniowe z zakresu stos. środków ochrony roślin 800 
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CWS materiały szkoleniowe 
Materiały Szkoleniowe z zakresu stosowania środków ochrony 
roślin 

35000 
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Centrum Rodzaj wydawnictwa Tytuł Nakład

CWS instrukcje/dokumentacja Protokół badnia opryskiwaczy i zaświadczenie 500 

CWS zaproszenia/inne okolicznościowe X Pokaz Zwierząt Futerkowych 700 

CWS zaproszenia/inne okolicznościowe Zaproszenia i plakaty na wystawy i targi 1200 

CWS dyplomy Dyplom X Pokaz Zwierząt Futerkowych 250 

CWS dyplomy WTR 2010 250 

CWS zaświadczenia Protokół kontroli opryskiwacza 500 

CWS zaświadczenia Świadectwo zdrowia trzody chlewnej 1000 

CWS zaświadczenia Świadectwo zdrowia trzody chlewnej 2000 

CWS zaświadczenia Świadectwo zdrowia trzody chlewnej 4500 

CWS pozostałe Wejściówki, wjazdówki, bony, etykiety itp. 950 

Tabela 62.

Działalność rolnicza - pole doświadczalno-wdrożeniowe 

Centrum Rodzaj uprawy Odmiana Powierzchnia

CEW groch siewny 3 odmiany 0.021 ha 

CEW jęczmień jary 10 odmian 0.07 ha 

CEW jęczmień ozimy 8 odmian 0.056 ha 

CEW kukurydza 9 odmian 0.099 ha 

CEW
mieszanka zbożowo-
strączkowa 

1 odmiana pszenżyta jarego + 1 odmiana łubinu 
wąskolistnego 

0.007 ha 

CEW owies 7 odmian 0.049 ha 

CEW pszenica jara 11 odmian 0.084 ha 

CEW pszenica jara Przewódkowa 5 odmian 0.035 ha 

CEW pszenica ozima 24 odmiany 0.182 ha 

CEW pszenżyto jare 4 odmiany 0.028 ha 

CEW pszenżyto jare Przewódkowe 1 odmiana 0.007 ha 

CEW pszenżyto ozime 8 odmian 0.056 ha 

CEW rzepak ozimy 19 odmian 0.133 ha 

CEW ziemniaki 15 odmian 0.18 ha 

CEW żyto ozime 6 odmian 0.049 ha 

CEW łubin wąskolistny 7 odmian 0.049 ha 

CEW łubin żółty 3 odmiany 0.021 ha 
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Centrum Rodzaj uprawy Odmiana Powierzchnia

CWS Buraki 
Boryna, Huzar, Eksperanza, Grif, Leopard, Goldena, 
Boryna 

12 ha 

CWS Jęczmień jary Blask, Eunova, Antek, Justina, Pribina 4 ha 

CWS Kukurydza LG,Osewa,Pionieer,Syngenta 7 ha 

CWS Owies Berdysz, Rajtar, 0.5 ha 

CWS POszenica jara Bombona, Raweta 0.5 ha 

CWS Pszenica ozima 

Bogatka, Mewa, Nutka, Smuga, Sukces, Rywalka, 
Ludwig, Zawisza, Tonacja, Legenda, Nadobna, 
Naridana, Kris, Muszelka, Barroko, Boomer, 
Rapsodia 

10 ha 

CWS Pszenżyto ozime 
Borwo, Grenado, Leontino, Modilo, Moderato, Pawo, 
Pigmej, Gniewko, Migo, 

6 ha 

CWS Rzepak ozimy 
Castille, Casoar, Cabernet, Californium, Catana, 
Excalibur, Exquisite, Example, Extend, Adriana, 
Artoga, Champlain, Ontario, Bogart, Monolit 

17 ha 

CWS Żyto 
Bosmo, Dankowskie Diament, Walet, Dankowskie 
Złote 

6 ha 

Strona 268



Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

Sprawozdanie z realizacji programu działania WODR w Poznaniu za 2010 rok

VIII. Dokształcanie kadry

Tabela 63.

Komórka 
organizacyjna

Temat Plan Wykonanie
liczba 

odbiorców

E Analiza kondycji ekonomicznej gospodarstw rolnych 2 2 13

E Doradztwo specjalistyczne z zakresu ekonomiki 1 1 11

E
Kształtowanie konkurencyjności i zdolności 
konkurencyjnej gospodarstw rolnych.

