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CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

PI-PWP Zarządca w rolnictwie – transfer i adaptacja niemieckiego sposobu szkolenia w rolnictwie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

WPROWADZENIE
Niniejszy dokument to instrukcja stosowania Produktu Finalnego pn. „MODEL KSZTAŁCENIAZARZĄDCA W ROLNICTWIE. Przygotowanie do pełnienia funkcji zastępcy rolnika”.
Produkt finalny powstał w trakcie realizacji innowacyjnego projektu pn. „PI-PWP Zarządca
w rolnictwie- transfer i adaptacja niemieckiego sposobu szkolenia w rolnictwie”.

Instrukcja zawiera zbiór praktycznych informacji dotyczących wdrażania Modelu przez
potencjalnych Użytkowników. W dokumencie tym przedstawiono wszelkie istotne rekomendacje,
dzięki którym proces ten będzie przebiegał płynnie oraz efektywnie.

Potencjalni Użytkownicy- kto może wdrożyć Model?
Obszar edukacyjny:
 szkoły rolnicze, inne instytucje szkoleniowe
Obszar rynku pracy:
 powiatowe urzędy pracy
Instytucje związane z rolnictwem:
 ośrodki doradztwa rolniczego, izby rolnicze i inne
Organizacje pozarządowe:
 lokalne grupy działania
Oraz wszelkie inne podmioty, których statuty umożliwiają wdrożenie Modelu
Istnieje również możliwość tworzenia konsorcjów ww. instytucji, które korzystałyby z Modelu

Odbiorcy Modelu - dla kogo przeznaczony jest Model?
Innowacja została przygotowana z myślą o osobach bezrobotnych w wieku 50+. Elastyczność
Modelu umożliwia jednak łatwe zaadaptowanie do osób w różnych grupach wiekowych, z różnym
poziomem doświadczenia i umiejętności. Czyni to Model narzędziem nowatorskim i uniwersalnym,
z możliwością multiplikowania jakościowego i ilościowego. Istnieje możliwość jego wykorzystania
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w różnych sytuacjach szkoleniowych i organizacyjnych. Prostota i możliwość ewolucji Modelu daje

Dostępność Produktu Finalnego dla Odbiorców
„MODEL KSZTAŁCENIA – ZARZĄDCA W ROLNICTWIE. Przygotowanie do pełnienia funkcji
zastępcy rolnika” ma otwarty charakter, co w praktyce oznacza, iż jest on powszechnie dostępny.

Rysunek 1 Uczestnicy etapu testowania wraz z trenerem

Źródło: Zbiory własne
Zgodnie z zapisami Raportu z ewaluacji zewnętrznej wstępnej wersji Produktu Finalnego pn.
„Model kształcenia – Zarządca w rolnictwie”, Model jest narzędziem łatwym do zastosowania.
„Mocną stroną Modelu jest fakt, iż jest to produkt nieskomplikowany. Zrozumienie jego
założeń nie stanowi problemu. Potencjalni Użytkownicy nie powinni mieć żadnych problemów, aby
nauczyć się stosowania Modelu. Założenia Modelu Kształcenia - Zarządca w rolnictwie były
zrozumiałe dla wszystkich osób zaangażowanych w Projekt przedstawicieli Lokalnej Grupy Działania
Małe Morze, odbiorców, trenerów, opiekunów praktyk rolniczych.”
Założeniem niniejszej instrukcji nie jest więc powielanie zapisów Modelu, ale takie
pokierowanie potencjalnym użytkownikiem, aby szybko i sprawnie mógł odnaleźć w Modelu
interesujące go treści i zagadnienia, aby chronologicznie zaplanować swoją pracę związaną
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z wdrożeniem Modelu.
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Chronologiczny plan działania przy wdrażaniu Modelu.
Właściwe

wdrożenie

Modelu

wymaga

spełnienia

określonych

warunków

przez

organizatorów. Większość z procedur niezbędnych dla właściwego przeprowadzenia kształcenia
osób, które są kandydatami na zarządców w rolnictwie, opisana została w Modelu kształcenia –
zarządca w rolnictwie. Przygotowanie do pełnienia funkcji zastępcy rolnika. Niniejszy dokumenty nie
stanowi osobnego narzędzia i wykorzystywany może być tylko i wyłącznie wraz z wyżej
wspomnianym Modelem. Odwrotna sytuacja – czyli wykorzystanie Modelu bez wsparcia niniejszej
instrukcji jest dopuszczalna.

