
OGÓLNOPOLSKI KONKURS 

„ROLNIK-FARMER ROKU' 
XXV edycja 	

Bydgoszcz, 08.0 

Szanowni Państwo! 

W imieniu organizatorów Ogólnopolskiego Konkursu „ROLNIK FARMER ROKU" mamy 

zaszczyt zaprosić  Państwa do uczestnictwa w XXV Jubileuszowej edycji Konkursu. Konkurs od 

łat objęty jest patronatem: Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Dyrektora Generalnego 

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Rektora Uniwersytetu Technologiczno 

Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy. 

Liczymy, że wzorem lat ubiegłych skorzystacie Państwo z naszego zaproszenia. Prosimy 

o zgłoszenie kandydatów do tytułu „ROLNIK-FARMER ROKU" w oparciu o załączoną  ankietę  
w terminie do końca maja 2018 roku. którą  prosimy przesyłać  pod adres Stowarzyszenia. 

Jednocześnie prosimy o przesłanie pełnej informacji o Konkursie wraz z ankietami 

do podległych Państwu jednostek terenowych. Taka sama informacja powinna dotrzeć  
do rolników zgłaszanych do Konkursu. 

Infbrmacje o Konkursie, ankieta zgłoszeniowa oraz Wydawnictwo Okolicznościowe i zdjęcia 

z Gali Finałowej znajdują  się  na stronie internatowej Stowarzyszania wwwjarmer-roku.pl. 

Zgodnie z regulaminem Konkursu można zgłaszać  ponownie rolników, którzy brali udział  
w minionych edycjach, jednakże nie uzyskali najwyższego tytułu. Prosimy o szczególne podkreślenie 

danych promujących osiągnięcia w stosunku do poprzedniego zgłoszenia. 

Uroczyste rozstrzygnięcie XXV edycji Konkursu nastąpi w lutym 2019 roku. 

Z poważaniem 

Dyrektor Konkursu 

dt inż. Adam Oler 

PrzewodniczącfitKą, 4uly Konkursu 
/4. 

dr inż. T6r "Sa. Kucharska 

 

W załączeniu: 
1. . ankieta zgłoszeniowa 

regulamin Konkursu 
Wydawnictwo Okolicznościowe XXIV edycji Konkursu 

Słowrzysunie ,roiski Klub ROLN.IK-F.A..RNI.F.',R ROKU" 
Univ,,ersytet "rechru.)ł ugłczno-Pi,zyrodn łczy, ul. Bernardyfiska 6, 85-0"29 Bydgoszr.„:7 

(-508) 066 533, (604) 938 '818, e-rnal: biure:,:dAunier-roku. pl, wwwfwui,-roku.p1 



Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu 

ROLNIK-FARMER ROKU 

Celem Konkursu jest promowanie nowoczesnego rolnictwa i tych producentów rolnych, 
którzy dzięki pomysłowości, inicjatywie i wykorzystywaniu narzędzi Wspólnej Polityki 
Rolnej Unii Europejskiej modernizują  i rozwijają  swoje gospodarstwa, a także kreowanie 
pozytywnego wizerunku polskiej wsi i rolnictwa. 

Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie „Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU', 
ul. Bernardyńska 6, 85-029 Bydgoszcz. 

3, 	Partnerem Konkursu jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. 

Patronat Honorowy: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dyrektor Generalny Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Rektor Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego im. 
J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy. 

Współpraca medialna: TVP 3, Grupa medialna Polska Prasa Rolnicza , Pierwszy Portal 
Rolny i AgroNews 

Rolników do Konkursu zgłaszają: Ośrodki Doradztwa Rolniczego. Izby Rolnicze, 
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa. Członkowie Stowarzyszenia Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU. 

Zgłoszenie rolników odbywa się  poprzez przesłanie wypełnionej ankiety zgłoszeniowej 
wraz z załączonymi materiałami i zdjęciami. Ankieta zamieszczona jest na stronie 
internetowej Stowarzyszenia oraz rozsyłana do instytucji typujących przed rozpoczęciem 
poszczególnych edycji Konkursu. 

8, Kapitułę  Konkursu tworzą  przedstawiciele Stowarzyszenia „Polski Klub ROLNIK-
FARMER ROKU", Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Uniwersytetów, Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz niezależni eksperci. 

9. Kategorie Konkursowe 

1. 	gospodarstwa rodzinne, 
gospodarstwa ogrodnicze. 