2 2 72

E
Ocena syt. ekonom. gosp. rolnych w oparciu o analizę 
wybr. gosp. reprezent. podst. typy produkcyjne

1 1 74

E
Podatek VAT wpływem czy wydatkiem dla 
gospodarstwa rolnego

1 1 64

E
Podsumowanie realizacji rachunkowości rolniczej w 
systemie Polski FADN w 2010 roku dla jej kontynuacji 
w 2011 roku

1 1 45

E
Praktyczne sposoby rozwiązywania problemów 
organizacyjno-ekonomicznych w gospodarstwie rolnym

1 1 45

E
Praktyczne wykorzystanie informacji rynkowych i analiz 
kosztów produkcji w gospodarstwie

1 1 64

E
Prowadzenie rachunkowości jako metoda doskonalenia 
zarządzania gospodarstwem rolnym, analiza kosztów i 
dochodowości.

1 1 32

E
Przegląd przepisów prawa a dotyczących rolniczych 
badań rynkowych

1 1 34

E
Przegląd przepisów prawnych a dotyczących rolniczych 
badań rynkowych

1 1 30

E
Rachunek ekonomiczny - praktyczne zastosowanie w 
zarządzaniu gospodarstwem rolnym

1 1 64

E
Rozwiązywanie problemów na podstawie analizy błędów 
i ostrzeżeń w ramach rachunkowości Polski FADN 
celem podniesienia jakości danych w 2010 roku.

24 24 555

E
Rozwiązywanie problemów w zakresie 
ewidencjonowania danych rachunkowych

1 1 10

E
Specjalizacja gospodarstw a wyniki ekonomiczne 
produkcji żywca wieprzowego

1 1 45

E
Sporządzanie wniosków Różnicowanie działalności w 
kierunku nierolniczym.

1 1 20

E Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych 4 4 89

E
Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych - 
opłacalność produkcji rolniczej - zboża, mleko, trzoda 
chlewna 

1 1 11

E
Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych oraz ocena 
Systemu Informacji rynkowej WODR w Poznaniu

1 1 10
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E Ubezpieczenia obowiązkowe - stan aktualny 1 1 64
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Komórka 
organizacyjna

Temat Plan Wykonanie
liczba 

odbiorców

E
Wpływ oprawności zapisów w książkach rachunkowych 
Polski FADN na jakość danych.

2 2 15

E
Wpływ poprawności zapisów w książkach rachunkowych 
Polski FADN na jakość danych

2 2 21

E
Wpływ poprawności zapisów w książkach rachunkowych 
Polski FADN na jakość danych

1 1 6

E

Zamykanie roku obrachunkowego, przenoszenie stanów 
końcowych, Instalacja oprogramowania Aplikacji Polski 
FADN, wgranie danych słownikowych, kompleksowe 
przygotowanie Aplikacji Polski FADN do wprowadzania, 
testowania danych rachunkowych z 2009 roku.

9 9 116

E Zarządzanie ryzykiem w gospodarstwie rolnym 1 1 11

EOŚ Dokumentacja w programie rolno-środowiskowym 1 1 7

EOŚ Energetyczne wykorzystanie biomasy 1 1 17

EOŚ
Ogólne założenia programu rolnośrodowiskowego na 
lata 2007 - 2013

3 3 28

EOŚ
Rolnictwo ekologiczne w świetle nowych regulacji 
prawnych

1 1 10

ROW
Dziedzictwo kulturowe wsi jako wartość zasługująca na 
zachowanie.

1 1 15

ROW Europejski Kodeks Walki z Rakiem 1 1 23

ROW Jakość usług w turystyce wiejskiej 1 1 9

ROW Odnowa i rozwój wsi 1 1 23

ROW Promocja i reklama w turystyce wiejskiej i agroturystyce 1 1 23

ROW Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 1 1 22

ROW
Sprzedaż bezposrednia i MOL w gospodarstwach rolnych 
- aktualne przepisy prawne

1 1 23

ROW Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 2 2 61

ROW Ubezpieczenia społeczne rolników 2 2 33

ROW
Zasady organizacji i funkcjonowania grup producentów i 
organizacji producentów w oparciu o przepisy o 
organizacji rynków owoców i warzyw

1 1 23

ROW
Zmiany w PROW 2007-2013 (Mlody Rolnik, Renty 
Strukturalne i inne)

1 1 23

SPD
Jak skutecznie konkurować na rynku żywca 
wieprzowego

1 1 64

SPD Nowości w ochronie roślin ogrodniczych 2 2 128

SPD
Odchów cieląt i jałowizny z przeznaczeniem na remont 
stada

1 1 32
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SPD
Optymalizacja nawożenia zbóż, formy nawozów 
azotowych, odpowiedzialna gospodarka azotem

2 2 64
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Komórka 
organizacyjn

a
Temat Plan Wykonanie

liczba 
odbiorców

SPD
Pokrycie budynków eternitem. Jak rozwiazać problem do 
2032?

