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Wprowadzenie

Podniesienie poziomu wykształcenia na obszarach wiejskich jest jednym 

z warunków poprawy ich konkurencyjności. W związku z tym istnieje konieczność  

wzmożonych działań edukacyjnych na obszarach wiejskich, co stwarza wyzwania 

dla polityki rolnej i strukturalnej Unii Europejskiej. Pełne wykorzystanie tych 

instrumentów poprawi pozycję konkurencyjną gospodarstw rolnych i pozytywnie 

wpłynie na rozwój obszarów wiejskich. Efektem będzie wzrost poziomu życia 

ludności wiejskiej. Celem artykułu jest prezentacja kierunków i zakresu działań 

edukacyjnych Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barz-

kowicach prowadzonych w latach 2006 i 2007.

1.  Zadania Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 

w Barzkowicach

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach prowa-

dzi działalność doradczą na terenie całego województwa zachodniopomorskiego. 

W każdym powiecie funkcjonuje Terenowy Zespołów Doradców (18), którego 

pracownicy świadczą usługi doradcze wśród rolników. Doradztwem objętych jest 

29 739 gospodarstw o powierzchni powyżej 1 ha (31.12.2007)1.

1  Sprawozdanie z działalności ZODR w Barzkowicach za 2007 r., str. 2.
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Najważniejsze formy statutowej działalności ZODR to2:

doradztwo rolnicze, szczególnie w zakresie obowiązujących wymagań me-a) 

rytorycznych i organizacyjnych we wdrażaniu Planu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich oraz programów WPR na lata 2007-2013, a także w zakresie 

ekonomiki i technologii produkcji;

organizacja i prowadzenie szkoleń i kursów dla rolników;b) 

organizacja olimpiad i konkursów dla rolników i innych mieszkańców ob-c) 

szarów wiejskich;

organizowanie wystaw, pokazów, spotkań promocyjnych (np. Dni Pola, d) 

Dni z Doradztwem oraz inne imprezy o wymiarze lokalnym i krajowym, 

jak Barzkowickie Targi Rolne Agro Pomerania);

wydawanie „Zachodniopomorskiego Magazynu Rolniczego”, fachowych e) 

publikacji w formie broszur z zakresu rolnictwa i WPR Unii Europejskiej, 

dostarczających rolnikom i mieszkańcom obszarów wiejskich aktualnych 

informacji z zakresu technologii, ekonomiki rolnictwa, wiejskiego gospo-

darstwa domowego, wspólnej polityki rolnej i strukturalnej;

działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego f ) 

wsi, ekologicznego i funkcjonalnego urządzania gospodarstwa rolnego;

upowszechnianie rozwoju przedsiębiorczości i dodatkowych źródeł do-g) 

chodu, w tym agroturystyki i turystyki wiejskiej, prowadzenie promocji 

wsi;

współpraca z instytucjami pracującymi na rzecz rolnictwa i obszarów h) 

wiejskich.

W planie działalności upowszechnieniowo-doradczej Ośrodka na 2007 rok 

znalazły się następujące cele3:

informowanie producentów rolnych i mieszkańców obszarów wiejskich a) 

o możliwościach korzystania z instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej 

(WPR);

prowadzenie działalności w zakresie podnoszenia kwalifi kacji zawodo-b) 

wych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich;

udzielanie pomocy rolnikom i innym mieszkańcom obszarów wiejskich c) 

w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy 

fi nansowej lub współfi nansowanej ze środków pochodzących z funduszy 

Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych lub zagranicznych;

2  Ibidem.
3  Plan działalności upowszechnieniowo-doradczej ZODR Barzkowice na 2007 r. – zatwierdzony 

przez Wojewodę Zachodniopomorskiego zarządzeniem nr 13/2007 z dnia 15.01.2007.
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prowadzenie analiz rynku artykułów rolno-spożywczych i środków pro-d) 

dukcji oraz gromadzenie i upowszechnianie informacji rynkowych w tym 

zakresie;

upowszechnianie metod produkcji rolniczej i stylu życia przyjaznych dla e) 

środowiska;

podejmowanie działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego f ) 

i przyrodniczego wsi, ekologicznego i funkcjonalnego urządzania gospo-

darstwa rolnego;

prowadzenie doświadczalnictwa odmianowego w ramach porejestrowego g) 

doświadczalnictwa odmianowego;

upowszechnianie rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz promo-h) 

wanie wsi jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku;

współdziałanie w realizacji zadań wynikających z programów rolnośrodo-i) 

wiskowych oraz programów działań mających na celu ograniczenie od-

pływu azotu ze źródeł rolniczych;

analiza przemian w zakresie poziomu i jakości produkcji rolniczej, funkcjo-j) 

nowania gospodarstw rolnych oraz upowszechnianie wyników tych analiz 

w pracy doradczej;

umożliwienie rolnikom i mieszkańcom obszarów wiejskich zmiany kwali-k) 

fi kacji zawodowych i przejścia z rolnictwa do strefy usług lub innych branż 

przemysłowych.