HI. 	gospodarstwa sadownicze 
IV 	gospodarstwa o alternatywnych źródłach dochodu (usługi, przetwórstwo, handel itp ) 
V 	przedsiębiorstwa rolnicze, 

Kapituła zastrzegła sobie prawo dokonania zmian kategorii w Konkursie po otrzymaniu 
materiałów zgłoszeniowych i wizytacji gospodarstw zakwalifikowanych do Finału Konkursu. 

10. Kryteria Konkursu 

Podstawowym kryterium oceny kandydatów w poszczególnych kategoriach jest 
efektywność  gospodarowania mierzona wydajnością  i uzyskiwanymi plonami. Zdecydowanie 
premiowane są: 

osiągnięcia wynikające z nowoczesnego gospodarowania, nawet 
w niesprzyjających warunkach przyrodniczych i rynkowych, 
stały rozwój gospodarstwa i stwarzanie perspektyw dalszego rozwoju, 
dbałość  o dobrostan zwierząt, 
dbałość  o utrzymanie odpowiedniej żyzności gleby, 



dbałość  o estetykę  zagrody, 
poszanowanie dla środowiska przyrodniczego, 
przestrzeganie przepisów BHP, 
umiejętność  pozyskiwania i wykorzystania środków z funduszy Unii Europejskiej, 
uczestnictwo szkoleniach krajowych i międzynarodowych, 
organizacja szkoleń  i pokazów, 
współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi w zakresie opracowywania 
i wdrażania nowych metod gospodarowania, 
współpraca z firmami działającymi w otoczeniu i na rzecz rolnictwa, np. w zakresie 
opracowywania planów hodowlanych, testowania nowych maszyn i urządzeń, 
opracowywanie programów informatycznych itp., 
prowadzenie w gospodarstwie praktyk dla uczniów i studentów, 
zaangażowanie w działalności organizacji społecznych i samorządowych, 
oddziaływanie na społeczność  lokalną  poprzez dawanie przykładu dobrego 
gospodarstwa. 

11. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymują: 

01) tytuł  ,,ROLNIK-FARMER ROKU" i prawo używania tytułu i logo Konkursu w swoich 
materiałach promocyjno - reklamowych, 
statuetkę  „Złotego Jabłka", 
pamiątkowe grawertony, 
nagrody rzeczowe, 
prawo członkostwa w Stowarzyszeniu ,Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU". 

Ponadto finaliści — członkowie Stowarzyszenia „Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU" 
zyskują  prawo zgłaszania kandydatów w kolejnych edycjach Konkursu. 

Harmonogram przebiegu poszczególnych edycji Konkursu każdorazowo opracowywany 
jest przed rozpoczęciem edycji i zamieszczany na stronie internetowej Stowarzyszenia 
oraz przekazywany instytucjom typującym kandydatów do tytułu ROLNIK-FARMER 
ROKU. 

Podsumowanie i ogłoszenie wyników Konkursu odbywa się  podczas Gali Finałowej 
w terminie wynikającym z harmonogramu poszczególnych edycji Konkursu. 

Uwaga: Informacje o Konkursie, ankieta zgłoszeniowa oraz Wydawnictwo Okolicznościowe i zdjęcia 
z Gal Finałowych znajdują  się  na stronie internetowej Stowarzyszenia (www.farmer-roku.p1). 



Ogólnopolski Konkurs 

XXV edy4a 

ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU 
PARTNER KONKURSU: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 
PATRONAT HONOROWY: 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 
JM Rektor Uniwersytetu Technołogiczno - Przyrodniczego im. Li Śniadeckich 

PATRONAT MEDIALNY: 	agropolska pl 	 - rolny 
PATRONAT TELEWIZYJNY: 

WSPÓŁPRACA MEDIALNA: 

I. 	Dane osobowe rolnika 

Imię  i nazwisko rolnika łub imiona i nazwiska w przypadku współwłasności, w przypadku osoby prawnej 
osoby reprezentującej oraz zajmowane stanowisko i pełna nazwa firmy) 

2. 	Dokładny adres gospodarstwa: 
miejscowość  .. 	 , ulica  	...., poczta . 	kod. 	.......„. 

gmina 	 powiat  	województwo 	  

tel . .. 	 tei kom. 	 , e-mail: 	, www. 	  