Poniżej zaprezentowano poszczególne kroki/ działania, jakie należy podjąć, aby z sukcesem
przeprowadzić wdrożenie Modelu.
1. Zapoznanie z Modelem
Aby móc rozważać podjęcie decyzji o wdrożeniu Modelu, czynnikiem niezbędnym jest
zapoznanie się z jego założeniami.
2. Podjęcie decyzji o wdrożeniu Modelu
Znając Model, jego założenie, cele i efekty, konieczne jest podjęcie decyzji, czy dana
instytucja – użytkownik, chce realizować – wdrożyć Model. Decyzja ta jest tak naprawdę
pierwszym krokiem, który pozwala podjąć kolejne działania.
3. Stworzenie zespołu projektowego
Działanie to jest niezbędne w celu właściwej organizacji wdrożenia Modelu i organizacji
procesu kształcenia z jego wykorzystaniem. W zależności od rodzaju organizacji, jaka
podejmuje się wdrożenia Modelu, stworzenie zespołu projektowego będzie wymagało
rożnego nakładu pracy – są instytucje, w których takie zespoły funkcjonują (otrzymają
w związku z tym informację o realizacji kolejnego projektu), w innych zespół taki trzeba
będzie stworzyć.

Rekrutację,



Organizację szkolenia,



Organizację praktyki, w tym wybór odpowiednich gospodarstw,



Zatrudnienie trenerów, doradców zawodowych, opiekunów praktyk.
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 Wyznaczenie osób odpowiedzialnych w organizacji za:

 Określenie zasad współpracy


Ustalenie terminów spotkań roboczych,



Określenie hierarchii w zespole,



Przypisanie zakresu obowiązków.

4. Zakres wsparcia i budżet
Działanie to wraz z opisanym powyżej niejako się na siebie nakładają. Określenie zakresu
wsparcia, opracowanie na jego podstawie budżetu, a następnie określenie źródeł
finansowania i ich pozyskanie wymaga posiadania zespołu projektowego. Jednocześnie skład
tego zespołu, jego funkcje i stojące przed nim zadania uwarunkowane są rodzajem wsparcia
i jego zakresem (np. jeżeli zaplanujemy, iż uczestnicy otrzymają stypendia, trzeba nie tylko
pozyskać źródło finansowania, ale także rozliczyć je i wypłacić, co generuje dodatkowe
obowiązki dla zespołu projektowego). Szacunkowy kosztorys związany z organizacją
kształcenia przedstawiono poniżej – może on stanowić punkt wyjścia dla opracowania
własnego, bardziej szczegółowego kosztorysu dostosowanego do potrzeb danego
użytkownika i grupy odbiorców docelowych.
Przewiduje się, iż koszt przeprowadzenia szkolenia w oparciu o Model dla około 10 osobowej
grupy osób bezrobotnych wyniesie około 86 tysięcy złotych. Ostateczny koszt szkolenia zależy od
wielu czynników: bazy posiadanej przez użytkownika (organizatora szkolenia), posiadania
wykwalifikowanej kadry trenerskiej oraz zakresu wsparcia, jakie obejmie proces szkolenia. Zakłada
się, iż w zależności od zmotywowania grupy docelowej odbiorcy mogą uzyskać wsparcie jedynie
w postaci samego szkolenia (trener, opiekun praktyk, dostęp do infrastruktury i materiałów
szkoleniowych) lub do szerokiego zakresu pakietu dodatkowego np. w postaci zwrotu kosztów
dojazdu, pakietu startowego, stypendiów, cateringu itp. Uproszczoną kalkulację dla szkolenia
przedstawia poniższa tabela.
Tabela 1 Szacunkowe określenie kosztorysu szkolenia
KOSZT DLA GRUPY 10
OSOBOWEJ
OD
DO

UWAGI

NIE

0,00

2 000,00

Ulotki, plakaty

TAK

25 200,00

27 400,00

Trenerzy, doradcy zawodowi

Zwrot kosztów dojazdu dla
trenerów

NIE

0,00

10 000,00

Koszt trudny do oszacowania, uzależniony od miejsca
realizacji projektu, odległości od miejsca zamieszkania,
organizacji realizującej szkolenie (organizator może uznać iż
jest to koszt, który ponosi trener w ramach otrzymanego
wynagrodzenia – koszt nie refundowany przez organizatora)

Wynagrodzenie
opiekunów praktyk

NIE

0,00

18 000,00

Koszt uzależniony od przyjętej formy organizacji praktyki:
1. Płatne praktyki, w ramach których opiekun
otrzymuje wynagrodzenie a uczestnik stypendium
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Materiały promocyjne/
rekrutacyjne
Wynagrodzenia dla
doradców zawodowych,
trenerów

KOSZT
NIEZBEDNY
(TAK/ NIE)

Strona

KATEOGRIA KOSZTU

2.