1 1 64

SPD Rozpoznawanie chorób zbóż oraz metody ich zwalczania 1 1 64

SPD Systemy chłodzenia mleka. 2 2 64

SPD
Tradycyjne i nowoczesne metody zagospodarowania 
trwałych użytków zielonych

1 1 11

SPD Użytki zielone w różnych systemach produkcji rolniczej 1 1 32

SPD
Wpływ ocieplenia klimatu na populacje patogenów w 
uprawach ziemniaka

2 2 75

SPD
Wykorzystanie roślin straczkowych i motylkowych w 
żywieniu zwierząt

1 1 120

Suma: 97 97 2579
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IX. Imprezy masowe zorganizowane w WODR w Poznaniu w 2010r.

Tabela 64.

Strona 274

Miesiąc Data Nazwa imprezy Organizator

Kwiecień 10 Forum-Targi Pszczelarskie
Centrum Wystawowo- Szkoleniowe Sielinko
Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Poznaniu

Kwiecień 11
Wiosenne Targi Rolno - Ogrodnicze

AGROMARSZ
Centrum Edukacyjno-Wystawowe Marszew

Kwiecień 24-25
AGRO - TARGI 2010

Stara Łubianka
WODR w Poznaniu

Zespół Doradczy w powiecie pilskim

Maj 15-16
Regionalne Targi Rolnicze  

Gołaszyn - Wiosna 2010
WODR w Poznaniu

Zespół Doradczy w powiecie rawickim

Czerwiec 4-5 Międzynarodowe Targi Branży Grzybowej
Stowarzyszenie Branży Grzybów Uprawnych

Centrum Wystawowo-
Szkoleniowe Sielinko

Czerwiec 12-13

Marszewskie Dni Pola
 Letnie Targi Rolno – Ogrodnicze 

AGROMARSZ
Centrum Edukacyjno-Wystawowe Marszew

Czerwiec 19-20
Wielkopolskie Targi Rolnicze

XVI Wystawa Zwierząt Hodowlanych
Centrum Wystawowo-Szkoleniowe Sielinko

Czerwiec 27 Targi Rolnicze Kościelec 2010
WODR w Poznaniu

Zespoły Doradcze w powiatach: kolskim, 
konińskim, slupeckim, tureckim

Sierpień 27-29
Międzynarodowe Zawody Małych Koni i 

Pony
ABARIA Iwno

Centrum Wystawowo-Szkoleniowe Sielinko

Wrzesień
11-12

Międzynarodowe Dni Ogrodnika 
w Gołuchowie

k. Kalisza

Stowarzyszenie Naukowo Techniczne
Inżynierów i Techników Rolnictwa

Oddz. w Kaliszu
Polski Związek Ogrodniczy

WODR w Poznaniu

Październik    10
Jesienne Targi Rolno - Ogrodnicze

AGROMARSZ
Centrum Edukacyjno-Wystawowe Marszew

Październik 23 X  Wystawa Zwierząt Futerkowych Centrum Wystawowo-Szkoleniowe Sielinko
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X. Współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz 
obszarów wiejskich i rolnictwa

Realizacja  zadań statutowych i  planowych wymagała  ścisłej  współpracy 

z wieloma instytucjami  działającymi  na rzecz  wsi  i  rolnictwa,  a  także z 

administracją  rządową  i samorządową  oraz  związkami  i  organizacjami 

zawodowymi rolników. 

1.Współpraca  z  Urzędem  Marszałkowskim  Województwa 

Wielkopolskiego–z Departamentem  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  oraz  

z Departamentem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – w zakresie:

• upowszechniania  dorobku  i  walorów  regionu  oraz  tradycji  w 

produkcji poprzez organizowane konkursy, np. Wielkopolski Rolnik 

Roku,

• przekazywania opracowań tematycznych dotyczących rolnictwa,

• organizowania konkursów,

• udział w szkoleniach i konferencjach.

2.Współpraca z samorządem terytorialnym

Współpraca  dotyczyła  zarówno  samorządu  wojewódzkiego  jak  i 

samorządów  gmin

i  powiatów  w  zakresie   realizacji  strategii  rozwoju  województwa  oraz 

opiniowania  najważniejszych  spraw  dotyczących  problemów  wsi  i 

rolnictwa. 

Doradcy  uczestniczyli  w  sesjach  rad  omawiając  na  nich  problemy  i 

zagadnienia  

na  rzecz  rolników i  mieszkańców  wsi.  Angażowali  się  w prace  komisji 

konkursowych w ramach konkursów organizowanych przez Urzędy Gmin. 

Uczestniczyli  w  sesjach  

i  posiedzeniach  komisji  rolnictwa.  Współpraca  dotyczyła  również 

organizacji  imprez  okolicznościowych  i  kulturalnych.  Samorządy 
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wspomagały WODR w zakresie realizacji  wybranych zadań doradczych, 

bezpłatnie  użyczały  lokali  biurowych  i  sal  

do przeprowadzania szkoleń oraz współuczestniczyły w organizacji imprez 

masowych itd.

