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„Inspirująca wymiana doświadczeń właścicieli gospodarstw ekologicznych 

i agroturystycznych” 

 

Małopolska Izba Rolnicza prowadzi nabór na 5 - dniowy wyjazd studyjny na Pomorze Zachodnie 

Celem wyjazdu jest usprawnienie ekologicznego systemu produkcji poprzez wymianę wiedzy i 

doświadczeń pomiędzy rolnikami z Południa, a rolnikami z Północy Polski oraz dążenie do zatrzymania 

tendencji spadkowej ilości gospodarstw ekologicznych. 

Wyjazd umożliwi uczestnikom nawiązywanie kontaktów, podejmowanie współpracy agrobiznesowej, 

poszukiwanie nowych kierunków żywności wysokiej jakości oraz podejmowanie działań zmierzających 

do skracania łańcuchów dostaw. Wizyty w zachodniopomorskich gospodarstwach będą także inspiracją 

do przenoszenia zdobytych informacji i rozwiązań na grunt naszego województwa, które podobnie jak 

zachodniopomorskie jest województwem o wysokich walorach rolniczo-turystycznych.  

Liczba uczestników: 50 osób                                                                                                                   
Czas trwania wyjazdu: 5 dni                                                                                                             

Termin wyjazdu: 5 - 9 września 2021 r. 

Do udziału w wyjeździe zapraszamy: 

✓ właścicieli gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych 
✓ rolników konwencjonalnych zainteresowanych zmianą profilu działalności na bardziej przyjazny 

środowisku 

Nabór prowadzi: 

✓ Małopolska Izba Rolnicza 
✓ Gmina Gołcza 
✓ Gmina Racławice 
✓ GOK Charsznica 

Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, w wyjeździe mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby 
posiadające unijny certyfikat COVID-19. 

Więcej szczegółów na temat zasad sanitarnych obowiązujących uczestników wyjazdu w załączniku 
„Zasady udziału w wyjeździe studyjnym na Pomorze Zachodnie” 

 

https://mir.krakow.pl/resources/articles/13938/zasady%20udzia%C5%82u%20w%20wyje%C5%BAdzie%20studyjnym%20na%20Pomorze%20Zachodnie.pdf
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Planowany ramowy program wyjazdu studyjnego: 

I dzień: 
7.00 – wyjazd grupy z Krakowa do Miechowa 
8.00 – wyjazd z Miechowa do Kołobrzegu 
13.00-14.00 obiad na trasie 
19.00- zakwaterowanie na nocleg w hotelu 
20.00-kolacja 
II dzień: 
7.00-8.00-śniadanie w hotelu 
8.00-wyjazd grupy do Juchowa- wizyta w Juchowo Farm (lub tożsame)- gospodarstwo biodynamiczne, hodowla bydła 
mlecznego i kur, uprawa orkiszu, samopszy i warzyw ekologicznych (ok. 4 h zwiedzania + obiad) 
13.30-14.30- obiad w gospodarstwie 
14.30- wyjazd grupy do Tychowa 
15.30-wizyta w gospodarstwie Ferma Drobiu (lub tożsame)-hodowla kur niosek i sklep z produktami również innych 
rolników (ok. 2 h zwiedzania) 
17.30- wyjazd do hotelu 
19.00- przyjazd do hotelu 
20.00-kolacja w hotelu 
III dzień: 
7.00-8.00-śniadanie w hotelu 
8.00-wyjazd grupy do Żelimuchy- wizyta w gospodarstwie Polana sp. Z o.o. (lub tożsame)-ekologiczna uprawa borówki 
amerykańskiej (ok. 2 h zwiedzania) 
11.00-wyjazd do Warnina 
12.00- wizyta w gospodarstwie „Na skraju lasu” (lub tożsame)- gospodarstwo agroturystyczne i hodowla danieli ( ok. 2,5 
h zwiedzania + obiad) 
13.30-14.30-obiad w gospodarstwie 
15.30-wyjazd do hotelu 
17.00-spotkanie w hotelu z przedstawicielami Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej 
20.00-kolacja w hotelu 
IV dzień: 
7.00-8.00-śniadanie w hotelu 
8.00-wyjazd grupy do Kluczewa-wizyta w gospodarstwie „Kószka” (lub tożsame)- gospodarstwo pasieczne, produkcja i 
sprzedaż miodów (ok. 2 h zwiedzania) 
12.00 wyjazd do hotelu 
13.30-14.30 obiad na trasie 
15.00- przyjazd do hotelu 
15.15- czas wolny  
20.00- kolacja w hotelu, ocena merytoryczna wyjazdu 
V dzień: 
7.00-8.00 śniadanie w hotelu 
8.00- wyjazd autokarem z Kołobrzegu do Miechowa 
13.00-14.00- obiad na trasie 
19.00- wyjazd z Miechowa do Krakowa 
20.00-przyjazd do Krakowa         
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Możliwa jest zmiana kolejności realizacji poszczególnych punktów programu. 

 
W ramach wyjazdu uczestnicy będą mieli zapewniony: 

✓ przejazd autokarem z klimatyzacją i WC, z zachowaniem standardów bezpieczeństwa i 
wymogów sanitarnych 

✓ zakwaterowanie i wyżywienie zgodnie z programem (4 noclegi w hotelu o standardzie min. 3-
gwiazdkowym, 4 śniadania, 5 obiadów, 4 kolacje) 

✓ ubezpieczenie KL i NNW 
✓ opiekę pilota 
✓ wizyty w gospodarstwach 
 

Kryteria wyboru uczestników: 
✓ osoby pełnoletnie 
✓ właściciele gospodarstw rolnych o profilu ekologicznym i agroturystycznym 
✓ właściciele konwencjonalnych gospodarstw rolnych, zainteresowani zmianą profilu produkcji 
✓ osoby w pełni zaszczepione przeciw COVID-19 

O zakwalifikowaniu na wyjazd decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

 

Dokumenty do wypełnienia przez uczestników wyjazdu: 

• zgoda na przetwarzanie danych osobowych (RODO) 

• oświadczenie o stanie zdrowia i świadomości ryzyka (COVID-19) 

 

Nabór trwa od 17-30 sierpnia 2021 r. 

Organizatorzy zastrzegają możliwość odwołania wyjazdu z przyczyn niezależnych, w tym 
wynikających z zaostrzenia przepisów sanitarno-epidemiologicznych lub z braku chętnych do 
udziału w wyjeździe. 

 

Osoby do kontaktu: 

Katarzyna Węgiel                                                                                                                                     

Małgorzata Kulgawczuk 

Małopolska Izba Rolnicza 

Biuro w Miechowie 

ul. Racławicka 27/4 

32-200 Miechów 

tel./fax +48 41 230 80 88                                                                                                                           

e-mail: mir.miechow@gmail.com 

https://mir.krakow.pl/resources/articles/13938/o%C5%9Bwiadczenie%20uczestnikow_RODO.pdf
https://mir.krakow.pl/resources/articles/13938/o%C5%9Bwiadczenie%20o%20stanie%20zdrowia%20i%20%C5%9Bwiadomo%C5%9Bci%20ryzyka.pdf


 

 

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie                                  
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi           

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej                                         
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 

PARTNERZY PROJEKTU: 

 

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji                              
w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl 

www.prow.malopolska.pl 
www.mir.krakow.pl 

 

 

http://ksow.pl/baza-partnerow-ksow.html
http://ksow.pl/
http://www.prow.malopolska.pl/
https://mir.krakow.pl/
http://www.sgpm.krakow.pl/
http://www.sgpm.krakow.pl/

