


Od 2015 roku KPODR rozwija doradztwo w zakresie systemu wspomagania 
podejmowania decyzji w ochronie roślin oraz buduje wojewódzki system 
monitorowania agrofagów.  

Bazą dla tego doradztwa są zainstalowane w każdym powiecie 
zautomatyzowane stacje meteorologiczne (38), które na podstawie 
pomiarów i modeli chorobowych pozwalają rolnikom podejmować decyzje 
technologiczne i ekonomiczne w zarządzaniu gospodarstwem. 

Stacje posiadają czujniki pozwalające mierzyć uwilgotnienie gleby, co 
wesprze system monitorowania suszy.  

Obecnie trwa budowa portalu umożlwiającego wykorzystanie danych ze 
stacji. Projektowana jest także aplikacja mobilna będąca przydatnym 
narzędziem dla każdego rolnika. 

Stacje Meteo



KPODR wspólnie z rolnikami i zakładami przetwórczymi realizuje działania mające na celu promocję 
oraz wyróżnienie na rynku Kujawsko-Pomorskiej Wieprzowiny. W tym celu prowadzony jest tucz trzody 
chlewnej oparty na żywieniu krajowymi źródłami białkami pochodzenia roślinnego – bez GMO.  

Wraz z NSZZ RI „Solidarność” realizowane są projekty: Od pola do stołu – Kujawsko-Pomorska 
Wieprzowina – tucz bez GMO oraz Kampania Promocyjna Kujawsko-Pomorska Wieprzowina – tucz bez 
GMO. 

 

Kujawsko-Pomorska Wieprzowina

www.kujawskopomorskawieprzowina.pl 



 

W związku z wprowadzeniem w życie ustawy – PRAWO WODNE  
(Dz. U. poz. 1566, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów  
z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia  „Programu działań 
mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami 
pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu 
zanieczyszczeniu” (Dz. U. poz. 1339)  

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego prowadzi 

szkolenia oraz świadczy kompleksowe doradztwo związane z: 

• ograniczeniami rolniczego wykorzystania nawozów,  

• terminami nawożenia,  

• warunkami przechowywania nawozów naturalnych oraz 
postępowania z odciekami, 

• dawkami i sposobami nawożenia azotem,  

• sposobami dokumentowania realizacji Programu Azotanowego, 

• opracowywaniem planów nawozowych i planów nawożenia 
azotem. 

 

Dyrektywa azotanowa



• PROJEKT PILOTAŻOWY OD POLA DO STOŁU KUJAWSKO-POMORSKA  

   WIEPRZOWINA, TUCZ BEZ GMO 

   termin: 25 marca 2019 r., KPODR w Minikowie 
 

• BIORÓŻNORODNOŚĆ – PROBLEMY I ZAGROŻENIA 

   termin: 27 marca 2019 r., KPODR w Minikowie 
 

• XXVII FORUM PSZCZELARZY 

   termin: 30 marca 2019 r., Oddział KPODR w Przysieku 
 

• NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA W PRODUKCJI DROBIU GRZEBIĄCEGO 

   termin: 5 kwietnia 2019 r., Oddział KPODR w Przysieku 
 

• NOWE ODMIANY RZEPAKU OZIMEGO, TECHNOLOGIE  
   OCHRONY I NAWOŻENIE, Eurorzepak 2019  

   termin: 23 maja 2019 r., KPODR w Minikowie 

 

 

Konferencje, szkolenia



                      Targi 2019  

• Targi Turystyczno-Ogrodnicze LATO NA WSI - Święto smaku i tradycji,  
Regionalna Kujawsko-Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych,  
Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów Minikowo 11-12 maja 

• EURORZEPAK Międzynarodowy Dzień Rzepaku Minikowo 23 maja 

• Dni Otwartych Drzwi Zarzeczewo 1-2 czerwca 

• Kujawsko-Pomorskie DNI POLA Grubno 15-16 czerwca 

• Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe AGRO-TECH 
Regionalna Kujawsko-Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych Minikowo 29-30 czerwca 

• Kujawsko-Pomorskie Miodowe Lato Zarzeczewo 1 września 

• Barwy Lata - Dary Jesieni Przysiek 14 września 

• Jesienna Wystawa Ogrodnicza i kulinarna promocja karpia Minikowo 22 września 

• Święto Gęsi na Krajnie Minikowo 11 listopada 

 

 

 

 

 



Szkody klęskowe w 2018 r. w powiatach  
woj. kujawsko-pomorskiego – 4784 

Szkolenia przeprowadzone w 2018 r.  
w powiatach woj. kujawsko-pomorskiego – 1224  

• 397 
• 49   
  



Specjaliści KPODR świadczą usługi w zakresie: 

• rozliczania podatku VAT w rolnictwie, 

• rozliczania podatku dochodowego, 

• rozliczenia z ZUS, 

• obsługa kadrowo-płacowa pracowników rolnika, 

• sporządzanie zeznań podatkowych rocznych. 