3. Współpraca z Wielkopolską Izbą Rolniczą 

Stałym  elementem  w działalności  Wielkopolskiego  Ośrodka  Doradztwa 

Rolniczego  była  systematyczna  współpraca  z  samorządem  rolniczym  – 

zarówno na poziomie Centrali WODR jak i na poziomie pracy zespołów 

doradczych w powiatach. 

Celem  tej  współpracy  było  ustalenie  wspólnych  działań  oraz  wymiana 

informacji,  doświadczeń  dotyczących  aktualnych  potrzeb  i  problemów 

środowiska rolniczego. 

W 2010 roku  współpraca dotyczyła tematów związanych z sytuacją wsi 

i rolnictwa, funduszy unijnych, analizą kosztów produkcji, rynków zbytu 

oraz działań na rzecz tworzenia grup producenckich. 

4.  Współpraca  z  Ministerstwem  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  

oraz Ministerstwem Środowiska:

− Ministerstwo  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  –  w  zakresie  pozyskiwania 

aktualnych informacji,  dotyczących prawodawstwa, aktualnej polityki 

wsi i rolnictwa oraz zasad wsparcia gospodarstw rolnych, 

− Ministerstwo  Środowiska  –  w  zakresie  realizacji  „Dyrektywy 

Azotanowej” oraz pozyskiwania informacji dotyczących zapobiegania i 

ograniczania zanieczyszczeń w gospodarstwach rolnych. 

5. Współpraca z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim 

− Wydział  Infrastruktury  i  Rolnictwa  –  realizacja  zadań  zleconych  przez 

administrację  rządową,  przekazywanie  informacji  i  opracowań (m.in.  kalkulacja 
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kosztów jednostkowych określonych kierunków produkcji rolnej, przebieg prac w 

rolnictwie – zasiewy, szacunki plonów). 

6.Współpraca z innymi instytucjami pracującymi na rzecz wsi 

i rolnictwa 

- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: 

• informowanie o kierunkach działalności ARiMR,

• informowanie  o  procedurach  formalnych  oraz  pomoc  w 

przygotowaniu wniosków i biznesplanów dla rolników ubiegających 

się o dotację w ramach programów PROW 2007 - 2013, 

• wspólna organizacja szkoleń dla doradców.

- Wielkopolska Gilda Rolno – Ogrodnicza - współpraca polegała 

głównie na udziale przedstawicieli Gildi w szkoleniach organizowanych 

przez  WODR  oraz  

na pozyskiwaniu informacji dotyczących aktualnej sytuacji na rynku.

- Agencja Rynku Rolnego,  Oddział  Terenowy  w Poznaniu – 

współpraca polegała na udziale WODR-u w rozliczaniu kwot mlecznych 

dla dostawców bezpośrednich, na pozyskiwaniu informacji dotyczących 

systemów kwotowania produkcji.

- Agencja  Nieruchomości  Rolnych –  informacje  dotyczące 

aktualnej   sytuacji  

w obrocie ziemią.

- Stacja  Chemiczno  –  Rolnicza,  Oddział  w  Poznaniu – 

współpraca była związana z:

• realizacją „Dyrektywy Azotanowej” w województwie wielkopolskim, 

• przekazywaniem  informacji  dotyczących  właściwości  chemicznych 

gleb,

• obecnością pracowników Stacji w szkoleniach.
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- Fundacja  Programów  Pomocy  dla  Rolnictwa  (FAPA) –  w 

zakresie  pozyskiwania  materiałów  dotyczących  Unii  Europejskiej, 

wnioskowanie o środki na doradztwo rolnicze.

- Stowarzyszenie Agro Bio Test,  PCBC Piła i Stowarzyszenie 

EKOLAND  (i  inne)   –  w  zakresie  organizacji  szkoleń,  kursów, 

materiałów  dotyczących  rolnictwa  ekologicznego  oraz  wyjazdów 

specjalistycznych dla ekoproducentów i kadry doradczej.

- Centrum  Informacji  Turystycznej –  w  zakresie  wspierania 

agroturystyki. 

- Polski  Klub  Ekologiczny –  w  zakresie  szkoleń  i  materiałów 

informacyjnych.

- Wojewódzka  Inspekcja  Jakości  Handlowej  Artykułów 

Rolno  –  Spożywczych  

w Poznaniu – współpraca w zakresie bieżących informacji na temat 

rolnictwa ekologicznego, wdrażania norm jakości handlowej owoców i 

warzyw wśród plantatorów. 

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w 

Poznaniu  –  współpraca  w  zakresie  pozyskiwania  bieżących 

informacji,  zaleceń  ochrony  roślin  

i  najnowszych  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa  sanitarnej 

ochrony  roślin,  integrowanej  produkcji  oraz  organizacja  szkoleń 

chemizacyjnych dla rolników wykonujących zabiegi ochrony roślin.

