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WSTĘP

Innowacyjny produkt: „MODEL KSZTAŁCENIA – ZARZĄDCA W ROLNICTWIE. Przygotowanie do
pełnienia funkcji zastępcy rolnika” jest odpowiedzią na zdiagnozowane obszary problemowe.
Zidentyfikowane problemy dotyczą:
 dużego bezrobocia, w tym wśród osób powyżej 50 roku życia posiadających doświadczenie
rolnicze,
 małej aktywności zawodowej osób po 50 roku życia, pozostających bez pracy,
 braku zawodu zarządcy w rolnictwie na polskim rynku - spowodowane jest to między innymi
luką w systemie oświaty – brak jest możliwości wyszkolenia osób w tym zawodzie,
 braku wykwalifikowanych zarządców w rolnictwie na polskim rynku - z uwagi na charakter
polskiego rolnictwa, które stopniowo ulega przeobrażeniom, dotychczas polscy rolnicy
prowadząc w większości niewielkie gospodarstwa rodzinne nie wykazywali zapotrzebowania
na zarządców w rolnictwie. Przeobrażenia ostatnich lat, postępująca konsolidacja
gospodarstw powoduje, że rośnie grupa rolników, producentów rolnych, którzy byliby/ są
zainteresowani zatrudnieniem profesjonalnego zarządcy w rolnictwie.
Przeprowadzone

badania

potwierdziły

rosnące

zainteresowanie

ze

strony

rolników

zatrudnieniem osób posiadających kwalifikacje zarządcy w rolnictwie. Przeprowadzone analizy
pozwoliły określić jakimi cechami powinien charakteryzować się zarządca w rolnictwie, którego rolnik
chciałby zatrudnić – wyniki badania stanowiły punkt wyjścia do adaptacji niemieckiej metody
szkoleniowej, pozwoliły między innymi określić kluczowe kompetencje jakimi powinien
charakteryzować się pożądany zarządca w rolnictwie. Jednocześnie wyniki badania potwierdziły
zainteresowanie osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia wykonywaniem zawodu zarządcy
w rolnictwie. Zauważyć należy, iż w tej grupie część osób nie wiąże swojej przyszłości z pełnieniem
tak odpowiedzialnej funkcji, jednak spora grupa bezrobotnych powyżej 50 roku życia
zamieszkujących obszary wiejskie lub posiadająca doświadczenie rolnicze wykazała duże
zainteresowanie podniesieniem kwalifikacji. Pełnienie funkcji zarządcy w rolnictwie – zastępcy
rolnika, osoby te uważają za interesujące z uwagi na możliwość wykorzystania posiadanych już
doświadczeń i wiedzy oraz możliwość pracy w środowisku, które jest im znane. Dodatkowo zauważyć
należy, iż występuje duża zbieżność w intuicyjnym postrzeganiu funkcji zarządcy w rolnictwie oraz
kompetencji jakie powinien posiadać, przez rolników i bezrobotnych.
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W trakcie prac nad Modelem poszerzono wiedzę na temat niemieckiego sposobu szkolenia
i funkcjonowania zawodu zarządca w rolnictwie na terenie Niemiec. W wyniku wizyty studyjnej na
terenie Niemiec oraz spotkań roboczych z niemieckimi ekspertami, pogłębiono wiedzę
i zweryfikowano zasady funkcjonowania zawodu zarządca w rolnictwie. Zawód ten dotychczas nie
występował w Polsce. W Niemczech zawód funkcjonuje z powodzeniem od szeregu lat, znajdując
swoje istotne miejsce w systemie prawnym. Celem zarządcy w rolnictwie jest pomoc w prowadzeniu
gospodarstwa w sytuacji, w której gospodarz (właściciel gospodarstwa) wymaga zastępstwa
z różnych przyczyn, zarówno losowych (choroba, wypadek) jak i zdarzeń zaplanowanych (np. urlop).
Zauważyć należy, iż na terenie Niemiec praca zarządcy w rolnictwie regulowana jest przez
organizacje zrzeszające/ zatrudniające zarządców w rolnictwie, które organizują im pracę. Rolnik
natomiast ma możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia, które gwarantuje mu w przypadku
zdarzeń losowych bezpłatną pomoc zarządcy w rolnictwie. W związku z faktem, iż przedmiotem
projektu, w którego wyniku powstał Model nie są zmiany systemowe, Model nie obejmuje kwestii
związanych ze zmianami prawa w Polsce. Twórcy Modelu dostrzegają jednak szerokie
zainteresowanie, które pozwala optymistycznie patrzeć na pojawiające się pomysły kontynuacji prac
nad popularyzacją zawodu zarządcy w rolnictwie. Przewiduje się, iż w początkowej fazie
funkcjonowania Modelu, w wyniku jego upowszechniania prowadzone będą szkolenia w formie
projektów, które w wyniku pozytywnych efektów popartych lobbingiem polityków i samorządowców
popierających ideę projektu i Modelu przyczynią się w perspektywie kilku bądź kilkunastu lat do
zmian systemowych, będących również wynikiem zmian i ewaluacji polskiego rolnictwa.
Model kształcenia został zaprojektowany w taki sposób, aby nie tylko przygotować osoby
pozostające bez zatrudnienia do pełnienia funkcji zarządcy w rolnictwie – zastępcy rolnika, ale także
poprzez zawarte w Modelu sylabusy „miękkich umiejętności menedżerskich”, kształtować ich
postawy społeczne w zakresie aktywności zawodowej i życiowej, wpływać na postawy i zachowanie
Odbiorców, zarówno w trakcie wykonywania zawodu zarządca w rolnictwie, jak i w sytuacji nie
skorzystania z takiej możliwości. Oznacza to, iż Model w dużej mierze kładzie nacisk na umiejętności
społeczne uczestniczącej w szkoleniu grupy osób pozostających bez zatrudnienia, celem ich lepszego
radzenia sobie w relacjach pracowniczych, co zdecydowanie zwiększa szanse na rynku pracy. Dla
osób pozostających bez zatrudnienia (nie tylko po 50 roku życia) bardzo istotne jest, aby osoby te nie
były trwale bezrobotne i widziały sens swojej aktywności zawodowej i życiowej1. Wydaje się, iż

1

Aronson E. Człowiek istota społeczna, Warszawa, PWN 2002
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szczególnie na terenie obszarów wiejskich problem ten może stanowić duże ryzyko pauperyzacji, w
konsekwencji trwałego wykluczenia społecznego osób znajdujących się bez pracy. Należy zatem
podkreślić znaczącą rolę Modelu w kształtowaniu oczekiwanych postaw społecznych nakierowanych
na aktywność, otwartość, akceptację zmiany i przedsiębiorczość.
Przygotowany Model dostarcza narzędzie, które umożliwi szkolenie zarządców w rolnictwie.
Zakłada się, iż z Modelu (jako Użytkownicy) skorzystają instytucje szkoleniowe, szkoły rolnicze, izby
rolnicze, powiatowe urzędy pracy, ośrodki doradztwa rolniczego, lokalne grupy działania. Nie jest to
oczywiście zamknięta lista instytucji, które mogłyby i chciałyby zająć się kształceniem zarządców
w rolnictwie. Z punktu widzenia Odbiorców, Model przygotowany jest z myślą o osobach
pozostających bez zatrudnienia powyżej 50 roku życia, jednak już na etapie jego tworzenia
dostrzeżono szerokie możliwości adaptacji Modelu dla innych grup Odbiorców (w tym osób młodych
uczących się lub kończących naukę, osób w średnim wieku, osób pracujących, czy rolników
planujących dokonać zmian w karierze zawodowej).
Jedną z zasadniczych zalet niniejszego Modelu, jest innowacyjne podejście do problematyki,
w tym indywidualne i elastyczne podejście do grupy szkoleniowej. Elastyczność przygotowanego
Modelu zakłada, iż narzędzie poddane niewielkim adaptacjom (możliwym do wykonania przez
trenerów) pozwala modyfikować nie tylko charakterystykę grupy szkoleniowej (osoby starsze,
młodsze, bardziej lub mniej doświadczone, itp.), ale również zakres programowy prowadzonego
szkolenia, na przykład w kierunku większej lub mniejszej specjalizacji oraz dostosowania zakresu
prowadzonych zajęć i ich tematyki do potrzeb konkretnej grupy.
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DEFINICJE I UŻYTE SKRÓTY

ZARZĄDCA W ROLNICTWIE2

(niem. Betriebshelfer) definiowany jako: osoba pełniąca rolę
kierowniczą w gospodarstwie zastępującą właściciela gospodarstwa,
która

planuje

i

organizuje

wszelkie

działania

związane

z funkcjonowaniem gospodarstwa rolnego, jest odpowiedzialna
w imieniu właściciela gospodarstwa za wszelkie decyzje dotyczące
działalności gospodarstwa. Osoba ta zastępuje rolnika (bądź członka
jego rodziny pracującego w gospodarstwie rolnym) w przypadku
urlopu lub wypadków losowych. Zarządca wykonuje wszystkie
obowiązki i zadania przypisane osobie, którą zastępuje. Celem jego
działania jest utrzymanie ciągłości funkcjonowania gospodarstwa
rolnego podczas nieobecności jego właściciela lub osoby mu
pomagającej.
MODEL

Wzorzec – narzędzie, które umożliwi w sposób usystematyzowany
i wystandaryzowany prowadzenie szkoleń na terenie całej Polski.
Produkt finalny projektu „PI-PWP Zarządca w rolnictwie – transfer
i

adaptacja

niemieckiego

sposobu

szkolenia

w

rolnictwie”

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1
Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności
zawodowej

w

regionie,

Poddziałanie

6.1.1

Wsparcie

osób

pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Model
jest narzędziem składającym się z niniejszego opracowania, filmu oraz
instrukcji użytkowania - wdrażania, które opisuje wytyczne, założenia

2

Na etapie testowania nazwa „zarządca w rolnictwie” budziła wątpliwości co do zakresu zadań, jakie musi realizować osoba
pełniąca tą funkcję. W raporcie z ewaluacji zewnętrznej, sugerowano zmianę nazwy Modelu. W wyniku przeprowadzonych
konsultacji uznano, iż w języku polskim brak jest nazwy, która jednoznacznie odzwierciedla funkcje, jakie pełnić ma zarządca
w rolnictwie. Jednocześnie długotrwałe stosowanie roboczej nazwy przyczyniło się do spopularyzowania nazwy
w środowisku, a rezygnowanie z osiągniętych efektów upowszechniających wydaje się bezcelowe. W związku z tym
postanowiono nazwę Modelu rozszerzyć o podtytuł: „Przygotowanie do pełnienia funkcji zastępcy rolnika”. Wydaje się, iż
wspólne/ zamienne używanie obu nazw: zarządca w rolnictwie – zastępca rolnika najlepiej oddaje specyfikę zawodu - takie
rozwiązanie przyjęto w niniejszym Modelu.
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i

wymagania

niezbędne

do

aktywizacji

zawodowej

osób

pozostających bez zatrudnienia powyżej 50 roku życia zamieszkałych
na terenach wiejskich. Wypracowany Model wzbogaci rynek pracy,
jednocześnie zmniejszając bezrobocie na terenach wiejskich.
SZKOLENIE

Proces kształcenia obejmujący wszystkie moduły zaplanowane
w Modelu.