H. Dane instytucji typującej 
Pełna nazwa instytucji typującej: 

..... 	 ...• ...••••• .. 	 . 	 . 	 W 	• 

Imię  i nazwisko osoby reprezentującej instytucję: 

Dokładny adres instytucji typującej: 
miejscowość 	 , ulica 	 nr 	poczta 	 kod 	 
	 , 	. 	  

Uwaga! 
Ankietę  należy wypełnić  czytelnie a dane zamieszczone na pierwszej stronie - DRUKOWANY/W LITERAMi Dane te 

34.,ykorzystane będą  do przy,gotowania grawerionów, dwlomów, Wydawnictwa Okolicznościowego a tytuł  ROLNIK- bARMER .ROKU 
i związane z ty,m przywileje (np prawo  wstąpienia do Stowarzyszenia) otrzymać  .mogą  osoby zgłoszonc. w ankiecie, dlatego 
w przypadku współwłasności prosimy wymienić  wszystkie osoby, w przypadku .firm - osoby reprezentujące firmę. Niewłaściwe 
wypełnienie ankiety może skutkować  zamieszczeniem błędnych danych na grawertonach i w Wydawnictwie. 

Prosimy o dotoczenie zdieć, płyt D! 1) kserokopii 'wyróżnień  i nagród oraz o zamieszczenie dodatkowych informacji 
o kierunkach produkcji nie uwzględnionych we wzorze ankiety oraz działalności pozarolniczej (społecznej. samorządowej). Zdjęcia 
powinny przedstawiać  osoby zgłoszone do KOrtkursu i główne kierunki produkcji w gospodarstwie. Zdjęcia  te ułatwiają  pracę  
Kapituły Konkursu i będą  zamieszczone w J•fYdownictwie XXV edycji. 

.Każdego roku ankieta ma nieco inną  formę, dlatego prosimy o przesyłanie aktualnych ankiet. Wzór ankiety można pobrać  
ze strony internetowej Stowarzyszenia lutp:".:firiner-rokupl 



Powierzchnia 
upraw  

Plon 
(dt/ha)  

Wyszczególnienie 
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HI. Informacje ogólne 

Powierzchnia gospodarstwa ogółem 
dzierżawione ............... ha. 

Wiek osoby kierującej gospodarstwem 

	 ha, w rym: własne 	 ha, 

(Proszę  podkreślić  wiaściwq odpowiedź) 
a) do 30 lat 	b) 30 — 40 lat 	c) 41 --50 lat 	d) 51 — 60 lat 	e) ponad 60 lat 
Czas pracy w rolnictwie 	 lat. 

4. 	Czas pracy w obecnym gospodarstwie 	/ samodzielnego kierowania gosp 	 lat 
Liczba członków rodziny ogółem............„ w tym pracujących w gospodarstwie 	 
(dotyczy gospodarstw rodzinnych) 

Liczba pracowników zatrudnionych w gospodarstwie: na stałe 	, sezonowo 	 

Czy wszyscy pracownicy (stali i sezonowi) regularnie uczestniczą  w szkoleniach 
BHP? 	a) tak b) nie 

Ocena przyrodniczych warunków gospodarowania: 

a) bardzo trudne 	b) trudne 	c) średnie 	d) dobre 

IV. Charakterystyka gospodarstwa 

L 	Powierzchnia wg klas bonitacyjnych leb: 
Klasa gleby I III 

..., 	.. 
li ai b IV ai b V VI Razem 

i Ogółem 
i grunty orne 
użytki zielone  

Dominujący kierunek produkcji w gospodarstwie (proz wpisać) 

(uprawa zbóż, okopowych. rzepaku, ogrodnictwo, warzvwnicrwo. ,wdownictwo„ykółkars•two, hodowla 
bydła: mleko, żywiec wołowy, bydło ras mięsnych; hodowla trzody chlewnej, żywiec wieprzowy, drób: 
indyki, gęsi, kaczki, kury, brojlery, nioski, hodowla ryb, pszczelarstwo, agroturystyka, inne), 

Produkcja roślinna 

a) Powierzchnia upraw i plony 

b) powierzchnia upraw z zastosowaniem środków ochrony roślin 	 ha, 



zużycie nawozów (NPK) w roku 2016 ......_... kg/ha i 2017 .......... kg/ha, 
rodzaj stosowanych nawozów (proszę  określić  udział  powierzchni nawożonej): 

nawozy naturalne     %, nawozy sztuczne 	 _ % 

4. Czy w gospodarstwie przeprowadza się  badania gleby, aby śledzić  jej zmiany? 

nie przeprowadza 
przeprowadza się  systematycznie, co .......... lat. 