- Wojewódzki  Fundusz  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  

Wodnej –współorganizacja programów edukacyjnych dla społeczności 

wiejskiej,  wnioskowanie  przez  WODR  o  środki  na  przedsięwzięcia 

związane  z  ekologią  

i ochroną środowiska np. „Dyrektywa Azotanowa”.

- Główny  Inspektorat  Sanitarny,  Wojewódzka  Stacja 

SANEPID oraz Oddziały – współpraca dotyczyła:
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•  pozyskiwania informacji związanych z postępowaniem w gospodar-

stwach   rolnych w obliczu  zagrożenia epizootycznego,

•  bezpieczeństwa żywności przy produkcji  produktów regionalnych, 

tradycyjnych oraz żywienia gości w gospodarstwach agroturystycz-

nych.

- Wojewódzki  Inspektorat  Weterynarii  w  Poznaniu,  Biura 

powiatowe –  współpraca  była  w  zakresie  szkoleń,  przekazywania 

informacji  o  stanie  zagrożenia  jednostkami  chorobowymi, 

prawodawstwa dotyczącego środków żywienia zwierząt oraz produktów 

pochodzenia  zwierzęcego,  wymogów  w  dostawach  bezpośrednich  

i działalności MOL.

- Wojewódzki  Inspektorat  Ochrony  Środowiska – 

przekazywanie informacji.

- Kasa  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  i  Państwowa 

Inspekcja  Pracy –  współpraca  dotyczyła  informacji  i  szkoleń  w 

zakresie  zasad  bezpiecznej  pracy  w  rolnictwie,  współudział  w 

organizacji  konkursu  „Bezpieczne  Gospodarstwo  Rolne”  oraz 

„Bezpieczna Zagroda Wiejska”.

- Związki Zawodowe Rolników, Kółek i Organizacji Wiejskich 

– w zakresie  szukania  rozwiązań bieżących problemów mieszkańców 

wsi i rolników, organizacja szkoleń.

- Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne Sołtysów – w zakresie 

organizacji olimpiad i konkursów.

- Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych – udział  w 

szkoleniach, promocja ofert agroturystycznych. 

- Polska Federacja Turystyki Wiejskiej – promocja gospodarstw, 

kategoryzacja  wiejskiej  bazy  noclegowej,  udział  w  szkoleniach 

organizowanych przez PFTW.

- Rynki hurtowe – notowania cenowe. 
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- Regionalny  Zarząd  Gospodarki  Wodnej  w  Poznaniu  i  

Wrocławiu -  współpraca  polegała  na  wspólnym  organizowaniu 

szkoleń,  seminariów  dla  doradców  i  rolników  w  zakresie  realizacji 

„Dyrektywy Azotanowej” oraz na wymianie informacji dotyczących w/w 

zadnia.

- Wielkopolska  Izba  Rzemieślnicza  w  Poznaniu –  w  zakresie 

realizacji imprez promocyjnych.

- SITR Oddział w Kaliszu – organizacja Dni Ogrodnika. 

- SITR Oddział  w Poznaniu – w zakresie  wycen i  rzeczoznawstwa 

NOT. 

- Kaliski  Inkubator  Przedsiębiorczości –  organizacja  szkoleń, 

pobudzanie  przedsiębiorczości  w  środowisku  wiejskim,  stwarzania 

alternatywnych źródeł dochodu i nowych miejsc pracy.

- Międzynarodowe  Targi  Poznańskie –  współpraca  polegała  na 

organizacji Pawilonu Regionów podczas targów FARMA.

- Wielkopolskie  Centrum  Hodowli  i  Rozrodu  Zwierząt  w 

Poznaniu,  z  siedzibą  w  Tulcach  –  współpraca  w  zakresie  poprawy 

genetycznej  pogłowia  zwierząt  i  efektywności  produkcji  zwierzęcej,  a 

także organizacji wystaw zwierząt hodowlanych. 

- Regionalne  Centrum  Hodowli  Zwierząt  w  Poznaniu – 

współpraca  dotyczyła  prac hodowlanych  realizowanych  w  pasiece 

WODR  w  Sielinku,  w  zakresie  organizacji  wystaw  zwierząt 

hodowlanych  oraz  pozyskiwanie  informacji  na  temat  zwierząt 

futerkowych.

- Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w 

Warszawie,  Oddział  Regionalny  w  Poznaniu –  współpraca 

polegała na wymianie doświadczeń związanych z produkcją bydła oraz 

na  wspólnym  uczestnictwie  w  organizowanych  spotkaniach  i 

szkoleniach. 
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- Krajowa  Izba  Producentów  Drobiu  i  Pasz  w  Poznaniu – 

współpraca była związana z uzyskiwaniem informacji na temat rozwoju 

rynku  drobiarskiego  oraz  nowych  przepisów  prawnych  dotyczących 

produkcji drobnego inwentarza.