W 2007 roku z usług doradczych skorzystało 45 451 mieszkańców obszarów 

wiejskich województwa zachodniopomorskiego4.

2. Działalność edukacyjna w latach 2006 i 2007

Ośrodek Doradztwa Rolniczego prowadzi działalność edukacyjną kierowaną 

do rolników, członków ich rodzin, pozarolniczej ludności wiejskiej, pracowników 

zatrudnionych w sektorze obsługi rolnictwa oraz kobiet, dzieci i młodzieży wiej-

skiej. Organizuje także kursy i szkolenia dla własnej kadry doradczej.

Zakres tematyczny szkoleń dla rolników jest szeroki i obejmuje:

nowoczesne technologie produkcji roślinnej i zwierzęcej, –

technologie produkcji warzywniczej i sadowniczej, –

Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej, –

wymogi ochrony środowiska w gospodarstwie rolnym –  – cross compliance,

4  Materiały wewnętrzne ZODR w Barzkowicach.
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organizację rynków rolnych, –

profi laktykę i zwalczanie chorób zakaźnych bydła, –

systemy interwencji, subwencjonowania i kwotowania produkcji rolnej, –

WPR w latach 2007-2013, –

stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, –

integrowane technologie produkcji roślinnej, –

obsługę kombajnów zbożowych (kurs), –

działalność grup producenckich, –

inwestycje w gospodarstwach rolnych (planowanie i fi nansowanie), –

różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapew- –

nienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodu,

uprawę roślin energetycznych (w tym na biopaliwa), –

zasady rolnictwa ekologicznego, –

system ubezpieczeń w rolnictwie, –

podatek VAT w rolnictwie. –

Szkolenia, kursy i warsztaty podnoszące kwalifi kacje zawodowe rolników, 

ich rodzin i innych mieszkańców obszarów wiejskich obejmują następującą te-

matykę:

agroturystyka – dodatkowe źródło dochodu rodziny rolniczej;a) 

Projekt b) Rolnik w Europie:

spawanie gazowe, elektryczne i w osłonie CO –
2,

projektowanie ogrodów i pielęgnacja terenów zielonych, –

obsługa pilarki spalinowej, –

drwal – operator pilarki, –

obsługa ruchu turystycznego, –

działalność gospodarcza na wsi, –

opiekun dzieci (z językiem niemieckim), –

opiekun osób starszych i chorych (z językiem niemieckim); –

sanitacja wsi;c) 

produkt regionalny.d) 

Do kobiet wiejskich kierowane były szkolenia z zakresu:

zachowanie dziedzictwa kulturowego (stroiki okolicznościowe, Wigilia a) 

i Wielkanoc na wsi polskiej, nasze kulinarne dziedzictwo itp.);

rękodzielnictwo;b) 

estetyzacja zagród wiejskich.c) 
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Tabela 1 ilustruje działalność edukacyjną ZODR w latach 2006 i 2007.

Tabela 1. Szkolenia zrealizowane przez ZODR w latach 2006 i 2007

Tematyka

2006 2007

liczba liczba

szkoleń uczestników szkoleń uczestników

1.  Technologie produkcji. Dostosowanie 
gospodarstw rolnych do standardów UE 
w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej.

2.  Organizacja i działalność 
grup producenckich

3.  Rozwój przedsiębiorczości i dodatkowych 
źródeł dochodu, w tym: agroturystyki 
i turystyki wiejskiej

4.  WPR i PROW – 2007-2013
5.  Podnoszenie kwalifi kacji zawodowej 

rolników i innych mieszkańców obszarów 
wiejskich

6.  Metody produkcji i styl życia przyjazny 
środowisku naturalnemu

7.  Ochrona dziedzictwa kulturowego
8.  Programy rolno-środowiskowe
9.  Rachunkowość FADN
10.  Kredytowanie rolnictwa
11.  Podatek VAT w rolnictwie
12.  Obsługa kombajnów zbożowych
13.  Program Leonardo da Vinci
14.  Leader+
15.  Szkolenie doradców
16.  Inne

169

20

11
18

35

50
48
18

8
2
2
2
-
1

54
1

3 485

327

258
1933

1240

2882
748
472
161

40
52
43

-
10

590
65

225

10

11
256

90

68
26
17

1
7
1
-
1
2

11
13

8 395

189

186
6194

2481

1982
1931

355
27

122
20

-
48
28

455
28

Razem 439 12 406 739 17 941

Rolnicy 7 094 13 435

Inni mieszkańcy obszarów wiejskich 5 312 4 505

Średnio uczestników na 1 szkoleniu 28,3 24,3

Źródło: Sprawozdanie z działalności upowszechnieniowo-doradczej ZODR 
w Barzkowicach w latach 2006 i 2007.