Stypendium na
uczestników
Materiały szkoleniowe

NIE

0,00

32 076,00

TAK

1 000,00

2 000,00

Odzież robocza

NIE

0,00

3 000,00

Koszt ubezpieczenia
uczestników

TAK

500,00

500,00

Koszty dojazdu
uczestników

NIE

0,00

10 000,00

Catering

NIE

0,00

8 250,00

Wynajem infrastruktury
szkoleniowej (sale, place
manewrowe, maszyny i
urządzenia rolnicze)

NIE

0,00

19 256,00

RAZEM
Dodatkowe koszty ogólne
TAK
ŁĄCZNIE
ŚREDNIO NA GRUPE 10 OSOBOWĄ
ŚREDNIO NA 1 UCZESTNIKA
Źródło: Opracowanie własne

26 700,00
2 200,00
28 900,00

132 482,00
10 600,00
143 082,00
85 991,00
8 599,10

– koszt wynagrodzenia opiekunów dla całej grupy
około 18 000,00 zł
Praktyki na zasadzie wymiany wzajemnej –
właściciel gospodarstwa otrzymuje nieodpłatną
pomoc w gospodarstwie, uczestnik otrzymuje
możliwość nauki – bez wynagrodzenia

Stypendium dla uczestników szkolenia.
Np. Notesy, długopisy, teczki, zakreślacze, ołówki…
Koszt uzależniony od możliwości organizacji realizującej
szkolenie (organizator może uznać iż jest to koszt, który
ponosi uczestnik ze środków własnych, lub organizator nie
zapewnia tego wsparcia– koszt nie refundowany przez
organizatora)
Ubezpieczenie NNW uczestników
Koszt trudny do oszacowania, uzależniony od miejsca
realizacji projektu, odległości od miejsca zamieszkania,
organizacji realizującej szkolenie (organizator może uznać iż
jest to koszt, który ponosi uczestnik ze środków własnych –
koszt nie refundowany przez organizatora)
Koszt uzależniony od możliwości organizacji realizującej
szkolenie (organizator może uznać iż jest to koszt, który
ponosi uczestnik ze środków własnych, lub organizator nie
zapewnia tego wsparcia– koszt nie refundowany przez
organizatora)
Koszt uzależniony od możliwości organizacji realizującej
szkolenie, w przypadku posiadania własnych sal
szkoleniowych, placów manewrowych lub maszyn koszt
można ograniczyć do niezbędnego minimum (koszt
eksploatacji własnego zaplecza)
Administracja, organizacja, itp.

Szkolenia w ramach Modelu finansowane mogą być w ramach działalności komercyjnej (np.
przez instytucje szkoleniowe, które poszukiwać będą kandydatów na zarządców w rolnictwie
zainteresowanych samodzielnym opłaceniem szkolenia), programów specjalnych (np. w ramach
działalności prowadzonej przez Powiatowe Urzędy Pracy1), ze środków unijnych (szkoły rolnicze,
lokalne grupy działania, instytucje szkoleniowe, izby rolnicze, ośrodki doradztwa rolniczego, które
pozyskają zewnętrzne źródła finansowania na zorganizowanie szkoleń i praktyk z wykorzystaniem
Modelu)2.