5. Czy przechowywane są  w gospodarstwie wyniki/zapisy badania gleby? 

a) tak b) nie 

6. Czy w gospodarstwie podejmowane są  środki w celu zachowania i odbudowy 
struktury, żyzności i bioróżnorodności gleby? 

a) tak b) nie (proszę  podać  w jakie) 	 

Czy w gospodarstwie stosuje się  i przechowuje pestycydy w sposób bezpieczny 
dla środowiska? 

a) tak b) nie 

Czy gospodarstwo posiada procedury i sprzęt do postępowania w razie 
wypadków, rozlania się:  środków ochrony roślin, nawozów i paliw9  

a) tak b) nie 

Jakie czynniki ograniczają  wzrost plonów w gospodarstwie 
	 (nadmiar 11:04V 

wiosną, susza w okresie wegetacji, niska jakość  gleb, niepełna ochrona roślin, niewystarczające nawożenie, inne). 

1-0.Produkcja zwierzęca 

bydło mleczne 
pogłowie ogółem 	szt., w tym:. • 
krowy mleczne 	szt., jałówki cielne  • 	szt. 
roczna produkcja mleka 	tys. Mrów,. sprzedaż  mleka 	. ...... tys. litrów 
kwota mleczna    tys. litrów 
wydajność  mleczna krów 	. kg w laktacji 

Czy prowadzona jest kontrola użytkowości «mlecznej? tak 	nie 

bydło ras_ mięsnych 
pogłowie ogółem   szt., rasą: 	 
w tym: krowy ..... 	szt,. jałówki. cielne 	_. szt. 
sprzedaż  materiału hodowlanego:' buhaje 	szt., jałówki. 	 szt. 
roczna sprzedaż 	.... . szt., 	..... .. kg. 

Czy prowadzona jest kontrola użytkowości? tak 	nie 

opasy .............szt. 
ilość  opasów sprzedanych w roku 	szt. 
średnia masa sprzedawanych opasów 	kg 



d) trzoda chlewna 
pogłowie ogółem   szt., w tym lochy 
sprzedaż  materiału hodowlanego: knurki 	 
ilość  tuczników sprzedanych w roku  . 
ilość  warchlaków sprzedawanych w roku 

	 szt. 
szt., loszki ....... szt. 

szt., o średniej masie 	kg. 
	szt., o średniej masie ... .. kg. 

Czy prowadzona jest kontrola użytkowości? tak 	nie 

) inne (drób>  owce, kozy, konie, pszczoły, ryby lq"..) 	 szt., 	 

(działalność  17fe lt,jętq w niniejszej ankiecie prosimy opisać  szerzej na dodatkowych stronach i dołączyć  do ankiety). 

11. 	Budynki gospodarskie 

budynki i pomieszczenia dla bydła: 
obora: uwięziowa czy wolnostanowiskowa, 
liczba stanowisk (legowisk) 	szt, stopień  wykorzystania 	%, 
system doju lub rodzaj dojami 	 
System odchowu cieląt: porodówka, cielętnik, zimny wychów w budkach, 
(p-roszę  podkreślić  właściwą  odpowiedź) 

budynki i pomieszczenia dla trzody chlewnej: 

porodówka - liczba stanowisk 	, stopień  wykorzystania 	 
warchlakarnia - liczba stanowisk 	, stopień  wykorzystania 	 %; 
tuczarnia - liczba stanowisk 	, stopień  wykorzystania .....  
sektor krycia - liczba stanowisk 	, stopień  wykorzystania 	 

stodoły, powierzchnia 	m2, stopień  wykorzystania............ % 

magazyny i silosy zbożowe, powierzchnia 	 m-, stopień  
wykorzystania 	..... %. 

	

) inne (owczarnie, stajnie, pomieszczenia agrotwystycme pasieki, stalty hodowlane itp.) 	  

powierzchnia 	m2, stopień  wykorzystania. .. 

