
Szkolenie pt. „Metodyka szacowania strat wywołanych niekorzystnymi zjawiskami 

atmosferycznymi”. 

 

W dniach: 30.11.2018 r., 4.12.2018 r. i 11.12.2018 r. Zachodniopomorski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zorganizował cykl szkoleń pt. „Metodyka 

szacowania strat wywołanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi”.                       

Szkolenie adresowane było do pracowników ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych, 

gmin oraz innych zainteresowanych osób. Celem szkolenia było wyposażenie uczestników                  

w wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień dotyczących przepisów ogólnych, 

obowiązujących dokumentów oraz szczegółowych wytycznych dotyczących szacowania szkód 

w rolnictwie spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, a także z zakresu 

szacowania szkód w poszczególnych rodzajach upraw. 

Program szkolenia obejmował zapoznanie uczestników z wytycznymi dla Komisji 

powołanych przez Wojewodę dotyczącymi ogólnych zasad szacowania szkód                                                

w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody 

spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki 

wiosenne, powódź, huragan, piorun obsunięcie się ziemi lub lawinę oraz przedstawienie                             

i omówienie zasad wypełniania dokumentów stosowanych przy szacowaniu szkód w rolnictwie 

spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Tę tematykę przedstawili 

pracownicy ZODR  w Barzkowicach: Pan Marek Gardygajło, Pan Andrzej Kamiński                                                   

oraz Pan Kazimierz Niegowski Oddział w Koszalinie. 

   Następni prelegenci: Pan Wojciech Kucharski PZDR w Drawsku Pomorskim,                       

Pan Kazimierz Płatek PZDR w Szczecinku i Pan Piotr Hermanowicz PZDR w Wałczu                     

oraz przedstawiciele Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z/s w Kalsku:                                  

Pan Marek Oberda PZDR w Strzelcach Krajeńskich i Pan Krzysztof Roślik LODR                              

w Kalsku, przedstawili przebieg i sposób szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach 

specjalnych produkcji rolnej w poszczególnych powiatach naszego województwa                                   

oraz w wybranych powiatach województwa lubuskiego. 

Szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem i wzięło w nich udział ponad 100 

uczestników. 

 

 

 



                                             
Fot.1. Otwarcie szkolenia pt. „Metodyka szacowania strat wywołanych niekorzystnymi zjawiskami 

atmosferycznymi” przez Pana Adama Kalinowskiego Dyrektora ZODR  w Barzkowicach- 

30.11.2018 r. 

                                         
Fot.2. Prelekcja Pana Marka Gardygajło  podczas szkolenia pt. „Metodyka szacowania strat 

wywołanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi” – 30.11.2018 r. 



 

Fot.3. Prelekcja Pana Wojciecha Kucharskiego podczas szkolenia pt. „Metodyka szacowania strat 

wywołanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi” – 30.11.2018 r. 

 

                              
Fot.4. Otwarcie szkolenia pt. „Metodyka szacowania strat wywołanych niekorzystnymi zjawiskami 

atmosferycznymi” przez Pana Adama Kalinowskiego Dyrektora ZODR  w Barzkowicach – 

04.12.2018 r. 

 

 



                                     
Fot.5. Prelekcja Pana Kazimierza Płatka podczas szkolenia pt. „Metodyka szacowania strat 

wywołanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi” – 04.12.2018 r. 

 

                                    
Fot.6. Otwarcie szkolenia pt. „Metodyka szacowania strat wywołanych niekorzystnymi zjawiskami 

atmosferycznymi” przez Pana Dariusza Kłosa oraz Pana Krzysztofa Duszkiewicza                              

Zastępców  Dyrektora ZODR  w Barzkowicach – 11.12.2018 r. 

 



 

Fot.7. Otwarcie szkolenia pt. „Metodyka szacowania strat wywołanych niekorzystnymi zjawiskami 

atmosferycznymi” przez Pana Dariusza Kłosa oraz Pana Krzysztofa Duszkiewicza                              

Zastępców  Dyrektora ZODR  w Barzkowicach – 11.12.2018 r. 

 

                         
Fot.8. Prelekcja Pana Kazimierza Niegowskiego podczas szkolenia pt. „Metodyka szacowania strat 

wywołanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi” – 11.12.2018 r. 

 

 



                           
Fot.9. Prelekcja Pana Piotra Hermanowicza podczas szkolenia pt. „Metodyka szacowania strat 

wywołanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi” – 11.12.2018 r. 

 

 