ODBIORCA

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji zarządcy w rolnictwie,
które

chcą

uczestniczyć

w

procesie

szkolenia

zgodnym

z zaproponowaną w Modelu ścieżką. W ramach niniejszego Modelu
określono wstępne cechy, jakimi powinni charakteryzować się
Użytkownicy. Powinny to być osoby pozostające bez zatrudnienia
powyżej 50 roku życia, posiadające doświadczenie w pracy
w

rolnictwie,

uprawnienia

do

obsługi

maszyn

rolniczych

i wykształcenie minimum zawodowe, najlepiej rolnicze. Jednocześnie
z uwagi na elastyczność Modelu oraz możliwość jego łatwej adaptacji
należy zauważyć, iż w przyszłości Model może być wykorzystywany
również do szkolenia osób pracujących i młodszych.
UŻYTKOWNIK

Instytucje (np. ośrodki doradztwa rolniczego, lokalne grupy działania,
szkoły rolnicze, izby rolnicze, powiatowe urzędy pracy), które będą
mogły wykorzystywać przygotowany Model w ramach swojej
działalności szkoląc osoby zainteresowane pełnieniem funkcji
zarządcy w rolnictwie.
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1. ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE MODELU
„MODEL KSZTAŁCENIA - ZARZĄDCA W ROLNICTWIE. Przygotowanie do pełnienia funkcji
zastępcy rolnika” projektowany dla realiów polskich wymagał zaproponowania kilku założeń
wejściowych. Założeń tych nie należy traktować jako ograniczenia Modelu. Wręcz przeciwnie należy
na nie spojrzeć jako efekt pracy nad Modelem w kontekście jego uniwersalizmu, możliwości jego
multiplikowania jakościowego i ilościowego. Oznacza to, iż przedstawione poniżej założenia
determinują wykorzystanie Modelu w różnych sytuacjach szkoleniowych i organizacyjnych.
Prostota i możliwość ewaluacji Modelu daje nieograniczone możliwości jego wykorzystania,
zarówno na poziomie lokalnym, jak i ogólnopolskim. Efekty kształcenia (możliwości Modelu) zależeć
będą do celów i ograniczeń (założeń) kreowanych każdorazowo przez Odbiorców i Użytkowników
korzystających z niniejszego Modelu kształcenia.
Należy podkreślić, iż kiedykolwiek w Modelu mowa jest o szkoleniu, należy przez to rozumieć
szkolenie (czynności i umiejętności twarde związane z techniką prac w rolnictwie) i doskonalenie
zawodowe (kształcenie, rozwijanie kompetencji potrzebnych do wykonywania określonego zawodu)
[Griffin, 1996, s. 435]. Model stanowi wzorzec – narzędzie, które umożliwi w sposób
usystematyzowany i wystandaryzowany prowadzenie szkoleń na terenie całej Polski.
PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA MODELU:
Cel Modelu

Model jest narzędziem, które pozwoli instytucjom z całego kraju
przeprowadzić

proces

kształcenia

osób

pozostających

bez

zatrudnienia w nowym zawodzie. Celem jest stworzenie szansy
osobom pozostającym bez zatrudnienia na podniesienie kwalifikacji,
powrót na rynek pracy i wykorzystanie posiadanej wiedzy
i doświadczenia. W dalszej perspektywie Model przyczyni się
wyszkolenia profesjonalistów, którzy podejmą pracę w nowym
zawodzie.
Cel kształcenia

Przygotowanie i „wypuszczenie” na rynek pracy wykwalifikowanych
zarządców w rolnictwie – zastępców rolnika, którzy będą w stanie
w sposób kompetentny i profesjonalny wykonywać nowy zawód.

Organizator kształcenia

Organizatorem kształcenia – Użytkownikiem Modelu mogą być
instytucje szkoleniowe, ośrodki doradztwa rolniczego, izby rolnicze,
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szkoły rolnicze, powiatowe urzędy pracy oraz lokalne grupy
działania3. Organizator szkolenia powinien posiadać dostęp do
odpowiednich sal szkoleniowych, sal warsztatowych, placów
manewrowych i maszyn rolniczych, które umożliwią przeprowadzenie
zajęć zgodnie z programem. Z uwagi na brak na terenie Polski
specjalistycznych szkół posiadających bogate zaplecze sprzętowe
konieczne

jest

szkoleniowych,

korzystanie
firm

z

bazy

świadczących

istniejących

usługi

rolnicze

instytucji
(w

tym

wynajmujących sprzęt rolniczy) lub gospodarstw rolnych (np.
gospodarstwa edukacyjne). Istnieje również możliwość nawiązania
współpracy z rolnikami, w celu wykorzystania posiadanego przez nich
sprzętu rolniczego. Dodatkowo Instytucja organizująca proces
kształcenia powinna nawiązać kontakty z rolnikami, którzy zgodzą się
przyjąć na praktyki osoby, które przejdą pierwszą część (teoretyczną)
szkolenia w zakresie rolnictwa. Ponadto, Użytkownik Modelu musi
posiadać

zaplecze

kadrowe

umożliwiające

przeprowadzenie

profesjonalnych szkoleń zgodnie z przedstawionym programem
(współpraca z trenerami z różnych dziedzin, w tym rolniczych, kadra
administracyjno-organizacyjna realizująca szkolenie).

3

Na etapie testowania organizacją realizującą proces kształcenia była Lokalna Grupa Działania Małe Morze (lider projektu).

Organizacją szkoleń w przyszłości mogą zająć się ośrodki doradztwa rolniczego, izby rolnicze, szkoły rolnicze, powiatowe
urzędy pracy oraz lokalne grupy działania. Należy podkreślić, iż obecnie brak jest odpowiednich uwarunkowań formalnoprawnych i organizacyjnych nakładających na wymienione instytucje zadania w zakresie kształcenia osób w zawodzie
zarządca w rolnictwie. Należy zauważyć, iż powodzenie i implementacja kształcenia w przedmiotowym zawodzie w dużej
mierze zależeć będzie od uwarunkowań formalno-prawnych i organizacyjnych. Dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na
konieczność (możliwość) stworzenia w przyszłości konsorcjum szkoleniowego. Dla łatwiejszego i bardziej powszechnego
zaadoptowania w warunkach polskich, nie tylko Modelu kształcenia, ale przede wszystkim zawodu zarządcy w rolnictwie,
uzasadnione wydaje się realizacja dalszych prac na poziomie rozwiązań systemowych – regulacyjno-prawnych
uwzględniających system ubezpieczenia rolników oraz powstanie organizacji zatrudniającej i wynajmującej zarządców
w rolnictwie. Dalsze działanie na poziomie legislacyjnym powinno doprowadzić do stworzenia organizacji zrzeszającej
ubezpieczonych rolników i zatrudniającej profesjonalnych zarządców w rolnictwie. Jednocześnie zaznaczyć należy, iż
organizacja taka nie musi być nowym tworem – w trakcie konsultacji zainteresowanie pełnieniem takiej roli wyraziły np.
ośrodki doradztwa rolniczego. Dodatkowo zauważyć należy, iż funkcjonowanie zawodu w strukturach zorganizowanych nie
jest jedyną możliwością funkcjonowania w tym zawodzie lecz jedną z opcji, która ułatwiłaby zaakceptowanie takiej pomocy
przez polskich rolników.
„PI-PWP Zarządca w rolnictwie – transfer i adaptacja niemieckiego sposobu szkolenia w rolnictwie.”
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Materiały szkoleniowe

Każdorazowo trenerzy dobierają źródła i materiały szkoleniowe do
konkretnej grupy szkoleniowej. Robią to na podstawie własnego
doświadczenia i indywidualnych potrzeb grupy szkoleniowej.
Swoboda trenera w zakresie doboru i wykorzystania materiałów
szkoleniowych ograniczona jest poprzez sylabus (treści programowe)
niniejszego Modelu. Z uwagi na dostępność nowoczesnych
materiałów szkoleniowych o szerokiej tematyce rolniczej, uznano za
zbędne dublowanie – tworzenie nowych podręczników zawierających
treści teoretyczne.

Sylabus

Podstawowy zarys wiedzy jaką powinien posiadać; umiejętności jakie
powinien posiąść i postaw jakie powinien w swoim zachowaniu
wyrobić uczestnik szkolenia, który przejdzie kurs wg niniejszego
Modelu.