:12. Wyposażenie budynków inwentarskich (proszę  opisać) 

1.3. Stosowane technologie w uprawie roli i roślin, hodowli i chowie zwierząt oraz 
przechowalnictwie płodów rolnych. 	  

4 



Czy w gospodarstwie prowadzone jest nawadnianie? 
a) tak 	b) nie 

Jeżeli tak, czy opracowany jest plan 1.1cia wody w celu optymalizacji jej zużycia oraz dla uniknięcia jej marnotrawstwa? 

a) tak b) nie 

Ważniejsze maszyny i urządzenia w gospodarstwie (proszę  opisać) 

16...Czy planowany jest zakup maszyn i urządzeń  w .gospodarstwie?62.oszę 34.ymienić) 

17.Czy w gospodarstwie prowadzona jest działalność  pozarolnicza? Nslugi, handel, 
przetwórstwo, doradztwo, inne proszę  krótko scharakteiyzowac9 

Czy w gospodarstwie prowadzona jest kontrola wydatków i przychodów? 
a) tak b) nie (proszę  podać  w jaki sposób) 	  

Czy w gospodarstwie istnieje Możliwość  zwiększenia dochodów? 
a) tak b) raczej tak c) raczej nie d) nie 

(sposób zwiększenia dochodów). 

Kredyty i zobowiązania (odpowiedź  nie jest obowiśgkow€0: 

kredyty dffigotermmowe, wartość 	A, przeznaczenie 

kredyty krótkoterminowe, wartość  	 zł, przeznaczenie 	  

zobowiązania handlowe, wartość 	zł. 



L Umowy kontraktacyjne: 

22. Takie trudności ze zbytem produktów występują  w gospodarstwie? 

23. Czy w gospodarstwie ubezpiecza .się  produkcję  
roślinną 	tak 	nie 
zwierzęcą 	tak. nie 

24.Czy w gospodarstwie prowadzone są  praktyki dla uczniów/studentów? (proszę  opisać) 

25. Czy gospodarstwo wspo racuje z jednostkami naukowymi, badawczymi lub 
firmami w zakresie prowadzenia doświadczeń, opracowywania i wdrażania 
nowych technologii, omanizowania pokazów i szkoleń  (proszę  wskazać  jednostkę  i zakres 
współprac) 	 

Czy regularnie korzysta Pan(i) z porad, szkoleń  i współpracy na rzecz 
zrównoważonej produkcji, technologii oraz zarzadzania zasobami ludzkimi? 

a) tak b) nie 

Proszę  wymienić  szkolenia/seminaria itp., w których brał  Pan(i) udział  w ciągu 
ostatnich 3 lat 	- 

Czy uzyskał(a) Pan(i) przeszkolenie lub porody w zakresie stosowania 
Integrowanej Ochrony Roślin (IPM) od wykwalifikowanych specjalistów? 

a) tak b) nie 

Z jakich programów pomocowych dla rolnictwa gospodarstwo korzystało 
w okresie ostatnich 3 ł at? 	  

Czy Pan(i) bierze udział  w programach certyfikacji/norm? 
a) tak b) nie (proszę  podać  w jakich) 	  



31. Proszę  wymienić  działania podjęte w ostatnich 3 kłach w zakresie organizacji, 
technologii produkcji, usłu.Q. oraz Ochrony środowiska, a także inne cechy 
wyróżniające gospodarstwo (wskazane dołączenie materiałów o gospodarstwie, zdjęć, filderow 
rekłamałtych, kopii dyplomów, wyróżnień  itp.) 	  

. i 	• 

Proszę  opisać  działalność  na rzecz środowiska wiejskiego (spol.ęcz.i..w. samorządową; .pełnione jiinkcie, osiągnięcia, działania na rzecz pr 01110Cji regionu, pozyskiwanie-  ,s'rodków finansowych dla gminy, 
powiatu itp.) 	  

• 

Załączniki dołączone do ankiety — proszę  wymienić 	. 	. . 

01P. zdjęcia, filmy, dyplomy, ulotki gospodarstwa/firmy mat:.,.>riab; reklamowe itp.) 

Wyrazom zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
Ogólnopolskiego :Konkursu Róibik Fartner Roku zgodnie ż  ustawą  z dnia 
2908.1997 o ochronie danych osobowych DZ. U. 'Nr 133 poz, 8$3 

podpis osoby wypełniającej ankietę  

.•••••••••••••. ..... s••••••••4 

podpis rolnika 
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