- Polski  Związek  Pszczelarski  w  Warszawie –  współpraca 

związana była z realizacją Krajowego Programu Rozwoju Pszczelarstwa 

oraz na reprezentowaniu interesów pszczelarzy wielkopolskich. 

- Wojewódzki  Związek  Pszczelarzy  w  Poznaniu –  współpraca 

dotyczyła organizacji  „Wielkopolskiego Forum Pszczelarzy”,  szkoleń i 

wyjazdów szkoleniowych dla pszczelarzy, ponadto na realizacji działań 

programu  rozwoju  pszczelarstwa  -  „Wsparcie  rynku  produktów 

pszczelich”.

- Polski Związek Producentów Kukurydzy  - współpraca polegała 

na  wymianie  doświadczeń  i  promocji  upraw  kukurydzy  na  terenie 

Wielkopolski.

- Związki  branżowe  producentów  rolnych –  przekazywanie 

informacji oraz wspólne organizowanie wystaw zwierząt:

• Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz w Poznaniu,

• Polska  Federacja  Hodowców  Bydła  i  Producentów  Mleka  w 

Warszawie, Oddział Regionalny w Poznaniu,

• Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS 

w Poznaniu,

• Krajowy Związek Hodowców Królików w Gnieźnie,

• Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza w Warszawie, Dział 

Hodowli  

i Oceny Drobiu w Poznaniu,

• Związek Hodowców Koni w Poznaniu.

- Stacje  Doświadczalna  Oceny  Odmian–  informacje  nt.  obrotu 

materiałem  nasiennym  i  cen  materiału  siewnego  i  sadzeniakowego, 
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współorganizacja  szkoleń  

i  pokazów,  wymiana  informacji  nt.  nowych  odmian  oraz  technologii 

produkcji zbóż, lustracja poletek.

- Krajowa Rada Spółdzielcza - w zakresie doradztwa prowadzonego 

na rzecz grup producenckich. 

- Wojewódzki  Urząd Pracy,  Urzędy Pracy w powiatach –  w 

zakresie  możliwości  zatrudnienia,  dokształcenia  i  przekwalifikowania 

bezrobotnych ze środowisk wiejskich.

- Ośrodki Pomocy Społecznej – w zakresie oceny sytuacji socjalnej 

mieszkańców wsi, świadczonych usług i możliwości pomocy rodzinom 

będących w trudnej sytuacji materialnej.

- Państwowa Straż Pożarna – podejmowanie inicjatyw w zakresie 

poprawy bezpieczeństwa w rolnictwie, wymiana informacji.

- Zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego – współorganizacja 

szkoleń,  wymiana  informacji  (zakłady  mięsne,  spółdzielnie 

mleczarskie).

- Firmy  oferujące  środki  do  produkcji  rolnej  lub  usługi – 

przekazywanie informacji marketingowych, współorganizacja szkoleń.

- Redakcjami  rolnymi  radia  i  telewizji  oraz  lokalnymi 

mediami - w zakresie informowania o podejmowanych działaniach na 

rzecz mieszkańców wsi i  rolników, akcjach szkoleniowych, imprezach 

środowiskowych  i  promocyjno-wystawienniczych  organizowanych 

przez WODR.

7. Współpraca z placówkami naukowymi i oświatowymi

Upowszechnianie postępu wymaga ciągłego transferu innowacji do 

praktyki rolniczej, a z drugiej strony istnieje konieczność przekazywania 

określonych problemów do rozwiązywania z praktyki naukom rolniczym. 

W  tym  zakresie  WODR  współpracował  z  wieloma  placówkami,  a 

szczególnie takimi jak:
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- Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – wymiana doświadczeń 

na  styku  nauka  -  doradztwo,  współpraca  polegała  dodatkowo  na 

pozyskiwaniu informacji  dotyczących nowych kierunków w rolnictwie 

oraz  na  udziale  w  szkoleniach,  seminariach,  konferencjach 

organizowanych  przez  UP,  współtworzenie  strony  internetowej, 

ponadto WODR udzielał pomocy studentom przy zbieraniu informacji 

m.in. do prac magisterskich i doktorskich.

- Uniwersytet  Rolniczy  im.  Hugona  Kołłątaja  w  Krakowie,  

Katedra Żywienia Zwierząt – współpraca polegała na pozyskaniu 

zaleceń  merytorycznych  z  zakresu  ocen  wartości  pokarmowej  pasz  z 

uwzględnieniem nowych systemów ich wartościowania.

- Szkoła  Główna  Gospodarstwa  Wiejskiego  w  Warszawie, 

Uniwersytet  Przyrodniczy  we  Wrocławiu,  Szczecinie, 

Uniwersytet  Techniczno  -  Przyrodniczy  w  Bydgoszczy,  

Uniwersytet  Warmińsko  -  Mazurski  w  Olsztynie,  Szkoła 

Główna  Handlowa  w  Warszawie –  w  zakresie  technologii 

produkcji  roślinnej,  zwierzęcej  i  rozwoju  obszarów  wiejskich, 

organizacji  specjalistycznych  szkoleń  oraz  badania  koniunktury  w 

rolnictwie.