1

Według raportu Ministerstwa pracy i Polityki Społecznej „Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy w 2012 roku”
w 2012 roku 109 powiatowych urzędów pracy otrzymało z rezerwy FP na realizacje programów specjalnych adresowanych
do osób po 50 roku życia łaczna kwotę 42 milionów złotych. W ramach tych środków urzędy pracy zaplanowały
zaktywizowanie do końca 2012 roku 4 106 osób powyżej 50 roku życia (średnio 10 228,93 zł na osobę).
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W nowym okresie programowania 2014-2020, w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich pojawia się możliwość
sfinansowania tzw. zastępstw w gospodarstwach rolnych. Obecnie nie ma jeszcze ostatecznego projektu tego programu,
więc ciężko ocenić jakie będzie dawał możliwości, jednak pojawienie się takiej szansy może mieć ogromne znaczenie dla
znacznie szybszego niż przewidywano włączenia Modelu do głównego nurtu. Możliwość sfinansowania zastępstw
spowoduje duże zainteresowanie wśród rolników skorzystaniem z takich usług, a możliwe to będzie jedynie w przypadku
wcześniejszego wyszkolenia zarządców, którzy staną się „dobrem” poszukiwanym na rynku pracy.
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5. Określenie zasobów własnych i koniecznych do pozyskania
Na tym etapie (który ściśle łączy się z poprzednimi) konieczna jest ocena, jakim zapleczem
dysponuje instytucja, która podjęła się wdrożenia Modelu. Jeżeli nie posiadamy któregoś
z niżej wymienionych elementów konieczne jest ich zapewnienie w trakcie procesu
kształcenia.
 Czy posiadany personel jest wystarczający
Należy dokonać oceny, czy w skład zespołu projektowego należy zatrudnić nowe osoby,
ewentualnie przeprowadzić proces rekrutacji.
 Trenerzy, doradcy zawodowi, opiekunowie praktyk
Czy instytucja dysponuje osobami spełniającymi kryteria określone w Modelu. Należy
nawiązać kontakt z odpowiednimi osobami, jeżeli to konieczne ogłosić konkurs, nabór na
poszczególne stanowiska i ustalić zasady współpracy z poszczególnymi osobami (stawki,
zwrot kosztów dojazdów, obowiązki, itd.)
MODEL KSZTAŁCENIA ZARZĄDCA W ROLNICTWIE. Przygotowanie do pełnienia funkcji zastępcy
rolnika.
Rozdział 1. Założenia teoretyczne Modelu
Rozdział 2.2. Trenerzy
Rozdział 2.5. Organizacja praktyk
Rozdział 3.1. Moduł zarzadzanie
 Czy posiadana infrastruktura pozwoli przeprowadzić proces kształcenia?
Zapewnić należy:


sale wykładowe dla grupy 10 osobowej,



pomieszczenie,

w

którym

spokojnie

będzie

można

przeprowadzić

rozmowy

kwalifikacyjne i indywidualne konsultacje,


sale warsztatowe wyposażone w maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze,



plac manewrowy.

Jeżeli instytucja nie dysponuje którymś z elementów, konieczne jest dokonanie rozeznania
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rynku, czy i na jakich zasadach, w jakiej cenie możliwe jest pozyskanie niezbędnego zaplecza.
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MODEL KSZTAŁCENIA ZARZĄDCA W ROLNICTWIE. Przygotowanie do pełnienia funkcji zastępcy
rolnika.
Rozdział 2.1. Organizacja i proces kształcenia
 Czy dysponujemy bazą gospodarstw rolnych, w których będzie można przeprowadzić
praktyki?
Jeżeli nie posiadamy takiej bazy, należy dołożyć starań, aby przed rozpoczęciem procesu
kształcenia taka baza powstała, należy dokonać oceny gospodarstw i opiekunów praktyk
i wybrać wzorcowe, spełniające określone w modelu kryteria gospodarstwa.

MODEL KSZTAŁCENIA ZARZĄDCA W ROLNICTWIE. Przygotowanie do pełnienia funkcji zastępcy
rolnika.
Rozdział 2.4. Organizacja zajęć
Rozdział 2.5. Organizacja praktyk
6. Zorganizowanie rekrutacji
Proces rekrutacji został szczegółowo opisany w Modelu. W celu jego właściwego
przeprowadzenia, wybrania osób, które posiadają predyspozycje do pełnienia funkcji
zarządcy w rolnictwie, konieczne jest indywidualne podejście do kandydatów. Kontakty
osobiste, współpraca ze środowiskami lokalnymi ułatwi zrekrutowanie odpowiednich osób na
szkolenie.
MODEL KSZTAŁCENIA ZARZĄDCA W ROLNICTWIE. Przygotowanie do pełnienia funkcji zastępcy
rolnika.
Rozdział 2.3. Rekrutacja odbiorców – uczestników szkolenia
Załącznik numer 1 Formularz zgłoszeniowy – dokument wypełniany przez Odbiorcę– potencjalnego
kandydata na zarządcę w rolnictwie, składany w siedzibie Użytkownika
Załącznik numer 2 Karta wywiadu wstępnego – karta stanowi narzędzie pracy doradcy zawodowego,
wykorzystywana jest podczas rozmowy kwalifikacyjnej z Odbiorcą – potencjalnym kandydatem na
zarządcę w rolnictwie
Załącznik numer 3 Karta wywiadu pogłębionego – karta stanowi narzędzie pracy doradcy