Trenerzy

Niniejszy Model zakłada, iż szkolenie prowadzą czterej trenerzy.
Jeden trener (MODUŁ ZARZĄDZANIE) powinien posiadać kwalifikacje
z dziedziny psychologii, zarządzania bądź socjologii organizacji. Trzech
pozostałych trenerów (MODUŁ ROLNICTWO) powinno posiadać
kwalifikacje w zakresie produkcji rolnej i zwierzęcej, obsługi maszyn
rolniczych, zarządzania gospodarstwem i stosowania zasad BHP
w gospodarstwie rolnym. W przyszłości dla realizacji (MODUŁU
ROLNICTWO) można wykorzystać większą liczbę trenerów –
w przypadku większej specjalizacji. Trenerzy każdorazowo przed
przystąpieniem do realizacji szkolenia powinni zbadać/ zapoznać się
z poziomem wiedzy grupy szkoleniowej w celu lepszego dopasowania
szkolenia.

Trener osobisty (coach)

Trener osobisty powinien być wykwalifikowanym psychologiem,
posiadającym doświadczenie w pracy z osobami powyżej 50 roku
życia, bezrobotnymi, w tym długotrwale bezrobotnymi. Rolą trenera
osobistego jest realizacja indywidualnych konsultacji realizowanych
w trakcie całego procesu kształcenia. Celem pracy trenera osobistego
jest podwyższenie umiejętności uczestników w aspekcie kreowania
własnej wizji rozwoju, automotywacji i wzmacniania pewności siebie.
Trener osobisty pracuje niezależnie (ale w porozumieniu) od

„PI-PWP Zarządca w rolnictwie – transfer i adaptacja niemieckiego sposobu szkolenia w rolnictwie.”
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pozostałych trenerów realizując coaching osobisty nastawiony na
kształtowanie dążenia do samorealizacji poszczególnych uczestników
szkolenia.
Odbiorca

Odbiorcami Modelu zgodnie z pierwotnymi założeniami będą osoby
pozostające bez zatrudnienia w wieku 50+. Model nie stwarza
żadnych ograniczeń ze względu na miejsce zamieszkania, miejsce
realizacji szkolenia lub płeć uczestników. Podstawową grupą
szkoleniową, z racji posiadanego doświadczenia, są osoby w wieku
50+ co w praktyce zwiększa ich szanse na wykonywanie zawodu
zarządca w rolnictwie.

Egzamin

Przyjęto założenie, iż z MODUŁU ZARZĄDZANIE nie przeprowadza się
egzaminu wiedzy teoretycznej, ze względu na warsztatowy charakter
tych zajęć i kształtowanie postaw, których weryfikowanie w postaci
egzaminu mija się z celem. W MODULE ROLNICTWO, proponuje się
egzamin w formie ustnej przed minimum 3 osobową komisją
składającą

się

z

trenerów,

opiekunów

praktyk

i przedstawiciela organizatora szkolenia (Użytkownika Modelu).
Odbiorcy niniejszego Modelu (osoby, które ukończą proces
kształcenia i zdadzą egzamin z wynikiem pozytywnym) otrzymają
zaświadczenia

potwierdzające

uczestnictwo

w

szkoleniu

przygotowującym do pełnienia funkcji zarządcy w rolnictwie –
zastępcy rolnika. W przyszłości certyfikat zarządcy w rolnictwie
mógłby być wydawany na zasadach korporacji zawodowej rolników.

1.1. SZKOLENIA OPARTE NA KOMPETENCJACH

Gwałtowne zmiany w życiu gospodarczym i społecznym mają duży wpływ na funkcjonowanie
wielu organizacji, w tym organizacji producentów rolnych. W ostatnich piętnastu latach znacząco
zmieniła się struktura i model produkcji rolnej w Polsce. Okazuje się, iż podobne zmiany zachodziły
w gospodarstwach niemieckich. Efektem zmian był proces zwiększania areału w gospodarstwach
rodzinnych i powstawanie wielkoobszarowych gospodarstw rolnych. W wyniku zachodzących zmian
w obszarze zwiększenia areału, znacznego umaszynowienia i zmechanizowania produkcji rolnej
„PI-PWP Zarządca w rolnictwie – transfer i adaptacja niemieckiego sposobu szkolenia w rolnictwie.”
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w Niemczech zaistniało zapotrzebowanie na zarządców w rolnictwie. Obecnie w naszym kraju
obserwujemy podobny proces. Konsekwencją zachodzących zmian jest zmiana Modelu pracy
w rolnictwie, a tym samym zmiany (ewolucja) kompetencji pracowniczych w tym obszarze.
Niniejszy Model zakłada szkolenie osób pozostających bez zatrudnienia 50+ w kierunku
podjęcia pracy zarządcy w rolnictwie. Konstrukcja Modelu szkoleniowego zakłada realizację szkoleń
opartych na kompetencjach. Okazuje się, iż dynamika zmian społeczno-gospodarczych oraz
technologicznych powoduje, iż wiedza podlega procesowi dewaluacji, a szkolenia początkowe stają
się nie wystarczające [Kossowska M, Sołtyńka, 2002] dla realizacji współczesnych zadań – także
w sektorze produkcji rolnej i zwierzęcej. A zatem należy poszukiwać rozwiązań, które przygotują
pracowników do realizacji „nowych” zadań dzięki pozyskaniu nowych kompetencji zawodowych.
Czym są kompetencje i jak je definiować? Kompetencje pracownicze możemy przedstawić jako
[Filipowicz G. 2004; Oleksyn T., 2006]:


ogół wiedzy, doświadczenia, umiejętności i postaw pracownika,



gotowość pracownika do działania w danych warunkach oraz zdolność przystosowania do
zmieniających się warunków.

Kompetencje pracownika mogą zależeć od następujących czynników które wpływają na skuteczność
działań na danym stanowisku pracy [Sidor- Rządkowska M., 2007]:


umiejętności pracownika,



dotychczasowego doświadczenia,



wiedzy technicznej jaką posiada,



roli, jaką przyjął w społeczeństwie,



warunków organizacyjnych,



osobowości,



samooceny,



motywacji wewnętrznej,



środowiska zewnętrznego, w jakim się znajduje,



kultury organizacyjnej i nieformalnych wartości reprezentowanych przez organizację
zatrudniającą pracowników.

Projektując innowacyjny Model kształcenia w nieistniejącym w Polce zawodzie zarządca
w rolnictwie, należy zwrócić szczególną uwagę na pożądane kompetencje osób, które będą
wykonywać tę pracę. Osoby te z racji dużej wszechstronności oraz wymogu bycia bardzo
elastycznym, a także permanentnych przeobrażeń sektora produkcji rolnej i zwierzęcej będą
zmuszone do ciągłej pracy nad swoimi kompetencjami. W projektowanym Modelu kształcenia
„PI-PWP Zarządca w rolnictwie – transfer i adaptacja niemieckiego sposobu szkolenia w rolnictwie.”
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przyjęto założenia, iż przyszłymi kompetencjami pracowników można odpowiednio zarządzać
[Whidett G. Hollyfield J. 2002].
Niniejszy Model kształcenia z racji rozwoju umiejętności społecznych, w dużym stopniu
przyczyni się do zmiany dotychczasowych norm i zachowań społecznych reprezentowanych przez
osoby pozostające bez zatrudnienia. Model kompetencji zawiera wiele korzyści, do których możemy
zaliczyć:


ustawiczne doskonalenie jako klucz do sukcesu zawodowego i osobistego osób pozostających
bez zatrudnienia w wieku 50 +,



budowanie poczucia pewności siebie,



przydatność dla innych, afiliacji społecznej,



samodzielność działań zawodowych.

KONTEKST ORGANIZACYJNY

Potencjał kompetencyjny
Możliwość

Działanie

Wynik

Motywacja

Zachowanie

Przeszłe doświadczenia
Postrzeganie pracy

Zamiar

Rezultaty pracy

Rysunek 1 Kompetencje a rezultaty
Źródło: Whidett G. Hollyfield J, Zarządzanie kompetencjami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005

Analizując rolę, jaką ma pełnić przyszły zarządca w rolnictwie, model kompetencji
analizowany z perspektywy Modelu kształcenia można przedstawić na trzech wzajemnie
uzupełniających się poziomach [Kossowska M, Sołtysińka, 2002]:


wiedzy deklaratywnej – wiem co i jak funkcjonuje,

„PI-PWP Zarządca w rolnictwie – transfer i adaptacja niemieckiego sposobu szkolenia w rolnictwie.”
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umiejętności – wiem co i jak funkcjonuje i potrafię to wykonać,



postaw – jestem gotów wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności.
Projektowany Model kształcenia kładzie duży nacisk na kształtowanie wśród Użytkowników

następujących postaw społecznych:


Elastyczność. Wyrobienie postawy, iż należy być elastycznym w podejściu do ludzi czy do
sposobów rozwiązywania problemów organizacyjnych;



Otwartość na zmiany. Konstruktywny stosunek do zmian i szybkość dostosowania do
zaistniałych warunków; pozytywna postawa wobec zmian, szybkość reakcji na zmiany;



Czas podejmowania działań, terminowość realizacji zadań, przy jednoczesnym uwzględnieniu
efektywności wykorzystania czasu, zasobów informacji, umiejętność wyboru alternatywnych
rozwiązań. Pożądane postawy to: efektywność wykorzystania czasu pracy, systematyczność,
planowość działań, skuteczność;



Umiejętność komunikowania się; skuteczność w wymianie informacji z innymi osobami
i uzyskiwania akceptacji dla własnego stylu komunikowania się. Komunikowanie werbalne
i niewerbalne, aktywne słuchanie, zachowanie w sytuacji konfliktowej, dbałość o dobre
relacje z kolegami;



Współpraca w zespole. Aktywność w kształtowaniu efektywności pracy zespołu, tak
w obszarze merytorycznym, jak i współpracy z innymi członkami zespołu. Analityczne
myślenie, znajomość technik rozwiązywania problemów, aktywne uczestniczenie w pracach
zespołu;



