
Szkolenia online – webinaria organizowane przez Zachodniopomorski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach – luty 2021 

       

Szkolenia online odbywają się na platformie ClickMeeting. Z uwagi na ograniczoną 

liczbę miejsc o przyjęciu na webinarium decyduje kolejność zgłoszeń. Do udziału  

w szkoleniu wymagany jest indywidualny adres poczty elektronicznej.  

Zakwalifikowani uczestnicy otrzymują przed szkoleniem link z indywidualnym dostępem 

do szkolenia. Osoby zainteresowane otrzymaniem zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu 

proszone są o poinformowanie o tym fakcie w e-mailu zgłoszeniowym przez podanie swoich 

danych tj. daty i miejsca urodzenia. Udział w webinariach jest bezpłatny. 

 
W lutym 2021 r. zaplanowano  i zrealizowano następujące szkolenia:  

1. „Klęski w rolnictwie”  1.02.2021 r. 10.00 prowadzone przez Karolinę Łysakowską PZDR 

w Myśliborzu 

2. „Gospodarstwa opiekuńcze” 1.02.2021 r. godz. 10.00 prowadzone przez  

Karolinę Łysakowską PZDR w Myśliborzu 

3. „Produkcja metodami ekologicznymi” 2.02.2021 r. godz. 10.00 prowadzone przez  

Beatę Burtniak PZDR w Myśliborzu 

4. „Produkcja zdrowej żywności wysokiej jakości w zakresie rolnictwa ekologicznego” 

2.02.2021 godz. 10.00 prowadzone przez Kazimierza  Płatka PZDR w Szczecinku 

5. „Zagrody edukacyjne” 4.02.2021 r. godz. 12.00 prowadzone przez Karolinę Łysakowską 

PZDR w Myśliborzu 

6. „Wdrażanie WPR, w tym upowszechnianie wiedzy na temat wypełniania wniosku  

o płatności obszarowe drogą elektroniczną” 9.02.2021 r. godz. 10.00 prowadzone przez 

Agnieszkę Ziomko PZDR w Myśliborzu 

7. „Ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się bakteriozy pierścieniowej ziemniaka oraz 

agrofagów kwarantannowych ziemniaka” 9.02.2021 r. godz. 10.00 prowadzone przez  

Iwonę Wiercioch PZDR w Drawsku Pom. 

8. „Bioasekuracja w produkcji zwierzęcej” 12.02.2021 r. godz. 9.00 prowadzone przez  

Beatę Burtniak PZDR w Myśliborzu 



9. „BHP” 15.02.2021 r. godz. 11.00 prowadzone przez Marzenę Adamczyk PZDR w Drawsku 

Pom. 

10. „Zasady ochrony wód przed zanieczyszczeniami ze źródeł rolniczych, dyrektywa 

azotanowa i ramowa dyrektywa wodna” 16.02.2021 r. godz.9.00 prowadzone przez  

Martę Nowak PZDR w Koszalinie 

11. „Ograniczenie ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochronnych roślin”  

16.02.2021 r.godz.11.00 prowadzone przez Iwonę Wiercioch PZDR w Drawsku Pom. 

12. „PROW 2014-2020 restrukturyzacja  małych gospodarstw” 16.02.2021 r. godz.13.00 

prowadzone przez Monikę Piszak PZDR w Koszalinie 

13. „Produkcja metodami ekologicznymi” 17.02.2021 r. godz. 9.00 prowadzone przez 

Wiesława Ścigałę PZDR w Koszalinie 

14. „Nowe rozwiązania w produkcji roślinnej” 17.02.2021 r. godz. 11.00 prowadzone przez 

Wiesława Ścigałę PZDR w Koszalinie 

15. „Upowszechnianie informacji na temat ASF i grypy ptaków, szczególnie w zakresie 

przestrzegania zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie lub drób 

oraz konsekwencji związanych z pojawieniem się tych chorób w stadzie” 17.02.2021 r. 

godz. 13.00 prowadzone przez Agatę Kardasiewicz PZDR w Stargardzie  

16. „Rolnictwo ekologiczne w ramach PROW” 18.02.2021 r. godz. 9.00 prowadzone przez 