Załącznik numer 4 Wzór minimalny deklaracji uczestnictwa w szkoleniu – dokument podpisywany
PI-PWP Zarządca w rolnictwie – transfer i adaptacja niemieckiego sposobu szkolenia w rolnictwie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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zawodowego, wykorzystywana jest podczas rozmowy kwalifikacyjnej z Odbiorcą – potencjalnym

przez Odbiorcę – kandydata na zarządcę w rolnictwie, który przeszedł proces rekrutacji i potwierdza
chęć wzięcia udziału w procesie kształcenia
7. Organizacja procesu kształcenia
Przygotowany Model zakłada dość długą ścieżkę udziału odbiorców w procesie kształcenia.
Przy założeniu 40 godzinnego tygodnia nauki, proces kształcenia trwał będzie około 4
miesiące. W tym czasie uczestnicy przejdą niezbędne szkolenia teoretyczne (grupowe
i indywidualne) wraz z ćwiczeniami warsztatowymi oraz odbędą około 2 miesięczną praktykę
w gospodarstwach rolnych.

 Przygotowanie harmonogramu zajęć
Na tym etapie zespół projektowy powinien przygotować szczegółowy harmonogram
obejmujący wszystkie zaplanowane w ramach Modelu zajęcia, z wyjątkiem konsultacji
indywidualnych (należy zaplanować jedynie pierwsze spotkanie odbiorcy z trenerem
osobistym, terminy kolejnych spotkań trener osobisty powinien ustalać indywidualnie
z poszczególnymi uczestnikami). Harmonogram ten powinien uwzględniać możliwości
poznawcze dorosłego człowieka (maksymalnie 8 godzinny dzień nauki) oraz dyspozycyjność
trenerów i dostępność posiadanej infrastruktury.
MODEL KSZTAŁCENIA ZARZĄDCA W ROLNICTWIE. Przygotowanie do pełnienia funkcji zastępcy
rolnika.
Rozdział 2.4. Organizacja zajęć
 Szkolenie trenerów
MODEL KSZTAŁCENIA ZARZĄDCA W ROLNICTWIE. Przygotowanie do pełnienia funkcji zastępcy
rolnika.
Rozdział 2.2. Trenerzy
Załącznik numer 5 Przykładowy scenariusz szkolenia trenerów
 Dopasowanie programu szkolenia do zrekrutowanej grupy
Z uwagi na elastyczność Modelu i możliwość dokonywania przesunięć pomiędzy

projektowego wspólnie zaakceptują ostateczny program szkolenia z uwzględnieniem
wyników wywiadu wstępnego i pogłębionego, prowadzonych na etapie rekrutacji.
PI-PWP Zarządca w rolnictwie – transfer i adaptacja niemieckiego sposobu szkolenia w rolnictwie
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poszczególnymi blokami tematycznymi, po zakończeniu procesu rekrutacji konieczne jest

MODEL KSZTAŁCENIA ZARZĄDCA W ROLNICTWIE. Przygotowanie do pełnienia funkcji zastępcy
rolnika.
Rozdział 2.2. Trenerzy
 Opracowanie programów praktyk
MODEL KSZTAŁCENIA ZARZĄDCA W ROLNICTWIE. Przygotowanie do pełnienia funkcji zastępcy
rolnika.
Rozdział 2.5. Organizacja praktyk
Załącznik numer 14 Przykładowy program praktyk – dokument powinien zostać przygotowany przez
wybranych opiekunów praktyk i poddany konsultacjom z trenerami i przedstawicielami Użytkownika.
Program jest ostatecznie zatwierdzany przez Użytkownika.
 Zorganizowanie wsparcia dodatkowego określonego przez instytucję (catering, odzież
robocza, ubezpieczenie, materiały szkoleniowe)
Działania organizacyjne wynikające z decyzji podjętych na etapie określania Zakresu
wsparcia.
 Przeprowadzenie zajęć w ramach modułu ZARZĄDZANIE POSTAWY – 56 godzin warsztatów
MODEL KSZTAŁCENIA ZARZĄDCA W ROLNICTWIE. Przygotowanie do pełnienia funkcji zastępcy
rolnika.
Rozdział 2.4. Organizacja zajęć
Rozdział 3.1. Moduł Zarządzanie
Załącznik numer 13 Dziennik zajęć - wzór
 Przeprowadzenie zajęć w ramach modułu ZARZĄDZANIE PRACA – 8 godzin obligatoryjnych
(plus dodatkowo 16 godzin nieobligatoryjnych)
MODEL KSZTAŁCENIA ZARZĄDCA W ROLNICTWIE. Przygotowanie do pełnienia funkcji zastępcy
rolnika.
Rozdział 2.4. Organizacja zajęć
Rozdział 3.1. Moduł Zarządzanie

