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Harmonogram szkoleń powiatowych i gminnych I kwartał 2019 r. realizowanych przez 

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach 

Lp. Temat Forma Data/godz. Miejscowość/ 

lokalizacja 

Odpowiedzialny 

 

Terenowy Zespół Doradztwa w Koszalinie 

1.  Program działań mających na celu zmniejszenie 

zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi 

ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu 

zanieczyszczeniu oraz zbiór zasad dobrej praktyki 

rolniczej. 

szkolenie 21.01.19/10.00 Polanów UM M.  Strzelecki 

2.  Bioasekuracja w gospodarstwie rolnym. szkolenie 25.01.19/10.00 Bobolice MGOK Z. Trojanowski 

3.  Zwiększenie udziału roślin wysokobiałkowych w 

strukturze zasiewów w tym soi non GMO oraz 

zwiększenie ich wykorzystania w przemyśle 

paszowym. 

szkolenie 25.01.19/10.00 Niegoszcz 

Świetlica 

W. Ścigała 

4.  Działania na rzecz ograniczenia skutków suszy, w 

tym zwiększenie retencji wodnej, poprawy 

żyzności gleb( m.in. badanie gleb, wapnowanie). 

szkolenie 25.01.19/12.00 Niegoszcz 

Świetlica 

W. Ścigała 

5.  Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat 

zapobiegania i zwalczania ASF i ptasiej grypy, z 

uwzględnieniem bioasekuracji. 

szkolenie 25.01.19/12.00 Bobolice MGOK Z. Trojanowski 

6.  Działania  na rzecz  ograniczenia skutków suszy, 

w tym zwiększenie retencji wodnej, poprawy 

żyzności gleb( m.i.in. badanie gleb, wapnowanie). 

szkolenie 28.01.19/10.00 UG Biesiekierz B. Ruszczyńska 

7.  Zwiększenie  udziału roślin wysokobiałkowych w 

strukturze zasiewów w tym soi non GMO oraz 

zwiększenie ich wykorzystania w przemyśle 

paszowym. 

szkolenie 28.01.19/12.00 UG Biesiekierz B. Ruszczyńska 

8.  Wdrażanie działań na rzecz transferu wiedzy 

pomiędzy nauką a praktyką rolniczą i promowanie  

innowacyjnych  rozwiązań w produkcji roślinnej. 

szkolenie 

wyjazdowe 

29.01.19/10.00 Toruń J.  Straszak 

9.  Wdrażanie działań na rzecz transferu wiedzy 

pomiędzy nauką a praktyką rolniczą i promowanie  

innowacyjnych  rozwiązań w produkcji roślinnej. 

szkolenie 

wyjazdowe 

29.01.19/10.00 Toruń B. Podolak 

10.  Zwiększenie udziału roślin wysokobiałkowych w 

strukturze zasiewów w tym soi non GMO oraz 

zwiększenie ich wykorzystania w przemyśle 

paszowym. 

szkolenie 30.01.19/10.00 Będzino Dom 

Kultury 

E. Romańska 

11.  Działania na rzecz ograniczenia skutków suszy, w 

tym zwiększenie retencji wodnej, poprawy 

żyzności gleb ( m.in. badanie gleb, wapnowanie). 

szkolenie 30.01.19/12.00 Będzino Dom 

Kultury 

E. Romańska 

12.  Program działań  mających  na celu zmniejszenie 

zanieczyszczenia wód  azotanami pochodzącymi 

ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu 

zanieczyszczaniu  oraz zbiór zasad  dobrej 

praktyki rolniczej. 

szkolenie 11.02.19/10.00 Biesiekierz UG B. Ruszczyńska 

13.  PROW. szkolenie 11.02.19/12.00 Biesiekierz UG B. Ruszczyńska 

14.  Klęski w rolnictwie. szkolenie 15.02.19/10.00 Bobolice MGOK Z. Trojanowski 



 

Harmonogram ZODR Formularz nr F-24 

  

Data wydania: 09.01.2012 r. 
Nr edycji: 1/12 

str. 2 

Lp. Temat Forma Data/godz. Miejscowość/ 

lokalizacja 

Odpowiedzialny 

 

15.  Zarządzanie ryzykiem  produkcyjnym i rynkowym 

w gospodarstwie. 