Wśród wszystkich uczestników szkoleń rolnicy stanowili w 2006 r. 57,2%, 

a w 2007 r. 74,9%. Wzrost udziału rolników w strukturze uczestników wynika 

z wprowadzenia od 2007 r. nowych zasad fi nansowania rolnictwa w ramach 
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Wspólnej Polityki Rolnej oraz z wprowadzenia nowych dokumentów programo-

wych w naszym kraju. Ich znajomość jest warunkiem wykorzystania wszystkich 

możliwości wsparcia fi nansowego i organizacyjnego gospodarstw rolnych.

W szkoleniach, kursach i warsztatach organizowanych przez ZODR w 2007 r. 

wzięli udział rolnicy z 9090 gospodarstw5, co stanowi ponad 30% ich liczby 

w województwie.

Nadal największą frekwencją cieszą się wśród rolników szkolenia z zakresu 

technologii produkcji i dostosowania jej do standardów UE (2006 r. – 49,1%, 

2007 r. – 62,5%).

Bardzo pozytywnym faktem jest uczestnictwo wielu rolników w szkoleniach 

obejmujących zagadnienia ochrony środowiska i programów rolno-środowisko-

wych. I tak w 2006 r. brało w nich udział 47,3% ogólnej rolników uczestniczących 

w szkoleniach, a w 2007 r. – 21,1%.

Wzrasta zainteresowanie szkoleniami obejmującymi problematykę wykorzy-

stania dobrodziejstw Wspólnej Polityki Rolnej i wynikającego z niej Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W 2006 r. uczestniczyło w nich 

1933 (27,2%), a w 2007 r. – 6194 (46,1%) rolników.

Dużym i do tego rosnącym zainteresowaniem cieszą się także zajęcia skie-

rowane na podnoszenie kwalifi kacji zawodowych rolników i innych mieszkań-

ców obszarów wiejskich. W 2006 r. wzięło w nich udział 10%, a w 2007 r. 14% 

uczestników szkoleń.

Działalność edukacyjna ZODR fi nansowana jest ze środków własnych, po-

zyskiwanych z funduszy europejskich, środków przekazywanych przez instytucje 

współpracujące oraz – w najmniejszym zakresie – wnoszonych przez uczestników 

niektórych szkoleń (stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, 

obrót i konfekcjonowanie środków ochrony roślin, kurs agroturystyczny, kurs 

obsługi kombajnów).

Podsumowanie

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach jest 

bardzo ważną instytucją prowadzącą działalność edukacyjną na rzecz mieszkańców 

obszarów wiejskich w województwie zachodniopomorskim.

Wszystkie szkolenia (poza 4) są nieodpłatne dla uczestników.

5  Sprawozdanie…, op. cit., str. 2.
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Tematyka szkoleń, kursów i warsztatów jest dostosowana do oczekiwań i po-

trzeb rolników i obejmuje wiedzę niezbędną do nowoczesnego i efektywnego 

prowadzenia gospodarstw rolnych, także możliwości poprawy warunków życia 

mieszkańców wsi nie związanych z rolnictwem.

Biorąc pod uwagę fakt, że w 2007 r. ze szkoleń skorzystało 13 435 rolników 

województwa zachodniopomorskiego (oraz to, że wielu z nich korzysta z kilku 

szkoleń), ZODR szacuje, że w szkoleniach wzięli udział przedstawiciele 9090 go-

spodarstw6, tj. 30% ogólnej ich liczby. Oznacza to konieczność zintensyfi kowania 

promocji na rzecz prowadzonej przez ZODR działalności edukacyjnej.

THE ROLE OF AGRICULTURAL ADVISORY CENTER IN THE EDUCATION 

OF THE RURAL SOCIETY IN WEST-POMERANIAN REGION

Summary

Among many objectives of ZODR in Barzkowice one of the most important 
is education of farmers and other inhabitants of rural areas. About 12 406 and 
17 941 people participated in training during 2006 and 2007. Th e subjects of 
the training were following: new production technologies, adaptation to UE 
standards, environmental protection in agricultural production, agricultural 
economics, Common Agricultural Policy and Polish programming docu-
ments for 2007-2013, additional sources of income, increasing of professional 
qualifi cations, etc. Training is indicated to diff erent social groups from villages 
(farmers, women from rural areas, children and teenagers, other inhabitants). 
Th e analysis of ZODR educational activity during 2006-2007 shows, that in 
spite of increasing interest for participating in training, they have to reinforce 
a promotion of training organized by ZODR.

Translated by Urszula E. Gołębiowska

6  Ibidem, str. 2.