Dzielenie się posiadaną wiedzą do doskonalenia przepływu informacji i wykonywanej pracy
wewnątrz organizacji. Przestrzeganie procedur przepływu informacji, dzielenie się
doświadczeniem.
W przeprowadzonym badaniu „osób bezrobotnych 50+ z terenów wiejskich oraz rolników

województwa pomorskiego - potrzeby i oczekiwania” określono następujące składniki kompetencji
w zawodzie zarządcy w rolnictwie:


wiedza,



doświadczenie,

„PI-PWP Zarządca w rolnictwie – transfer i adaptacja niemieckiego sposobu szkolenia w rolnictwie.”
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umiejętności i cechy osobowości,

oddzielając jednocześnie wykształcenie jako formalne kwalifikacje, ale niezbędne do wykonywania
zawodu.
Analizując powyższe składniki kompetencji i porównując je z powszechnie uznanymi
modelami kompetencji pracowniczych [Hollyfield W.G. 2005; Oleksyn T. 2006], wydaje się, iż
ostateczny model kompetencji pracowniczych ujęty w niniejszym Modelu powinien obejmować:


wiedzę,



doświadczenie,



umiejętności,



postawy.
W projektowanym Modelu szkoleniowym przyjęto, iż potencjalni uczestnicy posiadają

pewien zakres wiedzy formalnej predysponujący ich do odbycia szkolenia. W tym celu, aby
zweryfikować czy kandydat spełnia wymogi formalne Modelu, konieczne jest przejście przez niego
procesu rekrutacji określonego w ramach Modelu.
Konsekwencją przyjętych założeń metodycznych jest „MODEL KSZTAŁCENIA - ZARZĄDCA
W ROLNICTWIE. Przygotowanie do pełnienia funkcji zastępcy rolnika.” Model ten składa się z dwóch
modułów szkoleniowych:


ZARZĄDZANIE,



ROLNICTWO.

Celem każdego modułu jest:


dostarczenie przedmiotowej wiedzy, umożliwiającej pełnienie funkcji zarządcy w rolnictwie,



zdobycie doświadczenia w przedmiotowym zakresie, umożliwiającego pełnienie funkcji
zarządcy w rolnictwie,



nabycie umiejętności umożliwiających pełnienie funkcji zarządcy w rolnictwie,



wypracowanie odpowiednich postaw społecznych, umożliwiających pełnienie funkcji zarządcy
w rolnictwie.

„PI-PWP Zarządca w rolnictwie – transfer i adaptacja niemieckiego sposobu szkolenia w rolnictwie.”
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Umiejętności na wejściu
Parametr opisujący minimum wiedzy
i doświadczenia uczestnika
ZARZĄDZANIE
ZARZĄDZANIE
POSTAWY

ZARZĄDZANIE
PRACA

56 godzin
warsztaty i
wykłady
(trener prowadzi
zajęcia w sali
wykładowej)

8 godzin
warsztaty i wykłady
(trener prowadzi
zajęcia w sali
wykładowej)

10 godzin
konsultacje z
trenerem
osobistym

16 godzin
warsztaty i wykłady
(trener prowadzi
zajęcia w sali
wykładowej)
zajęcia
nieobligatoryjne

ROLNICTWO

E
F
E
K
T

200 godzin
wykłady i warsztaty
(trener prowadzi zajęcia w
sali wykładowej/
warsztatowej)4

320 godzin
praktyki
w gospodarstwach rolnych

Wyszkolony zarządca w rolnictwie –
zastępca rolnika
•
wiedza
•
umiejętności
•
doświadczenie
•
postawy
Rysunek 2 Schemat MODELU KSZTAŁCENIA – ZARZĄDCA W ROLNICTWIE
Źródło: opracowanie własne.

Biorąc pod uwagę wyniki badań przeprowadzonych na grupie rolników w województwie
pomorskim5, pojawiają się drobne różnice w ocenie pożądanych i deklarowanych kompetencji.
Różnice w zakresie posiadanych (przez ankietowanych bezrobotnych), a pożądanych przez
potencjalnych pracodawców (rolników) umiejętności oraz cech osobowych, osób które mają pełnić
funkcję zarządcy w rolnictwie przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 1 Deklarowane i oczekiwane kompetencje – cechy zastępcy rolnika.

Umiejętności

Deklarowane

Pożądane

podejmowania trafnych
decyzji

podejmowanie trafnych decyzji

planowanie

zarządzanie

4

Sala warsztatowa przygotowana do praktycznej nauki np. infrastruktura gospodarstwa rolnego (maszyny, narzędzia,
inwentarz)
5

S. Kania, Zarządca w rolnictwie- zawód z przyszłością. Raport z badań – maszynopis s. 55-56.
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obsługa maszyn rolniczych
obsługa maszyn rolniczych
zdolności manualne,
zdolność do pracy fizycznej w gospodarstwie rolnym
Cechy osobowe
(postawy)

pracowitość

przedsiębiorczość

wytrwałość

zaradność

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: S. Kania Zarządca w rolnictwie- zawód z przyszłością. Raport z badań.

Z analizy Tabeli 1 wynika, iż z jednej strony badani bezrobotni deklarują, że są pracowici
i wytrwali, z drugiej właściciele gospodarstw rolnych oczekują od zarządcy w rolnictwie dodatkowo
postawy nakierowanej na bycie przedsiębiorczym i zaradnym jednocześnie. Co ciekawe, zwracają
uwagę na umiejętności zarządzania. Wydaje się, iż wyżej wymieniona rozbieżność wynika bardziej
z nieprecyzyjnego posługiwania się przez badaną grupę fachowym słownictwem niż faktycznych
różnic w tym zakresie. Po przedyskutowaniu powyższego z ekspertami i specjalistami okazało się, iż
z punktu widzenie rolników największe oczekiwania wobec zarządcy w rolnictwie dotyczą
praktycznych umiejętności pracy w ich gospodarstwie.
Wyniki analizy raportu z badań deklarowanych i oczekiwanych kompetencji rolników oraz
specyfika i uwarunkowania tworzenia nowego zawodu zarządcy w rolnictwie skłoniły do
zaprojektowania modułu szkoleniowego nakierowanego na rozwój kompetencji w zakresie
umiejętności psychospołecznych nazywanych „miękkimi” oraz umiejętności w zakresie znalezienia się
na rynku pracy jako zarządca w rolnictwie. Zakres tematyczny tegoż został podzielony w taki sposób,
aby zapewnić realizację celów uwidocznionych w oczekiwanych kompetencjach uczestników
szkolenia, którzy w przyszłości mają zostać zatrudnieni w zawodzie zarządca w rolnictwie.
Moduł ZARZĄDZANIE stanowi novum w stosunku do modelu niemieckiego. Model niemiecki
jest ogólny, nie ogranicza się do grupy wiekowej 50+. Niniejszy Model został zaprojektowany tak, aby
uwzględnić specyfikę grupy szkoleniowej - osoby pozostające bez zatrudnienia 50+, które jako grupa
społeczna charakteryzuje się swoistymi barierami, cechami które wymagają wsparcia na poziomie
szkoleń „miękkich”. Dodatkowe wsparcie psychologiczne realizuje trener osobisty (coach). Jego
zadaniem jest przeprowadzenie 10 godzin indywidualnych konsultacji. Celem tych konsultacji jest
wywieranie pozytywnego wpływu psychologicznego na osoby uczestniczące w procesie kształcenia,
współpraca z nimi w zakresie wypracowania i utrwalania zmiany postawy z biernej na aktywną.
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2. PROCES I ORGANIZACJA SZKOLENIA
Odpowiednie wykorzystanie Modelu i przeprowadzenie procesu szkolenia zarządców
w rolnictwie wymaga spełnienia określonych warunków. Z uwagi na elastyczny charakter Modelu
możliwa jest jego modyfikacja w dopuszczalnych ramach oraz dostosowanie do warunków
istniejących na obszarze, na którym planowane jest wykorzystanie Modelu. Szczególnie jest to istotne
z uwagi na brak na polskim rynku instytucji szkoleniowych przygotowanych do wdrożenia Modelu bez
podejmowania dodatkowych działań dostosowujących. W związku z powyższym poniższe wytyczne
dotyczące organizacji procesu szkolenia w Modelu należy traktować jako ogólny schemat działania
z możliwością podjęcia modyfikacji.
2.1. ORGANIZACJA I PROCES KSZTAŁCENIA
Model może być wykorzystywany
przez Użytkowników – instytucje, które są
zainteresowane szkoleniem osób w zawodzie
zarządca w rolnictwie. Zgodnie z założeniami
Użytkownikami

powinny

być

instytucje

zainteresowane przeciwdziałaniu bezrobociu
(np. powiatowe urzędy pracy) lub/i instytucje
zainteresowane wprowadzeniem na rynek
pracy
Rysunek 3 Etap testowania Modelu

Źródło: Zbiory własne LGD Małe Morze

wykwalifikowanych

zarządców

w

rolnictwie (np. instytucje szkoleniowe, ośrodki
doradztwa rolniczego, szkoły rolnicze, izby

rolnicze, lokalne grupy działania). Dopuszczalna jest również możliwość tworzenia konsorcjów wyżej
wymienionych instytucji, które korzystałyby z Modelu.
Użytkownicy powinni dysponować niezbędnym zapleczem, które umożliwi profesjonalne
zorganizowanie procesu szkolenia i właściwe wykorzystanie Modelu, w tym:
1. Zaplecze kadrowe – wykwalifikowany personel, który w sposób profesjonalny
przeprowadzi proces rekrutacji uczestników, zorganizuje szkolenie, w tym wynajem sal,
zatrudnienie trenerów, przeprowadzenie szkoleń, zorganizowanie egzaminów. Zaplecze
kadrowe to również dostęp do wykwalifikowanej i doświadczonej kadry trenerskiej, co nie
oznacza konieczności zatrudnienia tych osób (możliwe jest zorganizowanie konkursów, w
ramach których wyłonieni zostaną trenerzy spełniający kryteria określone w Modelu).
Możliwe jest również korzystanie z doświadczenia i wiedzy trenerów biorących udział w
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testowaniu Modelu6. Założona w Modelu kadra poprzez zastosowanie przygotowanego
opracowania może bez dodatkowego przeszkolenia przeprowadzić szkolenie „Zarządcy w
rolnictwie”. Możliwe jest wykorzystanie Modelu przez Użytkowników z pominięciem szkoleń
przewidzianych dla trenerów.
1.