szkolenie 15.02.19/12.00 Bobolice MGOK Z. Trojanowski 

16.  Program działań mających na celu zmniejszenie 

zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi 

ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu 

zanieczyszczeniu oraz zbiór zasad dobrej praktyki 

rolniczej. 

szkolenie 19.02.19/10.00 Będzino 

Dom Kultury 

E. Romańska 

17.  Zasady integrowanej ochrony roślin. szkolenie 19.02.10/12.00 Będzino 

Dom Kultury 

E. Romańska 

18.  Wsparcie wdrażania  Wspólnej Polityki Rolnej na 

lata 2014-2020, w tym upowszechnianie wiedzy 

na temat wypełniania  wniosku o płatności 

obszarowe w formie elektronicznej. 

szkolenie 25.02.19/10.00 Żydowo 

Świetlica 

 

M. Strzelecki 

19.  Program  działań mających na celu zmniejszenie 

wód azotanami pochodzącymi ze źródeł 

rolniczych oraz zapobieganie dalszemu 

zanieczyszczeniu oraz zbiór zasad dobrej praktyki 

rolniczej. 

szkolenie 25.02.19/12.00 Żydowo 

Świetlica  

 

M. Strzelecki 

20.  Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat 

zapobiegania i zwalczania ASF i ptasiej grypy z 

uwzględnieniem bioasekuracji. 

szkolenie 25.02.19/10.00 Sianów UMiG J.  Straszak 

21.  Prowadzenie działalności pozarolniczej. szkolenie 25.02.19/12.00 Sianów UMiG J.  Straszak 

22.  Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem 

naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego 

na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu 

stosowanego w kolejnictwie. 

szkolenie 

uzupełniają

ce 

04.03.19/9.00 Świeszyno MCK B. Podolak 

23.  Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem 

naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego 

na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu 

stosowanego w kolejnictwie. 

szkolenie 

uzupełniają

ce 

05.03.19/9.00 Biesiekierz UG B. Ruszczyńska 

24.  Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem 

naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego 

na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu 

stosowanego w kolejnictwie. 

szkolenie 

uzupełniają

ce 

06.03.19/9.00 Cewlino 

Świetlica 

B. Podolak 

25.  Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem 

naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego 

na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu 

stosowanego w kolejnictwie. 

szkolenie 

uzupełniają

ce 

11.03.19/9.00 Polanów UM M. Strzelecki 

26.  Płatności bezpośrednie. szkolenie 14.03.19/10.00 Sianów UMiG J. Straszak 

27.  PROW. szkolenie 14.03.19/12.00 Sianów UMiG J. Straszak 

28.  Wsparcie wdrażania  Wspólnej Polityki Rolnej na 

lata 2014-2020, w tym upowszechnianie wiedzy 

na temat wypełniania  wniosku o płatności 

obszarowe w formie elektronicznej. 

szkolenie 15.03.19/10.00 Bobolice MGOK Z. Trojanowski 
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29.  Program działań  mających  na celu zmniejszenie 

zanieczyszczenia wód  azotanami pochodzącymi 

ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu 

zanieczyszczaniu  oraz zbiór zasad  dobrej 

praktyki rolniczej. 

szkolenie 15.03.19/12.00 Bobolice MGOK Z. Trojanowski 

30.  Wsparcie wdrażania  Wspólnej Polityki Rolnej na 

lata 2014-2020, w tym upowszechnianie wiedzy 

na temat wypełniania  wniosku o płatności 

obszarowe w formie elektronicznej. 

szkolenie 18.03.19/10.00 Biesiekierz UG B. Ruszczyńska 

31.  Program rolnośrodowiskowy i Działania 

rolnośrodowiskowo –klimatyczne. 

szkolenie 18.03.19/12.00 Biesiekierz UG 
B. Ruszczyńska 

32.  Wsparcie wdrażania  Wspólnej Polityki Rolnej na 

lata 2014-2020, w tym upowszechnianie wiedzy 

na temat wypełniania  wniosku o płatności 

obszarowe w formie elektronicznej. 

szkolenie 18.03.19/10.00 Świeszyno MCK 

e-Eureka 

B. Podolak 

33.  Program rolnośrodowiskowy i Działania rolno-

środowiskowo – klimatyczne. 

