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Program wizyty delegacji Tureckiego FADN  

w organizacjach Polskiego FADN 

w dniach 5-8 maja 2008 r. 

 

05.05.2008 r. Spotkanie w Agencji Łącznikowej Polskiego FADN 

• Wstęp, przedstawienie uczestników, przedstawienie programu, informacje o pobycie  
- Lech Goraj, 

• Powitanie  przez Andrzeja Kowalskiego – dyrektora IERiGś-PIB, 
• Podstawowe informacje o polskim rolnictwie, struktura, typy produkcji - Lech Goraj, 
• Podstawowe informacje o Polskim FADN, ogólna struktura, Komitet Narodowy, 

organizacja na szczeblu krajowym, prezentacja Agencji  Łącznikowej, organizacja na 
szczeblu regionalnym/lokalnym, inne zaangaŜowane instytucje, przepływ danych, 
budŜet – Lech Goraj, 

• Relacje ze szczeblem regionalnym/lokalnym - jak motywować na poziomie 
regionalnym - Witold Sierański, 

• Sposoby komunikacji między poziomami: lokalnym, regionalnym i narodowym  
- Witold Sierański, 

• Przepływ danych z poziomu regionalnego do poziomu centralnego - Dariusz Osuch, 
• Planowanie zbierania danych, wytyczne dotyczące procedur administracyjnych, nabyte 

doświadczenia - Witold Sierański, 
• Wybór rolników, plan selekcji, “Gosrol” demonstracja typologii gospodarstw  

- Dariusz Osuch, 
• Projekty polskich ksiąŜek rachunkowych, rozwój FADN-u od pierwszego roku 

działalności do dziś, wprowadzenie do tabel i zmiennych - Adam Smolik, 
• Powszechne problemy i błędy przy gromadzeniu danych - Renata Płonka. 

 

06.05.2008 r. Spotkanie w Agencji Łącznikowej Polskiego FADN 

• Szkolenie osób zbierających dane - Witold Sierański, 
• Cel szkolenia - Katarzyna Bańkowska, 
• Szkolenie doradców, e-Learning - Justyna śurakowska, 
• Motywacja rolników, instrukcje ksiąŜek rachunkowych, Raport Indywidualny  

i Porównawczy - Adam Smolik, 
•  Przedstawiciele uŜytkowników danych Polskiego FADN – uŜywanie danych FADN-u,  

- prof. Wojciech Józwiak, 
• Działalność promocyjna - Justyna śurakowska, 
• Podsumowanie programu z pierwszych dwóch dni. 
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07.05.2008 r. Wyjazd do Końskowoli 

• Wizyta w trzech indywidualnych gospodarstwach rolnych specjalizujących się w: 
produkcji mleka,  produkcji roślinnej i produkcji roślin ozdobnych, 

• Wizyta w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w towarzystwie dr L. Goraja, 
• Powitanie gości przez Pana  Zbigniew Zająca - dyrektora LODR i koordynatora 

Polskiego FADN - Panią Alinę Syp, 
•   Organizacja Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego  i Biura Rachunkowego 

Polskiego FADN, działalność promocyjna, jak dobierani są doradcy prowadzący 
rachunkowość rolną, sposoby kontaktów z rolnikami, jak uŜywać aplikacji “Gosrol”, 
szkolenie doradców prowadzących rachunkowość rolną, przykłady wprowadzania 
danych rachunkowych, testowania i wytworzenia Raportu Indywidualnego. 

 

08.05.2008 r. Wyjazd do Płońska 

• Wizyta w oddziale regionalnym Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego  
- “Poświętne” z udziałem Pana Adama Smolika, 

• Powitanie gości przez Pana Krzysztofa Szumskiego, kierownika regionalnego oddziału MODR 
i Panią Ewę Przybysz, koordynatora regionalnego Polskiego FADN, 

• Organizacja regionalnego oddziału “Poświętne” MODR w Płońsku i Regionalnego Biura 
Rachunkowego Polskiego FADN, działalność promocyjna, dobór doradców prowadzących 
rachunkowość rolną, sposoby kontaktów z rolnikami, jak uŜywać aplikacji “Gosrol”, 
szkolenie doradców prowadzących rachunkowość rolną, przykłady wprowadzania 
danych rachunkowych, testowania i wytworzenia  Raportu Indywidualnego, 

• Wizyta w dwóch gospodarstwach: specjalizującym się w produkcji mleka 
i w gospodarstwie mieszanym. 

 