Karolinę Metynowską-Dobosz PZDR w Drawsku 

17. „Krótkie łańcuchy dostaw(od pola do stołu), w tym sprzedaż bezpośrednia, dostawy 

bezpośrednie, działalność marginalna, lokalna i ograniczona” 18.02.2021 r. godz. 11.00 

prowadzone przez Magdalenę Piotrowicz-Kopeć PZDR w Gryficach 

18. „Rolnictwo ekologiczne w ramach PROW” 18.02.2021 r. godz. 13.00 prowadzone przez 

Katarzynę Brzozowską PZDR w Myśliborzu 

19. „Zasady integrowanej ochrony roślin”  19.02.2021 r. godz. 10.00 prowadzone przez 

Mariolę Czarny PZDR w Świdwinie 

20. „PROW 2014-2020” 19.02.2021 r. godz. 11.00 prowadzone przez Mariolę Czarny PZDR 

w Świdwinie 



21. „Restrukturyzacja małych gospodarstw” 19.02.2021 r. godz. 13.00 prowadzone przez 

Pawła Wolniaka PZDR w Choszcznie 

22. „Premie dla młodych rolników” 19.02.2021 r. godz. 14.00 prowadzone przez  

Pawła Wolniaka PZDR w Choszcznie 

23. „Rolniczy Handel Detaliczny” 22.02.2021 r. godz. 10.00 prowadzone przez 

Krzysztofę Sarzałę PZDR w Pyrzycach 

24. „Upowszechnianie informacji na temat ASF i grypy ptaków, szczególnie w zakresie 

przestrzegania zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie lub drób 

oraz konsekwencji związanych z pojawieniem się tych chorób w stadzie” 22.02.2021 r. 

godz. 11.00 prowadzone przez Krzysztofę Sarzałę PZDR w Pyrzycach 

25. „Bioasekuracja w gospodarstwie rolnym” 22.02.2021 r. godz. 13.00 prowadzone przez 

Anetę Gąsior PZDR w Myśliborzu 

26. „Przeciwdziałanie antybiotykoodporności u ludzi i zwierząt” 23.02.2021r. godz. 9.00 

prowadzone przez Marzenę Adamczyk PZDR w Drawsku Pom. 

27. „Wdrażanie WPR, w tym upowszechnianie wiedzy na temat wypełniania wniosku  

o płatności obszarowe drogą elektroniczną” 23.02.2021 r. godz.11.00 prowadzone przez  

Magdalenę Piotrowicz-Kopeć PZDR w Gryficach 

28.  „BHP” 24.02.2021 r. godz. 10.00 prowadzone przez Alicję Wolińską PZDR w Pyrzycach 

29. „Wybrane działania PROW 2014-2020. Restrukturyzacja małych gospodarstw”  

24.02.2021 r. godz.10.00 prowadzone przez Adriannę Tomczyk PZDR w Kamieniu Pom. 

30. „Upowszechnianie informacji na temat ASF i grypy ptaków, szczególnie w zakresie 

przestrzegania zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie lub drób 

oraz konsekwencji związanych z pojawieniem się tych chorób w stadzie” 24.02.2021 r. 

godz. 11.00 prowadzone przez Alicję Wolińską PZDR w Pyrzycach 

31. „Dobre praktyki rolnicze mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniami 

azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” 25.02.2021 r. godz. 9.00 prowadzone przez 

Alicję Wołoszyn PZDR w Choszcznie 

32. „Wybrane działania PROW 2014-2020. Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar 

D” 25.02.2021 r. godz.10.00 prowadzone przez Małgorzatę Pałkę PZDR w Kamieniu Pom. 



33. „ASF- zasady bioasekuracji w gospodarstwach rolnych”  25.02.2021 r. godz. 10.00 

prowadzone przez  Alicję Wołoszyn PZDR w Choszcznie 

34. „Przeciwdziałanie antybiotykooporności u ludzi i zwierząt” 25.02.2021 r. godz. 12.00 

prowadzone przez Annę Kirkiewicz  PZDR w Szczecinku 

35. „Premia dla młodych rolników” 26.02.2021 r. godz.10.00 prowadzone przez Adriannę 

Tomczyk  PZDR w Kamieniu Pom. 

36. „Racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie( w tym poprzez zwiększenia retencji 

wodnej i działalność lokalnych partnerstw wodnych)” 26.02.2021 r. godz. 11.00 

prowadzone przez Andrzeja Grabusińskiego PZDR w Szczecinku 

37. „Integrowana produkcja roślinna” 26.02.2021 r. godz. 13.00 prowadzone przez  

Agnieszkę Ziomko PZDR w Myśliborzu 
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