Zaplecze lokalowe i sprzętowe – zajęcia opisywane w Modelu organizowane mogą być
w różnorodnych warunkach lokalowych i przy wykorzystaniu niezbędnego sprzętu.
Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest posiadanie przez Użytkownika Modelu zaplecza
lokalowego w postaci:
 sal wykładowych zapewniających wygodne prowadzenie zajęć w grupach około 10
osobowych przy różnym ustawieniu stołów,
 sal warsztatowych wyposażonych w różnego rodzaju narzędzia, sprzęt i maszyny,
umożliwiające prowadzenie zajęć praktycznych w zakresie tematów określonych
w programie szkolenia,
 placu
z

manewrowego
różnego

nowoczesnymi

wraz

rodzaju
maszynami

rolniczymi.
Posiadanie takiego zaplecza znacznie
ułatwia prowadzenie szkolenia zgodnie
z Modelem, obniża jego koszt i do
takiego stanu należy dążyć. Jednocześnie

Rysunek 4 Etap testowania Modelu

Źródło: Zbiory własne LGD Małe Morze

twórcy Modelu zdają sobie sprawę z istniejącej na polskim rynku sytuacji i z braku instytucji,
która dysponuje zapleczem wyposażonym w najnowocześniejszy sprzęt rolniczy7. W związku
z brakiem instytucji posiadających pełne zaplecze o jakim mowa w Modelu, możliwe jest

6

Szczegółowy opis wymagań odnośnie trenerów oraz ich kwalifikacji i doświadczenia przedstawiono w punkcie 2.2
niniejszego Modelu.
7

Istniejące zainteresowanie tematem oraz nawiązana na etapie spotkań roboczych współpraca z ekspertami, między innymi
ośrodków doradztwa rolniczego i szkół rolniczych wskazuje na duże zapotrzebowanie na zarządców w rolnictwie.
Jednocześnie zgodnie z zasadą, iż „rynek nie lubi próżni” należy oczekiwać, iż w niedalekiej przyszłości powstaną na polskim
rynku instytucje (może szkoły prywatne) wyposażone podobnie jak niemieckie instytucje w najnowocześniejszy sprzęt
rolniczy i umożliwiające szkolenie zarządców w rolnictwie na różnym poziomie specjalizacji dostosowując szkolenie do
różnych grup Odbiorców.
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różnorakie (w zależności od miejsca realizacji szkolenia i kontaktów instytucji organizującej
szkolenie) zorganizowanie zaplecza. Proponuje się między innymi wynajmowanie odpowiednich
sal, sprzętu, warsztatów. Możliwe jest nawiązanie współpracy z:


szkołami rolniczymi, które posiadają sale wykładowe oraz często całkiem dobrze
wyposażone sale warsztatowe i sprzęt rolniczy,



ośrodkami doradztwa rolniczego, kołami rolniczymi, które często dysponują własnymi
warsztatami oraz sprzętem rolniczym (możliwe jest jego wynajęcia na zajęcia
praktyczne),



rolnikami, gdyż obecnie dysponują nowoczesnym sprzętem rolniczym, który przez część
roku stoi niewykorzystywany, a jego wynajęcie na zajęcia stanowić będzie dla rolnika
dodatkowe źródło dochodu,



dostawcami sprzętu rolniczego, który w ramach promocji własnego sprzętu zapoznają
uczestników szkoleń z działaniem najnowszych urządzeń rolniczych.

2.2. TRENERZY

W opisywanym Modelu kluczową rolę pełnią trenerzy. Zakłada się, iż szkolenie prowadzi
pięcioosobowy zespół trenerów, w tym trener osobisty. Trzech trenerów (wykształcenie
i doświadczenie rolnicze) realizują program z modułu rolnictwo. Jeden trener (wykształcenie
z zakresu zarządzania lub/i psychologii) realizuje zajęcia z modułu zarządzanie. Trener osobisty
prowadzący indywidualne konsultacje powinien być psychologiem z doświadczeniem w prowadzeniu
indywidualnego coachingu.
Zakłada się, iż trenerami w module rolnictwo powinni być praktycy (np. rolnicy) i/lub
nauczyciele szkoły rolniczej z wiedzą praktyczną – z zakresu hodowli zwierząt/uprawy roślin i techniki
rolnej. Pozytywny wpływ na proces kształcenia ma posiadanie przez trenerów doświadczenia w
zakresie pracy z osobami w wieku 50+. Trenerzy, którzy prowadzić będą zajęcia w module rolnictwo
powinni przejść pięcio- dniowe szkolenie podczas którego przygotowani zostaną w zakresie
metodycznego i dydaktycznego przygotowania do prowadzenia zajęć.
Możliwe

jest

wykorzystanie Modelu przez Użytkowników

z pominięciem

szkoleń

przewidzianych dla trenerów. Szkolenie to nie jest obligatoryjne, szczególnie dla osób posiadających
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wyżej opisane kwalifikacje i doświadczenie trenerskie. Każdorazowo decyzję o realizacji takiego
szkolenia powinien podejmować Użytkownik – instytucja organizująca proces kształcenia8.
Szkolenie trenerów powinno obejmować następujące treści szkoleniowe:


Technika rolna,



Produkcja roślinna,



Chów i hodowla zwierząt,



Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Jednym z głównych elementów szkolenia trenerów jest przygotowanie się przez nich do zajęć
z grupą, w tym przygotowanie materiałów szkoleniowych dla konkretnej grupy uczestników (każdy
z trenerów musi umieć przygotować materiały i zajęcia dla grup o innych potrzebach, innym zakresie
doświadczenia i wiedzy rolniczej, z różnym zapotrzebowaniem na specjalistyczną wiedzę)9. Zakłada
się, iż szkolenie trenerów powinno trwać 40 godzin szkoleniowych. Szkolenie obok zajęć
wykładowych powinno obejmować obserwację i zapoznanie się z pracą zarządcy w rolnictwie
w praktyce (wizyty w gospodarstwa rolnych, zapoznanie się z pracą najnowocześniejszych maszyn
rolniczych). Przykładowy scenariusz szkolenia dla trenerów stanowi Załącznik nr 5 do Modelu.
Szkolenia trenerów mogą odbywać się w dwóch wariantach. Możliwe jest wysyłanie
trenerów do Niemiec i prowadzenia szkolenia przez niemieckie instytucje szkolące zarządców
w rolnictwie10 lub skorzystanie z doświadczenia przeszkolonych trenerów11.

8

Na etapie testowania szkolenie dla trenerów przeprowadzono w Ośrodku szkoleniowym techniki rolniczej Deula w
Nienburgu w Niemczech.
9

Model zakłada elastyczne podejście do grupy szkoleniowej. Zakłada się, iż z uwagi na brak zarządców w rolnictwie na
terenie Polski początkowo szkoleni będą zarządcy o szerokim spektrum wiedzy, doświadczenia, mogący pracować
w różnych gospodarstwach. Jednocześnie przewiduje się, iż z czasem, w miarę popularyzacji zawodu i rosnącego na niego
zapotrzebowania, na wzór niemiecki postępować będzie specjalizacja zarządców w rolnictwie adekwatnie do specjalizacji
gospodarstw na terenie, na którym pracuje dany zarządca w rolnictwie. Dodatkowo zauważyć należy, iż Model
przygotowany jest dla osób pozostających bez zatrudnienia po 50 roku życia z doświadczeniem rolniczym i o specyficznych
uwarunkowaniach osobowościowych wymagających dodatkowego wsparcia „miękkiego”. Twórcy Modelu przewidują, iż w
przyszłości Model może być po zaadoptowaniu wykorzystywany do szkolenia innych grup Odbiorców. Na przykład osób
młodych, co wymagałoby wydłużenia czasu trwania szkolenia i położenia większego nacisku na przekazanie wiedzy
i zdobyciu doświadczenia.
10

Koszt takiego pięciodniowego szkolenia dla grupy trzech trenerów, organizowanego w Niemczech, na etapie
przygotowywania Modelu to około 15 000,00 zł bez kosztów transportu.
11

Koszt pięciodniowego szkolenia w Polsce dla grupy trzech trenerów wyniesie około 12 000,00, bez kosztów transportu,
zakwaterowania i wyżywienia (nie uwzględniono kosztów ruchomych zależnych od wybranego wariantu szkolenia)
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Według doświadczeń ekspertów z Niemiec, trenerzy każdorazowo identyfikują potrzeby
szkoleniowe Odbiorców i na tej podstawie dopracowują program szkoleniowy. Bazę stanowi ogólny
zarys treści programowych (sylabus) poszczególnych modułów szkoleniowych. Adaptując niemiecki
model szkoleniowy dla zawodu zarządca w rolnictwie zdecydowano, iż podobne założenie należy
przyjąć w innowacyjnym Modelu kształcenia na gruncie polskim. Podyktowane jest to potrzebą dużej
elastyczności w stosowaniu Metod szkoleniowych. Zakłada się, iż „MODEL KSZTAŁCENIA- ZARZĄDCA
W ROLNICTWIE” od strony treści programowych (sylabusów) stanowi podstawowy zarys wiedzy jaką
powinien posiadać; umiejętności jakie powinien posiąść i postaw jakie powinien w swoim
zachowaniu wyrobić uczestnik szkolenia, który przejdzie kurs wg niniejszego Modelu. W tym zakresie
Model proponuje minimalny (stały) wzorzec wiedzy, umiejętności i postaw. Z drugiej zaś strony
swoboda (dowolność) w wykorzystaniu metod i narzędzi (podręczników) szkoleniowych
zaprojektowana w Modelu powoduje, iż jest on elastyczny i stwarza możliwości eksperymentowania,
uczenia się, doskonalenia, a przede wszystkim elastycznego dopasowania do poziomu osób
kształcących się. W Modelu przyjęto założenie, iż trenerzy realizujący proces szkolenia są ekspertami
w swojej dziedzinie. Ich wiedza ekspercka, umożliwia im dokonanie oceny potrzeb szkoleniowych
i dopasowanie szkolenia do indywidualnych potrzeb grupy szkoleniowej (beneficjentów). Trenerzy
przed przystąpieniem do szkolenia powinni pozyskać jak najwięcej informacji o potrzebach
szkoleniowych nie tylko całej grupy szkoleniowej, ale przede wszystkim powinni zapoznać się
z formularzami zgłoszeniowymi, kartą wywiadu wstępnego i pogłębionego kandydatów do zawodu
zarządca w rolnictwie. Dodatkowo zaleca się, aby trenerzy współpracowali ze sobą w trakcie całego
procesu kształcenia i konsultowali ze sobą kwestie dotyczące przebiegu szkolenia, postępu
uczestników i ewentualnych przesunięć godzinowych między poszczególnymi tematami szkolenia.
Praca trenera powinna odbywać się według następujących etapów przedstawionych na poniższym
rysunku.

1. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych

2. Planowanie szkolenia

3. Realizacja

4. Ocena i ewaluacja
Rysunek 5 Etapy procesu kształcenia

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Golnau W., Litwin A., Kalinowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo
CeDeWe 2007
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W etapie pierwszym trener powinien zorientować się, z jaką grupą szkoleniową ma do
czynienia i na tej podstawie wybrać odpowiednie treści programowe (ograniczając bądź rozszerzając
zakresy materiału przedstawiony w niniejszym Modelu). Etap identyfikacji potrzeb szkoleniowych
można podzielić na następujące zadania [D. M. Stewart, 2004]:
 zebranie informacji
 ujawnienie problemu,
 ustalenie przyczyn problemu,
 ustalenie problemów wymagających szkolenia i tych, które nie wymagają,
 wybór priorytetów.
Oczywiste jest, iż potrzeby szkoleniowe grupy wynikają z założeń Modelu, niemniej jednak trener jest
każdorazowo zobowiązany do przeanalizowania potrzeb szkoleniowych danej grupy szkoleniowej. Ma
to umożliwić bardziej efektywne wykorzystanie czasu szkoleniowego poprzez precyzyjne
dopasowanie szkolenia do potrzeb Odbiorców. W tym celu trener (moduł zarządzanie i moduł
rolnictwo) powinien zapoznać się z dokumentacją rekrutacyjną oraz opiniami doradcy zawodowego
prowadzącego rekrutację na szkolenie wszystkich uczestników szkolenia - materiały te powinny
odpowiedzieć na pytania:


Jaką wiedzę i umiejętności reprezentują poszczególni uczestnicy szkolenia?



Jakie różnice występują w wiedzy teoretycznej pomiędzy uczestnikami szkolenia w zakresie
modułu rolnictwo?



Jakie różnice występują w doświadczeniu pracy w rolnictwie (w jakich typach gospodarstwa
uczestnik szkolenia ma doświadczenie) pomiędzy uczestnikami szkolenia w zakresie modułu
rolnictwo?

Następnie trener powinien odpowiedzieć sobie na pytania:


Co wynika z zaobserwowanych różnic dla realizacji szkolenia? – trener powinien w taki
sposób dopasować zakres realizowanych zajęć (według sylabusu), aby na wyjściu (po
ukończeniu szkolenia) wszyscy uczestnicy reprezentowali podobny poziom kompetencji
w zakresie pełnienia funkcji zarządcy w rolnictwie – zastępcy rolnika.



Czy analiza dokumentów rekrutacyjnych i zebrane informacje są wyczerpujące?
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W etapie drugim trener na podstawie etapu pierwszego oraz treści programowych (sylabusu)
Modelu kształcenia planuje zakres szkolenia indywidualnie dla każdej grupy szkoleniowej
z uwzględnieniem indywidualnej wiedzy i doświadczenia Odbiorców szkolenia. Na tym etapie trener
powinien precyzyjnie dopasować metody szkoleniowe. W ramach ustalonych treści programowych
i przewidzianego na ich realizację czasu (200 godzin), decyduje w jakiej proporcji stosować zajęcia
warsztatowe, a w jakiej prezentować treści teoretyczne. Na etapie planowania trener powinien
spróbować odpowiedzieć na pytanie:


Czy zaplanowana przez niego konfiguracja teoretyczno-praktyczna jest zgodna
z Modelem?



Czy zaplanowana przez niego konfiguracja teoretyczno-praktyczna jest dostosowana do
indywidualnych potrzeb beneficjentów?



Czy zaplanowana przez niego konfiguracja teoretyczno-praktyczna gwarantuje dobre
przygotowanie danej grupy do pełnienia funkcji zarządcy w rolnictwie?

W etapie trzecim trenerzy przeprowadzają szkolenie według sylabusu i przygotowanych
wcześniej treści i zadań warsztatowo –wykładowych. W celu zwiększenia efektywności szkoleniowej
w trakcie realizacji szkoleń warto, aby trener próbował odpowiedzieć na następujące pytania [Golnau
W., Litwin A., Kalinowski M., 2006, s.308]:
 Czy zaproponowane metody szkolenia są zróżnicowane i dostosowane do zakresu
merytorycznego szkolenia?
 Czy zachęcają uczestników szkolenia do nauki?
 Czy koszty zastosowania poszczególnych metod rekompensują potencjalne korzyści?
 Czy jakość materiałów i pomocy szkoleniowych zaproponowanych przez trenerów jest
odpowiednia?
W tym celu trener po zrealizowaniu 50% czasu szkoleń rozdaje uczestnikom szkolenia
formularz oceny realizacji szkolenia. Trenerzy powinni korzystać z zróżnicowanych technik
szkoleniowych takich jak [Golnau W., Litwin A., Kalinowski M., 2006, s.308]:


metody pasywnego i aktywnego nauczania;



metody indywidualne i grupowe;
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metody szkolenia na stanowisku pracy i poza stanowiskiem pracy.

Metody pasywne ograniczają się do dostarczania uczestnikom szkolenia gotowych treści na
zasadzie wiedzy encyklopedycznej. Przykładem takiej metody jest wykład. Metoda niestety nie
rozwija umiejętności hipotetycznego posługiwania się wiedzą, a zatem konieczne jest zastosowanie
metod aktywnego nauczania, takich jak wykład problemowy, analiza studium przypadku, symulacja
oraz gra. Aktywne metody szkoleniowe inspirują uczestnika szkolenia do samodzielnego myślenia,
eksperymentowania i rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji. Uczestnik szkolenia nabywa
w ten sposób wiedzę poprzez aktywne działanie praktyczne. Metoda w dużej mierze wpływa na
kształtowanie oczekiwanych postaw i zachowań społecznych uczestników szkolenia. Trener powinien
prowadzić zajęcia korzystając zarówno z metod grupowych, jak i indywidualnych. Ogólne założenia
teoretyczne i praktyczne powinien przedstawiać i omawiać w grupie. Dodatkowo ma nauczyć
uczestnika procesu kształcenia radzenia sobie w różnych sytuacjach, przygotować do zmiennych
warunków pracy. W sposób indywidualny powinien zadawać pytania i inspirować do poszukiwania
odpowiedzi na nie.
Model zakłada prowadzenie szkolenia zarówno poza stanowiskiem pracy (sala wykładowa
274/290 godzin) oraz na stanowisku pracy (gospodarstwo rolne – praktyka 320 godzin). Praktyka
realizowana w gospodarstwie rolnym ma zweryfikować, ugruntować nabytą wiedzę teoretyczną,
a także potwierdzić nabycie odpowiednich umiejętności społecznych [Armstrong, 2000, s.458].
W poniższej tabeli przedstawiono zalety i wady szkoleń prowadzonych w miejscu i poza miejscem
pracy.
Tabela 2 Wady i zalety szkolenia prowadzonego na stanowisku i poza stanowiskiem pracy

Rodzaj szkolenia

Zalety

- niskie koszty szkolenia;
- szkolenie jest dostosowane do sytuacji
Na stanowisku pracy występujących w praktyce;
- unika się etapu transformacji wiedzy w
praktyczne działanie;
- uwalniają od stresów i bieżących
wymagań sali szkoleniowej –
pozwalają skupić się szkolonemu na
Poza stanowiskiem
praktycznym weryfikowaniu wiedzy i
pracy
uczeniu się;
- prowadzone przez specjalistów;
- ułatwiają rozwój pożytecznych
kontaktów;

Wady
- szkolony może przejąć złe nawyki szkolącego
(w naszym wypadku rolnika z gospodarstwa
w którym odbywa praktykę) ;
- brak możliwości jednoczesnego objęcia
szkoleniem dużej grupy osób;
- wysokie koszty szkolenia;
- wymagają dyscypliny i motywacji od
szkolonego;
- programy szkoleń mogą być odbiegać od
realnych sytuacji na stanowisku pracy w
konkretnym gospodarstwie rolnym;

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Golnau W., Litwin A., Kalinowski M., 2006, s.309]
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Przy założeniu upowszechnienia Modelu kształcenia w zawodzie zarządca w rolnictwie,
multiplikowania dla całego kraju (Polski) proponuje się, aby w zależności od sytuacji i indywidualnych
(lokalnych) potrzeb i możliwości szkoleniowych, trenerzy prowadzący szkolenie w sposób elastyczny
korzystali z różnorodnych technik szkoleniowych przedstawionych w poniższych tabelach.