Załącznik numer 13 Dziennik zajęć
Załącznik numer 18 Zamówienie usług zarządcy w rolnictwie
PI-PWP Zarządca w rolnictwie – transfer i adaptacja niemieckiego sposobu szkolenia w rolnictwie
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Załącznik numer 12 Przykładowy program 16 godzinnego szkolenia opcjonalnego „Zakładanie i

Załącznik numer 19 Wzór minimalny umowy pomiędzy zarządcą w rolnictwie i rolnikiem
Załącznik numer 20 Oświadczenie o zachowaniu poufności
Załącznik numer 21 Miesięczne sprawozdanie z pracy zarządcy w rolnictwie
Załącznik numer 22 Ankieta oceniająca pracę zarządcy w rolnictwie
Załączniki od 18 do 22 to wzory dokumentów, jakie powinny zostać omówione podczas 8
godzinnego obligatoryjnego szkolenia w zakresie MODUŁU ZARZĄDZANIE – PRACA. Są to dokumenty
z jakich zarządca w rolnictwie powinien korzystać w trakcie swojej pracy w gospodarstwie rolnym.
 Przeprowadzenie zajęć w ramach modułu ROLNICTWO – wykłady i warsztaty – 200 godzin
MODEL KSZTAŁCENIA ZARZĄDCA W ROLNICTWIE. Przygotowanie do pełnienia funkcji zastępcy
rolnika.
Rozdział 2.4. Organizacja zajęć
Rozdział 3.2. Moduł Rolnictwo
Załącznik numer od 6 do 11 Przykładowe karty pracy dla uczestników szkolenia – Moduł rolnictwo (nr
1-6)
Załącznik numer 13 Dziennik zajęć
 Przeprowadzenie zajęć w ramach modułu ROLNICTWO – praktyka - 320 godzin

MODEL KSZTAŁCENIA ZARZĄDCA W ROLNICTWIE. Przygotowanie do pełnienia funkcji zastępcy
rolnika.
Rozdział 2.5. Organizacja praktyk
Rozdział 3.1. Moduł Zarządzanie
Załącznik numer 14 Wzór programu praktyk – dokument powinien zostać przygotowany przez
wybranych opiekunów praktyk i poddany konsultacjom z trenerami i przedstawicielami Użytkownika.
Program jest ostatecznie zatwierdzany przez Użytkownika.
Załącznik numer 15 Dziennik praktyk – Dokument wypełniany przez opiekuna praktyk (wypełnia dla
całej grupy odbywającej w gospodarstwie praktyki, maksymalnie 3 osoby jednocześnie)
Załącznik numer 16 Arkusz oceny opiekuna praktyk – Dokument wypełniany przez opiekuna praktyk
dla każdego kandydata na zarządcę w rolnictwie.

rolnika.
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 Indywidualne konsultacje z trenerem osobistym – 10 godzin

Rozdział 3.1. Moduł Zarządzanie
 Kontrola procesu kształcenia, monitoring, konsultacje, spotkania robocze
 Egzamin

MODEL KSZTAŁCENIA ZARZĄDCA W ROLNICTWIE. Przygotowanie do pełnienia funkcji zastępcy
rolnika.
Rozdział 1. Założenia teoretyczne Modelu
Rozdział 2.6. Egzamin
 Wydanie Certyfikatów

MODEL KSZTAŁCENIA ZARZĄDCA W ROLNICTWIE. Przygotowanie do pełnienia funkcji zastępcy
rolnika.
Rozdział 1. Założenia teoretyczne Modelu
Załącznik numer 17 Wzór certyfikatu
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8. Archiwizacja dokumentacji i ostateczne rozliczenie

PI-PWP Zarządca w rolnictwie – transfer i adaptacja niemieckiego sposobu szkolenia w rolnictwie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