-  Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy w Bydgoszczy, 

Katedra  Ekonomiki  

i  Doradztwa w Agrobiznesie – współpraca w zakresie  metodyki 

doradztwa.

- Uniwersytet  Ekonomiczny  w  Poznaniu  –  w  zakresie 

przedsiębiorczości, marketingu i agrobiznesu.

- Centrum  Doradztwa  Rolniczego  w  Brwinowie,  Oddział  w 

Poznaniu,  Krakowie  i Radomiu  –  współpraca  w  zakresie 

szkolenia  kadry  doradczej,  wymiany  materiałów  dydaktyczno  - 

szkoleniowych  i  informacyjnych,  współdziałanie  na  rzecz  rozwoju 
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agroturystyki  oraz  udział  w  konkursie  „Sposób  na  sukces”, 

współorganizowanie „Dni  Przedsiębiorcy  Rolnego”.

-  Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – 

Państwowy Instytut Badawczy  – współpraca realizowana była w 

zakresie  wdrażania  i  upowszechniania  rachunkowości  rolnej  według 

systemu Polskiego FADN. Zadanie jest uregulowane odrębną umową.

- Instytut  Biotechnologii  Przemysłu  Rolno-Spożywczego,  

Zakład  Przetwórczy  Zbóż  i  Piekarstwa  w  Warszawie  – 

całoroczna  analiza  próbek  ziarna  celem  wykonania  oceny 

technologicznej odmian uprawianych w Wielkopolsce.

- Instytut  Zootechniki  w  Balicach  k/Krakowa,  Zakłady 

Doświadczalne  –  współpraca  była  związana  z  uzyskiwaniem 

najnowszych  informacji  na  temat  produkcji  zwierzęcej  (rozród, 

żywienie  i  utrzymanie)  oraz  na  udziale  

w  szkoleniach,  konferencjach  i  seminariach  organizowanych  przez 

Instytut. 

-  Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie PIB, 

Oddział w Jadwisinie – w zakresie informacji dotyczących odmian, 

próbne wykopki.

- Instytut  Ochrony  Roślin  -  PIB  – współpraca  polegała  na 

uczestnictwie  

w szkoleniach,  konferencjach i  spotkaniach,  ponadto na uzyskiwaniu 

bieżących informacji, publikacji w formie materiałów szkoleniowych na 

temat  ochrony  roślin  oraz  realizacji  wdrożenia  dotyczącego 

wspomagania decyzji  w zwalczaniu zarazy ziemniaczanej.

- Centralny  Ośrodek  Badań  Roślin  Uprawnych  w  Słupi 

Wielkiej – korzystanie z wydawnictw i opracowań najnowszej wiedzy 

dotyczącej  zalecanych  odmian  w  rejonie  Wielkopolski  na  podstawie 

wyników Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych,  ponadto udział 
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w  Zespole  Wojewódzkim  PDO,  w  szkoleniach  i konferencjach 

organizowanych przez COBORU. 

- Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach 

– współpraca  dotyczyła  wymiany  doświadczeń  na  temat 

oprogramowania  tworzonego  przez  Instytut  wykorzystywanego  w 

doradztwie (bilans azotu i plan nawożenia), na uzyskiwaniu materiałów 

merytorycznych oraz  na  uczestnictwie  w szkoleniach  i  konferencjach 

organizowanych przez IUNG.

- Instytut  Warzywnictwa  w  Skierniewicach,  Instytut 

Sadownictwa  

i Kwiaciarstwa w Skierniewicach – wyjazdy doradców i rolników 

na  szkolenia,  przesyłanie  materiałów  wykorzystywanych  w  pracy 

doradczej.

- Instytut  Budownictwa  Mechanizacji  i  Elektryfikacji  

Rolnictwa,  Oddział  w  Poznaniu –  współpraca  polegała  na 

pozyskiwaniu materiałów merytorycznych, na wymianie doświadczeń z 

zakresu metod chowu i hodowli zwierząt gospodarskich oraz na temat 

projektowania budynków inwentarskich, uczestnictwo w szkoleniach i 

konferencjach.

- Polska  Akademia  Nauk  w  Poznaniu,  Instytut  Badań 

Środowiska  Rolniczego  i Leśnego  –   w  zakresie  wymiany 

informacji  i  opracowywania  danych  związanych  z  dyrektywą 

azotanową. 

- Przemysłowy  Instytut  Maszyn  Rolniczych  w  Poznaniu  – 

uczestnictwo  

w szkoleniach, seminariach i konferencjach.