Tabela 3 Techniki szkolenia na stanowisku pracy oraz wady i zalety ich zastosowania

Metoda
Zalety
Przyuczenie (szkolenie w zawodzie) polega na - odbywa się w realnych
obserwacji, praktycznym ćwiczeniu i wykonywaniu
warunkach stanowiska
zadań. Często przybiera formę stażu. Szkolonemu
pracy;
przydziela się doświadczonego pracownika lub - dodatkowe efekty
instruktora – specjalistę w zawodzie lub osobę
przynosi wyposażenie
wynajętą ze szkoły zawodowej.
stanowiska w pomoce
szkoleniowe, np.
instrukcje, plansze,
rysunki;
Instruktaż przeprowadza się głównie w celu - bezpośrednio dotyczy
wprowadzenia pracownika na stanowisko pracy i
danej pracy;
zapoznania go z zakresem obowiązków. Może - pozwala uzyskać
obejmować kilka etapów: przygotowanie stanowiska
wymagany stopień
pracy, zademonstrowanie i wyjaśnienie sposobu
wprawy w wykonywaniu
wykonywania pracy, wykonywanie przez pracownika
czynności pod okiem
czynności aż do pełnego ich opanowania. Może
mistrza;
odbywać się też w formie pisemnej instrukcji.
Asystentura wiąże się przede wszystkim z - stopniowe wprowadzanie
przygotowaniem objęcia stanowiska.
w obowiązki;
Mentoring polega na tym, że starszy, bardziej doświadczony
pracownik,
nie
będący
w
bezpośredniej relacji służbowej bierze na siebie
odpowiedzialność za wspieranie rozwoju młodszego kolegi poprzez zachęcanie, udzielanie rad,
dostarczanie informacji zwrotnej o jego pracy.

Coaching polega na dzieleniu się przez szkolącego wiedzą z osobą szkoloną, w celu poprawy ich
efektywności pracy. Coaching odbywa się w czterech fazach: obserwacji, analizy i dyskusji, wdrożenia i
oceny.

Wady
- szkolony może przejąć
złe nawyki szkolącego;
- trudny transfer wiedzy
na inne stanowiska;

- trudny transfer wiedzy
na inne stanowiska;
- konieczne uważne,
krytyczne studiowanie
dostępnych
materiałów
instruktażowych;

- przenoszenie na
pracownika także
zadań peryferyjnych;
może przyspieszać rozwój - możliwość
zawodowy samego
powstawania
mentora;
nieformalnych
przekazana przez mentora
układów
wiedza i umiejętności
protekcyjnych;
praktyczne pozostają w
- istnieje ryzyko
gospodarstwie rolnym po
powielania błędów i
jego odejściu z
powielania złych
przedsiębiorstwa;
nawyków;
bezpośredni kontakt
- wymaga przeszkolenia
szkolony i szkolący;
w zakresie
przełożony na bieżąco
umiejętności
dysponuje informacją
obserwowania,
zwrotną o wynikach
odgrywania ról czy
osiąganych przez osobą
diagnozowania
szkoloną;
sytuacji;

Źródło: [Golnau W., Litwin A., Kalinowski M., 2006, s.309] na podstawie: A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi,
Antykwa, Kraków 1998, s. 228–235, M. Rybak, Rozwój potencjału pracy, w; Zasoby ludzkie w firmie, pod red. A. Sajkiewicz,
Poltext, Warszawa 2000, s. 256, Z. Lachowicz, Trening potencjału kierowniczego, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1995,
s. 22–23, T. Listwan, Kształtowanie kadry menedżerskiej firmy, Wydawnictwo „Kadry”, Wrocław 1995, G. Urbaniak–Papp,
Żegnaj szkolenie witaj doświadczenie, Personel nr 7, 8/2001, s. 58-60, Z. Pawlak, Personalna funkcja firmy, Poltext,
Warszawa 2003, s. 200-216.
Tabela 4 Techniki szkolenia poza stanowiskiem pracy oraz wady i zalety ich zastosowania
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Metoda
Wykłady, prezentacje polegają na przedstawianiu
wymaganych informacji, faktów i opinii w
usystematyzowany sposób grupie szkoleniowej w
sali wykładowej.

-

-

Konferencje i wideokonferencje wykorzystywane
są głównie przez organizacje mające oddziały w
różnych regionach czy krajach. Wykorzystuje się
tutaj: komputery, telefony, wideotelefony.

-

-

Symulacja i gry planistyczne przebiegają w sytuacji
i warunkach szkoleniowych upodobnionych do
istniejących realiów. Polegają na zbudowaniu
modelu
matematycznego
jak
najwierniej
odzwierciedlającego
mechanizmy
działania
organizacji.

-

-

-

Inscenizacja polega na rozgrywaniu sytuacji
problemowych, które mogą występować w
rzeczywistości. Najczęściej odnoszą się do relacji
przełożony – podwładny oraz pracownik – klient.
Modelowanie zachowań (trening wrażliwości)
polega na wywoływaniu wśród uczestników
szkolenia konfliktów lub zmusza uczestników do
mówienia o własnych słabościach i porażkach.

-

-

-

Szkolenie typu outdoor oznacza uczenie się przez
przygodę (najczęściej w terenie, w ekstremalnych
warunkach). W ramach tego typu szkoleń nacisk
położony jest na rozwijanie pracy zespołowej i
kwalifikacji interpersonalnych wśród uczestników.
Najczęściej stosuje się je do tematów: zarządzanie
konfliktem, uświadamianie własnej roli w zespole i
organizacji, podejmowanie ryzyka.
Studium przypadku (metoda sytuacyjna) polega
na analizie i dyskutowaniu konkretnych
przypadków z praktyki działania gospodarstwa
rolnego.

-

Zalety
niskie nakłady czasowe
i finansowe w stosunku
do liczby uczestników
szkolenia;
daje lepsze rezultaty,
gdy wzbogacone są o
pytania, odpowiedzi i
dyskusję;
możliwość poznania
opinii, poglądów i
doświadczeń innych
ludzi;
można na bieżąco
zadawać pytania,
komentować bez
zmiany miejsca
pobytu;
przeprowadza się w
wolnym od ryzyka
otoczeniu;
szkoleni nie muszą
obawiać się
podejmowania
błędnych decyzji;
istnieje możliwość
sprawdzenia
rezultatów swoich
decyzji i wyciągnięcia
wniosków z sukcesów
lub porażek;
poprawia relacje
międzyludzkie przez
możliwość wcielania
się w różne role;
uczestnik poznaje
siebie i poziom swojej
wrażliwości na reakcje
innych ludzi;
możliwy rozwój
osobowości;
doskonalenie
komunikacji
interpersonalnej;
poprawia komunikację
w zespole;

-

-

-

-

-

-

-

poprawia komunikację;
pokazuje nawyki oraz
skłonność do
deformowania

-

-

Wady
pasywna metoda
nauczania;
nadmierna
koncentracja na
przekazywaniu
wiedzy a nie
doskonaleniu
umiejętności;
w przypadku
wideokonferencji
brak osobistego
kontaktu między
uczestnikami
szkolenia i
szkoleniowcami;

wysoki koszt
opracowania;
uproszczone sytuacje
według
skonstruowanych i
narzuconych modeli;

wysoka
czasochłonność
wysokie wymagania
wobec trenerów
jest to próba zmiany
osobowości
szkolonego;
bardzo wysokie
wymagania wobec
trenerów;

wymaga dużej
sprawności fizycznej;
stawia wysokie
wymagania wobec
trenerów;

wysokie koszty
opracowania i
zastosowania;
brak przejrzystości;
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Metoda zdarzeń krytycznych jest zmodyfikowaną
metodą sytuacyjną, w której opis przypadku
zawsze odnosi się do sfery stosunków
międzyludzkich.
E–learning oznacza szkolenie z wykorzystaniem
komputera. Obejmuje trzy grupy szkoleń: elearning off- line (nauka na odseparowanym
komputerze wykorzystująca gotowe programy
szkoleniowe),
e-learning
on-line
(nauka
wykorzystująca sieć informatyczną –internet,
intranet),
szkolenia
multimedialne
(nauka
wykorzystująca jednocześnie: CD ROM, internet,
intranet czy cyfrowe łącze TV).

informacji;

-

niskie koszty
zastosowania;
możliwość dowolnego
powtarzania zajęć;
możliwość objęcia
szkoleniem dowolnej
liczby osób w krótkim
czasie;

-

-

konieczność
poniesienia dużych
nakładów na etapie
programowania oraz
budowy
infrastruktury
szkoleniowej
brak bezpośredniego
kontaktu między
szkolącymi a
szkolonymi;

Źródło: [Golnau W., Litwin A., Kalinowski M., 2006, s.309] na podstawie: A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi,
Antykwa, Kraków 1998, s. 228–235, M. Rybak, Rozwój potencjału pracy, w; Zasoby ludzkie w firmie, pod red. A. Sajkiewicz,
Poltext, Warszawa 2000, s. 256, Z. Lachowicz, Trening potencjału kierowniczego, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1995,
s. 22–23, T. Listwan, Kształtowanie kadry menedżerskiej firmy, Wydawnictwo „Kadry”, Wrocław 1995, G. Urbaniak–Papp,
Żegnaj szkolenie witaj doświadczenie, Personel nr 7, 8/2001, s. 58-60, Z. Pawlak, Personalna funkcja firmy, Poltext,
Warszawa 2003, s. 200-216.