szkolenie 18.03.19/12.00 Świeszyno MCK 

e-Eureka 

B. Podolak 

34.  Wsparcie wdrażania  Wspólnej Polityki Rolnej na 

lata 2014-2020, w tym upowszechnianie wiedzy 

na temat wypełniania  wniosku o płatności 

obszarowe w formie elektronicznej. 

szkolenie 19.03.19/10.00 Polanów UM M. Strzelecki 

35.  Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat 

zapobiegania ASF i ptasiej grypy z 

uwzględnieniem bioasekuracji. 

szkolenie 19.03.19/12.00 Polanów UM M. Strzelecki 

36.  Płatności bezpośrednie. szkolenie 19.03.19/10.00 Będzino Dom 

Kultury 

E. Romańska 

37.  Program rolnośrodowiskowy i Działania rolno-

środowiskowo-klimatyczne. 

szkolenie 19.03.19/12.00 Będzino Dom 

Kultury 

E. Romańska 

38.  Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat 

zapobiegania ASF i ptasiej grypy z 

uwzględnieniem bioasekuracji. 

szkolenie 20.03.19/12.00 Żydowo 

Świetlica 

 

M. Strzelecki 

39.  Wsparcie wdrażania  Wspólnej Polityki Rolnej na 

lata 2014-2020, w tym upowszechnianie wiedzy 

na temat wypełniania  wniosku o płatności 

obszarowe w formie elektronicznej. 

szkolenie 21.03.19/10.00 Cewlino 

Świetlica 

B. Podolak 

40.  Program rolnośrodowiskowy i Działania 

rolnośrodowiskowo –klimatyczne. 

szkolenie 21.03.19/12.00 Cewlino 

Świetlica 

B. Podolak 

41.  Program działań  mających  na celu zmniejszenie 

zanieczyszczenia wód  azotanami pochodzącymi 

ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu 

zanieczyszczaniu  oraz zbiór zasad  dobrej 

praktyki rolniczej. 

szkolenie 22.03.19/10.00 Niegoszcz 

Świetlica 

W. Ścigała 

42.  Inne działania na rzecz ochrony środowiska na 

poziomie gospodarstwa. 

szkolenie 22.03.19/12.00 Niegoszcz 

Świetlica 

W. Ścigała 

43.  Wsparcie wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej na 

lata 2014-2020, w tym upowszechnianie wiedzy 

na temat wypełniania wniosków o płatności 

obszarowe w formie elektronicznej. 

szkolenie 25.03.19/10.00 Biesiekierz UG  

B. Ruszczyńska 



 

Harmonogram ZODR Formularz nr F-24 

  

Data wydania: 09.01.2012 r. 
Nr edycji: 1/12 

str. 4 

Lp. Temat Forma Data/godz. Miejscowość/ 

lokalizacja 

Odpowiedzialny 

 

44.  Program rolnośrodowiskowy i Działanie rolno-

środowiskowo- klimatyczne 

szkolenie 25.03.19/12.00 Biesiekierz UG  
B. Ruszczyńska 

45.  Wsparcie wdrażania  Wspólnej Polityki Rolnej na 

lata 2014-2020, w tym upowszechnianie wiedzy 

na temat wypełniania  wniosku o płatności 

obszarowe w formie elektronicznej. 

szkolenie 25.03.19/10.00 Sowinko 

Świetlica 

M. Strzelecki 

46.  Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat 

zapobiegania ASF i ptasiej grypy z 

uwzględnieniem bioasekuracji. 

szkolenie 25.03.19/12.00 Sowinko 

Świetlica 

M. Strzelecki 

47.  Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat  

zapobiegania i zwalczania ASF i ptasiej grypy z 

uwzględnieniem bioasekuracji. 

szkolenie 29.03.19/10.00 Niegoszcz 

Świetlica 

W. Ścigała 

48.  Wsparcie wdrażania  Wspólnej Polityki Rolnej na 

lata 2014-2020, w tym upowszechnianie wiedzy 

na temat wypełniania  wniosku o płatności 

obszarowe w formie elektronicznej. 

szkolenie 29.03.19/12.00 Niegoszcz 

Świetlica 

W. Ścigała 

*Ze względu na możliwość zmian w harmonogramie zainteresowanych prosimy o kontakt z Powiatowym Zespołem  Doradztwa Rolniczego. 

 

szkolenia chemizacyjne finansowane przez uczestników szkolenia 
 
 

Sporządziła: Barbara Lewandowska 

ważne na dzień  

12.03.2019 r. 