Korzystanie z usług doradczych 



Działania edukacyjne mające pomóc   
w promowaniu i wprowadzeniu na rynek 
produktów regionalnych, lokalnych                     
i tradycyjnych  oraz prowadzenie zajęć 
warsztatowych z  przetwórstwa mięsa, 
zbóż, mleka na poziomie gospodarstwa 
rolnego. 

 Inkubator przetwórstwa lokalnego - pomoc lokalnym wytwórcom  
w wejściu na drogę profesjonalnej produkcji.  

Szkolenia z zakresu legalnej sprzedaży 
przetworzonych i nieprzetworzonych 
produktów rolnych z gospodarstwa rolnego. 

Przeprowadzanie konkursów  
i pokazów  kulinarnych związanych  
z promocją dziedzictwa kulinarnego 
regionu. Konkurs Nasze Kulinarne Dziedzictwo 
– Smaki Regionów, Miodowe Lato, Karp nie 
tylko na święta, Święto Gęsi na Krajnie, 
Kurczak w domu i szkole – nie tylko w rosole. 

Projekt w ramach działania  
„Współpraca” PROW 2014-2020 
pt. „Innowacyjny model 
współpracy rolników w ramach 
krótkich łańcuchów dostaw”. 



Zmiany w Rolniczym Handlu Detalicznym 
Wzrósł z 20 do 40 tys. złotych limit przychodu ze sprzedaży przetworzonych i nieprzetworzonych 
produktów roślinnych i zwierzęcych, od którego gospodarz nie będzie musiał odprowadzać podatku 
dochodowego. 

 

Rozszerzono formy sprzedaży żywności przez rolnika o sprzedaż dla podmiotów takich jak sklepy, 
restauracje, stołówki i inne placówki o podobnym charakterze.  

 

Zbywanie żywności do zakładów prowadzących handel detaliczny, zlokalizowanych na obszarze 
województwa, w którym ma miejsce prowadzenie produkcji żywności w ramach RHD lub na obszarach 
powiatów lub miast stanowiących siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujących z tym 
województwem. 

 
W dniu 31 grudnia 2018 r. nastąpiło ogłoszenie naboru wniosków w ramach poddziałania 
"Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój".  

Nabór wniosków przeprowadzony zostanie w terminie od  31 stycznia do  1 marca 2019 r. 

 



Turystyka wiejska i agroturystyka 
KPODR wspiera istniejące i nowe podmioty turystyki wiejskiej poprzez 
działalność szkoleniową i doradczą, promowanie atrakcyjnych kierunków 
rozwoju turystyki wiejskiej (np. zagrody edukacyjne, gospodarstwa 
opiekuńcze) oraz prezentację dobrych praktyk. 
 

Organizowane co dwa lata Kujawsko-Pomorskie Forum Turystyki Wiejskiej 
oraz Konkurs AGRO-wczasy dostarczają rolnikom wiedzy o najnowszych 
osiągnięciach w obszarze turystyki wiejskiej oraz promuje wyróżniające się 
inicjatywy z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. 

KPODR jest właścicielem serwisu agroturystycznego www.agroturystyka.kpodr.pl, będącym narzędziem 
prezentacji i promocji oferty obiektów turystycznych z naszego regionu.   

Ośrodek zajmuje się koordynacją działań Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych na obszarze 
województwa kujawsko-pomorskiego oraz upowszechnianiem idei prowadzenia działalności edukacyjnej 
w gospodarstwach rolnych.  
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W czerwcu 2018 roku zakończono realizację projektu „Zielona opieka  
– gospodarstwa opiekuńcze w woj. kujawsko-pomorskim”.  

Z opieki w 15 gospodarstwach opiekuńczych skorzystało w sumie 246 osób 

Od września 2018 roku rozpoczęto realizację projektu „Opieka w zagrodzie 
– gospodarstwa opiekuńcze w woj. kujawsko-pomorskim”. Powstanie 15 

nowych gosp. opiek., które będą świadczyć opiekę od lutego 2019 r. 

Opieka dzienna w oparciu o zasoby gospodarstwa rolnego 
 i naturalnego otoczenia 

Grupy 4-6 os., rodzinna atmosfera,  
8 godz. dziennie, 5 dni w tygodniu 

W czerwcu 2018 r. w Tleniu odbył się  
I OGÓLNOPOLSKI KONGRES GOSPODARSTW 
OPIEKUŃCZYCH pn.: Usługi opiekuńcze jako 

przyszłościowa forma działalności gospodarczej  
na obszarach wiejskich 




