
1. 2. 3. 4. 5. 6.

1 8.30 Rejestracja uczestników 15 min 

2

8.45 - 9.30 Zasada wzajemnej zgodności (cross compliance), 

a płatności bezpośrednie i płatności obszarowe w ramach PROW.           

- Podstawy prawne, instytucje kontrolne.                                             

- Rodzaje płatności bezpośrednich i płatności obszarowych w 

ramach PROW

1
prezentacja 

multimedialna 

broszura formatu A4, wydruk w kolorze z 

prezentacji multimedialnej, teczkę na 

materiały, długopis, notatnik formatu A4

wykład 

3

9.30 - 10.15 Środowisko, zmiana klimatu, utrzymanie gruntów 

w dobrej kulturze rolnej                                        - Normy dobrej  

kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska          - Ochrona 

siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory                       - 

Ochrona dzikiego ptactwa                                   

1
prezentacja 

multimedialna 

broszura formatu A4, wydruk w kolorze z 

prezentacji multimedialnej, teczkę na 

materiały, długopis, notatnik formatu A5

wykład 

4 10.15 - 10.30 Przerwa kawowa 15 min

5

10.30 - 12.00 Ochrona wód gruntowych przed zanieczyszczeniem 

powodowanym przez azotany pochodzenia rolniczego 

z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy Prawo wodne. 

2
prezentacja 

multimedialna 

broszura formatu A4, wydruk w kolorze z 

prezentacji multimedialnej, teczkę na 

materiały, długopis, notatnik formatu A4

wykład 

6

12.00 - 13.30 Zdrowie publiczne ludzi, zdrowie zwierząt i 

zdrowotność roślin (ze szczególnym uwzględnieniem kwestii 

problematycznych takich jak: zgłaszanie zdarzeń, prawidłowe 

prowadzenie dokumentacji)  Identyfikacja i rejestracja zwierząt 

- Zdrowie zwierząt 

- Zdrowotność roślin 

- Bezpieczeństwo pasz

- Bezpieczeństwo żywności 

2
prezentacja 

multimedialna 

broszura formatu A4, wydruk w kolorze z 

prezentacji multimedialnej, teczkę na 

materiały, długopis, notatnik formatu A5

wykład z 

ćwiczeniami 

7 13.30 - 13.45 Przerwa kawowa 15 min

8 13.45 - 14.30 Dobrostan zwierząt 1
prezentacja 

multimedialna 

broszura formatu A4, wydruk w kolorze z 

prezentacji multimedialnej, teczkę na 

materiały, długopis, notatnik formatu A5

Wykład 

9 14.30 - 15.00 Obiad 30 min

…

7

Liczba godzin szkolenia
Planowane środki 

dydaktyczne
Planowane materiały szkoleniowe

Metody szkolenia

 (np. wykład, 

wyjazd studyjny, 

dyskusja itp.)

Liczba godzin razem

Szczegółowy program szkolenia realizowanego w ramach operacji "Szkolenia z zakresu normy i wymogi wzajemnej zgodności w woj. lubelskim"

Lp. Zakres programowy szkolenia
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