- Innymi  instytutami  naukowo  –  badawczymi,  takimi  jak: 

IHAR,  Instytut  Warzywnictwa,  Instytut  Przemysłu  Mięsnego  i 

Tłuszczowego,  Instytut  Mleczarstwa,  Instytut  Melioracji  i  Użytków 
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Zielonych  Falenty,  Instytut  Biotechnologii  Przemysłu  Rolno-

Spożywczego,  Instytut  Przemysłowych  Maszyn  Rolniczych,  Instytut 

Ekonomiki  Rolnictwa i  Gospodarki  Żywnościowej,  Instytut  Nawozów 

Sztucznych,  Instytut  Żywności  i  Żywienia  –  w  zakresie  udziału  

w organizowanych szkoleniach, seminariach oraz wymianie informacji.

W ramach współpracy z zespołami szkół rolniczych podejmowane będą 

następujące działania: 

• zapoznanie młodzieży z działalnością doradztwa,

• zapraszanie  nauczycieli  i  młodzieży  do  udziału  w  szkoleniach, 

seminariach, pokazach i imprezach masowych,

• zapoznanie z osiągniętymi wynikami prac upowszechnieniowych,

• wskazywanie  i  opiniowanie  gospodarstw,  które  kwalifikują  się  do 

odbywania praktyk  uczniowskich,   a  także odbywania praktyk w 

Zespołach  Doradczych  

w powiatach i Centrach w Sielinku i Marszewie,

• korzystanie przez nauczycieli  i  uczniów z materiałów wydawanych 

przez WODR w Poznaniu. 
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X. Podsumowanie

W 2010r.  WODR w Poznaniu  wprowadzono  realizację  zadań w ramach  przyjętych 

priorytetów wojewódzkich oraz powiatowych. Zaplanowane metody i formy doradcze 

zostały rozliczone w ramach oraz poza priorytetami. W ramach „Programu działania 

WODR w Poznaniu na 2010 rok” zaplanowano w ramach priorytetów 3734 szkoleń, 36 

pokazów,  251  demonstracji  oraz  4  wdrożenia  dla  rolników  oraz  mieszkańców 

obszarów  wiejskich.  Duże  zainteresowanie  tematyką  proponowaną  przez  WODR  

w  Poznaniu  oraz  zapotrzebowanie  rolników  na  pozyskanie  bieżącej  wiedzy  

i informacji spowodowało, iż liczba wykonanych form i metod doradczych w ubiegłym 

roku  w  porównaniu  z  planem  została  przekroczona.  Mimo  ograniczenia  środków 

budżetowych ponadplanowa realizacja zadań była możliwa dzięki współpracy Ośrodka 

z  organizacjami  działającymi  w  obszarze  rolnictwa,  która  wyrażała  się  

w sfinansowaniu części kosztów przez te organizacje.

W Ośrodku w 2010r. zorganizowano i przeprowadzono dodatkowo 164 różnych metod 

i  form doradczych dla  rolników oraz  mieszkańców obszarów wiejskich.  Ponadto w 

ramach działalności oświatowej i  innowacyjnej działy merytoryczne zorganizowały i 

przeprowadziły 97 różnych metod i form doradczych dla doradców w ZD w powiatach. 

W WODR w Poznaniu  zorganizowano i  przeprowadzono dodatkowo 69 wyjazdów 

studyjnych kierowanych dla ludności rolniczej, ponadto zorganizowano o 9% więcej 

pokazów oraz o 9 konkursów więcej w porównaniu do planu. 
Część wyników realizowanych metod w 2010 r. takie jak demonstracje czy wdrożenia 

zostały wykorzystane w opracowaniu materiałów szkoleniowych dla rolników, a także 

przekazane do instytutów naukowo – badawczych w celu ich dalszego opracowania.
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XII. Wykaz używanych skrótów

CDR w Brwinowie – Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

CEW w Marszewie – Centrum Edukacyjno-Wystawowe w Marszewie

COBORU – Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej

CWS w Sielinku – Centrum Wystawowo-Szkoleniowe w Sielinku

GUS – Główny Urząd Statystyczny

IHAR – Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin

IOR BIP – Instytut Ochrony Roślin, Państwowy Instytut Badawczy

IERiGŻ-PIB – Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy 

Instytut Badawczy

IUNG – Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach

MOL – Działalność  marginalna, lokalna i ograniczona odnosząca się do przetwórstwa 

mięsa na małą skalę

PCBC w Warszawie – Polskie Centrum Badań i Ceryfikacji w Warszawie

PFHBiPM – Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

PFTW – Polska Federacja Turystyki Wiejskiej

SITR – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa

UP w Poznaniu – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

WODR  - Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

E – Dział Ekonomiki

ROW - Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich , Przedsiębiorczości i Agroturystyki

EOŚ - Dział Ekologii i Ochrony Środowiska

SPD  -  Dział  Systemów  Produkcji  Rolnej,  Standardów  Jakościowych  

i Doświadczalnictwa

ZD w powiatach – Zespoły Doradcze w powiatach
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