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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 Doradców w Wałczu 

1.  Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem 

naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego 

na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu 

stosowanego w kolejnictwie. 

szkolenie 

uzupełniają

ce 

15.01.19/8.00 Tuczno GOK P. Hermanowicz 

2.  Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem 

naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego 

na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu 

stosowanego w kolejnictwie. 

szkolenie 

uzupełniają

ce 

17.01.19/8.00 Kłębowiec Sala 

wiejska 

 

P. Hermanowicz 

3.  Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem 

naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego 

na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu 

stosowanego w kolejnictwie. 

szkolenie 

uzupełniają

ce 

24.01.19/8.00 Kłębowiec Sala 

wiejska 

 

P. Hermanowicz 

4.  Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem 

naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego 

na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu 

stosowanego w kolejnictwie. 

szkolenie 

uzupełniają

ce 

11.02.19/8.00 Przybkowo 

Świetlica 

 

P. Hermanowicz 

5.  Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem 

naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego 

na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu 

stosowanego w kolejnictwie. 

szkolenie 

uzupełniają

ce 

14.02.19/8.00 Kłębowiec Sala 

wiejska 

 

P. Hermanowicz 

6.  Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem 

naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego 

na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu 

stosowanego w kolejnictwie. 

szkolenie 

uzupełniają

ce 

19.02.19/8.00 Dzikowo 

Świetlica 

 

P. Hermanowicz 

7.  Upowszechnianie zasad dobrej praktyki rolniczej, 

propagowanie prawa wodnego i dyrektywy 

azotanowej. 

szkolenie 27.02.19/10.00 Wałcz UG P. Hermanowicz 

8.  Technologia produkcji roślinnej. szkolenie 27.02.19/11.15 Wałcz UG P. Hermanowicz 

9.  Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat 

zapobiegania i zwalczania ASF i ptasiej grypy z 

uwzględnieniem bioasekuracji. 

szkolenie 04.03.19/10.00 Tuczno GOK N. Białobrzeska 

10.  Wsparcie wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej na 

lata 2014-2020, w tym upowszechnianie wiedzy 

na temat wypełniania wniosku o płatności 

obszarowe w formie elektronicznej. 

szkolenie 04.03.19/11.15 Tuczno GOK N. Białobrzeska 

11.  Wsparcie wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej na 

lata 2014-2020, w tym upowszechnianie wiedzy 

na temat wypełniania wniosku o płatności 

obszarowe w formie elektronicznej. 

szkolenie 05.03.19/10.00 Kłębowiec Sala 

wiejska 

 

P. Hermanowicz 

12.  Upowszechnianie zasad dobrej praktyki rolniczej, 

propagowanie prawa wodnego i dyrektywy 

azotanowej. 

szkolenie 05.03.19/11.15 Kłębowiec Sala 

wiejska 

P. Hermanowicz 

13.  Działania na rzecz ograniczenia skutków suszy, w 

tym zwiększenie retencji wodnej poprawy 

żyzności gleb. 

szkolenie 06.03.19/10.00 Człopa DK Wł. Bartosik 

14.  Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat szkolenie 06.03.19/11.15 Człopa DK Wł. Bartosik 
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Lp. Temat Forma Data/godz. Miejscowość/ 

lokalizacja 

Odpowiedzialny 

zapobiegania i zwalczania ASF i ptasiej grypy z 

uwzględnieniem bioasekuracji. 

15.  Wsparcie wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej na 

lata 2014-2020, w tym upowszechnianie wiedzy 

na temat wypełniania wniosku o płatności 

obszarowe w formie elektronicznej. 

szkolenie 13.03.19/10.00 Człopa DK W. Bartosik 

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 13.03.19/11.15 Człopa DK Wł. Bartosik 

17.  Wsparcie wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej na 

lata 2014-2020, w tym upowszechnianie wiedzy 

na temat wypełniania wniosku o płatności 

obszarowe w formie elektronicznej. 

szkolenie 29.03.19/10.00 Mirosławiec 

ARiMR 

A. Różańska-

Wasiak 

18.  Klęski w rolnictwie. szkolenie 19.03.19/11.15 Przybkowo  

Sala wiejska 

B. Wieczorek 

19.  Wsparcie wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej na 

lata 2014-2020, w tym upowszechnianie wiedzy 

na temat wypełniania wniosku o płatności 

obszarowe w formie elektronicznej. 

szkolenie 20.03.19/10.00 Kłębowiec Sala 

wiejska 

P. Hermanowicz 

20.  Klęski w rolnictwie. szkolenie 20.03.19/11.15 Kłębowiec Sala 

wiejska 

P. Hermanowicz 

21.  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 Dzikowo  

Sala wiejska  

B. Wieczorek 

22.  Klęski w rolnictwie. szkolenie 21.03.19/11.15 Dzikowo  

Sala wiejska  

B. Wieczorek 

23.  Klęski w rolnictwie. szkolenie 25.03.19/10.00 Tuczno GOK N. Białobrzeska 

24.  Program działań mających na celu zmniejszenie 

zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi 

ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu 

zanieczyszczeniu oraz zbiór zasad dobrej praktyki 

rolniczej. 

szkolenie 25.03.19/11.15 Tuczno GOK N. Białobrzeska 

25.  Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat 

zapobiegania i zwalczania ASF i ptasiej grypy z 

uwzględnieniem bioasekuracji. 

szkolenie 29.03.19/11.15 Mirosławiec 

ARiMR 

A. Różańska-

Wasiak 

26.  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 Przybkowo  

Sala wiejska 

 

B. Wieczorek 

*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  

07.03.2019 r. 