W etapie czwartym trener powinien dokonać oceny i ewaluacji szkolenia. Ocena szkolenia
powinna być przeprowadzana każdorazowo po zakończeniu szkolenia. Ma to na celu zachowanie
wysokiego poziomu kształcenia. Ewaluacja służy zdobyciu informacji zwrotnej. Ocena i ewaluacja
w sposób permanentny powinny przyczyniać się do udoskonalenia metod szkoleniowych
stosowanych przez trenerów i podwyższaniu jakości i efektywności przyszłych szkoleń.
2.3. REKRUTACJA ODBIORCÓW – UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

Rekrutacja

Odbiorców

Modelu

powinna odbywać się w oparciu o minimalne
kryteria dostępowe. Według założeń Modelu
grupę docelową stanowią osoby pozostające
bez zatrudnienia w wieku 50+. W wyniku
konsultacji z ekspertami niemieckim oraz
polskimi

określono,

programem

iż

kształcenia

osoby

objęte

wynikającego

z niniejszego Modelu powinny być osobami
pozostającymi bez zatrudnienia, które:


posiadają wykształcenie minimum
zawodowe, najlepiej rolnicze,

Rysunek 6 Kandydat na zarządcę w rolnictwie
Źródło: Raport ewaluacji zewnętrznej wstępnej wersji Produktu
Finalnego pn. „Model Kształcenia – Zarządca w rolnictwie”,
PrePost Consulting Alicja Zajączkowska, 31 sierpień 2013
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posiadają formalne uprawnienia do obsługi maszyn rolniczych (prawo jazdy kat. T lub
C+E),



posiadają doświadczenie i wiedzę dotyczącą pracy w rolnictwie,



posiadają wysoką motywację do pełnienia funkcji zarządcy w rolnictwie,



są zdrowe – zdolne do pracy fizycznej w gospodarstwach rolnych,



są mobilne – elastyczne (gotowe do zmian miejsca pracy, zmian miejsca pobytu –
ważnym elementem mobilności jest posiadanie prawa jazdy kat. B).

Innowacyjność Modelu odnosi się także do dodatkowych efektów synergicznych12, które zaczęły
pojawiać się już w trakcie opracowywania Modelu. Duża elastyczność Modelu umożliwia, a nawet
predestynuje do rozszerzenia jego wykorzystania dla większej grupy społecznej niż pierwotnie
zakładano. Po modyfikacji i odpowiednim zaadaptowaniu, Model może być wykorzystywany zarówno
do dokształcania ludzi młodych, z doświadczeniem i bez doświadczenia w rolnictwie. Określając
grupę zawodową można ją rozszerzyć do osób w innych grupach wiekowych (w tym osoby
pozostające bez zatrudnienia). Model może być także wykorzystywany jako narzędzie do
podnoszenia kwalifikacji osób zamieszkujących tereny wiejskie (w tym osoby zagrożone utratą pracy).
Uniwersalizm Modelu daje możliwość jego wykorzystania przez wiele podmiotów funkcjonujących na
terenach wiejskich takich jak: szkoły rolnicze, powiatowe urzędy pracy, ośrodki doradztwa rolniczego,
izby rolnicze czy lokalne grupy działania. Elastyczność wykorzystania Modelu umożliwia jego szerokie
zastosowanie, niemniej należy podkreślić, iż podstawową grupą szkoleniową w ramach
realizowanego przedsięwzięcia są osoby w wieku 50+ z racji posiadanego doświadczenia, co
w praktyce zwiększa ich szanse do pełnienia funkcji zarządcy w rolnictwie.
Organizacja procesu rekrutacji przebiegać będzie zgodnie z następującym scenariuszem:
1.

Promocja Modelu i możliwości szkolenia w nowym zawodzie prowadzona różnymi kanałami,
w tym przede wszystkim indywidualne spotkania z pracownikami powiatowych urzędów
pracy, osobami potencjalnie zainteresowanymi szkoleniem w ramach Modelu, współpraca
z oddolnymi inicjatywami, osobami pracującymi w środowiskach wiejskich

2.

12

Zbieranie formularzy zgłoszeniowych potencjalnych uczestników (wzór – Załącznik nr 1)

Efektów synergicznych czyli takich, które osiągnięcie nie jest bezpośrednim celem niniejszego Modelu a mogą powstać

w wyniku jego realizacji np. kształtowanie przedsiębiorczych postaw wśród osób w wieku 50+ i w ich rodzinach, zmiana
podejścia do problemu bezrobocia. Efekt jest trudny do przewidzenia, a tym bardziej do oszacowania jego wpływu na
wymiar społeczno-ekonomiczny Odbiorców Modelu.
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Formularze powinny być składane przez osoby zainteresowane w siedzibie Użytkownika
Modelu – instytucji organizującej szkolenie. Najlepszym rozwiązaniem wydaje się
umożliwienie składania formularzy za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji:
osobiście, pocztą, faxem i/lub mailem.
3.

Selekcja zgłoszonych formularzy w oparciu o kryteria wejściowe (prowadzona przez zespół
roboczy zajmujący się organizacją szkolenia):



osoby pozostające bez zatrudnienia,



osoby powyżej 50 roku życia,



osoby posiadające doświadczenie w pracy w rolnictwie,



wykształcenie minimum zawodowe, najlepiej rolnicze,



formalne uprawnienia do obsługi maszyn rolniczych (prawo jazdy kat T lub C+E).

4.

Spotkanie rekrutacyjne z doradcą zawodowym, w trakcie którego na podstawie wywiadu
wypełniona zostanie karta wywiadu wstępnego i pogłębionego (wzór- Załącznik nr 2 i 3). Na
podstawie

przeprowadzonych

rozmów

doradca zawodowy

przedstawia

zespołowi

roboczemu do zaakceptowania listę zrekrutowanych osób oraz listę rezerwową.
5.

Po zaakceptowaniu składu grupy szkoleniowej, należy podpisać deklarację uczestnictwa
z każdą wybraną osobą (Wzór -Załącznik nr 4).
Osoba pełniąca funkcję doradcy zawodowego powinna posiadać wykształcenie wyższe,

doświadczenie w pracy z osobami w wieku powyżej 50 lat. Powinna charakteryzować się znajomością
środowiska rolniczego oraz posiadać umiejętności trenerskie zdobyte w toku działalności
zawodowej13. Do zadań doradcy zawodowego należeć będzie weryfikacja danych zawartych
w formularzu zgłoszeniowym oraz przeprowadzenie wywiadu z kandydatami. Wywiad powinien być
przeprowadzony w oparciu o przygotowaną kartę wywiadu wstępnego i kartę wywiadu
pogłębionego. Kierując się własnym doświadczeniem doradca zawodowy powinien poprowadzić
spotkanie w taki sposób, aby na koniec każdego spotkania mógł z przekonaniem wystawić opinię
kwalifikującą (lub nie) potencjalnego uczestnika na szkolenie. Należy zwrócić szczególną uwagę na
fakt, iż obok weryfikowania kryteriów formalnych, niezwykle ważna jest ocena predyspozycji
przyszłych zarządców w rolnictwie.

13

Dokonując wyboru doradcy zawodowego należy przede wszystkim kierować się posiadanymi doświadczeniami oraz
umiejętnością pracy z ludźmi. Dodatkowo doradca zawodowy powinien posiadać uprawnienia wynikające m.in. z przepisów
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
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Cały proces rekrutacji powinien prowadzić do wybrania osób pozostających bez zatrudnienia
w wieku powyżej 50 roku życia, posiadających wykształcenie minimum zawodowe, najlepiej rolnicze,
podstawową wiedzę rolniczą i doświadczenie, niezbędne kwalifikacje formalne (prawo jazdy kat B, T
lub C+E), zdrowych i wytrzymałych fizycznie, zmotywowanych do pracy w rolnictwie, elastycznych
(czas pracy, różnorodny zakres zadań, różne miejsca zleceń), godnych zaufania, niezawodnych,
charyzmatycznych i komunikatywnych, gotowych do nauki i mobilnych.
2.4. ORGANIZACJA ZAJĘĆ
Po zrekrutowaniu grupy Odbiorców (osób pozostających bez zatrudnienia z odpowiednim
doświadczeniem po pięćdziesiątym roku życia), Użytkownik Modelu powinien przystąpić do
prowadzenia zajęć. Niniejszy Model zakłada, iż grupa szkoleniowa powinna liczyć 10 osób – taka
liczebność umożliwia indywidualne podejście do
uczestników szkolenia przy zachowaniu dobrej
efektywności

ekonomicznej

realizowanego

szkolenia.
Szkolenie

organizowane

powinno

być

przez

personel Użytkownika (instytucji organizującej
szkolenie). W celu właściwego zorganizowania
Rysunek 7 Etap testowania Modelu
Źródło: Zbiory własne LGD Małe Morze

zajęć i ich monitorowania zakłada się, iż osoby
odpowiedzialne za organizację szkolenia powinny

mieć doświadczenie w organizacji szkoleń.

Prace organizacyjne powinny odbywać się przed lub równocześnie z procesem rekrutacji
uczestników szkolenia. Zapobiegnie to sytuacji, iż zrekrutowana grupa oczekiwać będzie na trenerów,
sale szkoleniowe lub gospodarstwa gotowe przyjąć je na praktyki. W związku z powyższym, przed
zakończeniem procesu rekrutacji, zespół zajmujący się organizacją szkolenia powinien:


Wybrać zespół trenerów, który będzie w stanie poprowadzić wszystkie zajęcia w ramach
szkolenia. Należy się tu kierować kryteriami określonymi w Modelu oraz efektywnością
finansową.
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Zorganizować niezbędne szkolenie dla trenerów14 (o ile trenerzy takiego szkolenia
wymagają).



Wybrać miejsce, w którym prowadzone będą zajęcia. Należy się tu kierować
wyposażeniem sal szkoleniowych, warsztatowych i placy manewrowych. Jak wcześniej
wspominano, można korzystać z różnych możliwości, jakie oferuje rynek nie ograniczając
się do oferty szkół rolniczych czy zasobów organizatora szkolenia. Należy dołożyć
wszelkich starań, aby zapewnić trenerom i uczestnikom szkolenia szeroki dostęp do
nowoczesnych maszyn rolniczych i pomocy naukowych.



Nawiązać współpracę z rolnikami gotowymi przyjąć uczestników szkolenia na praktyki.
Należy

się

tutaj

kierować

koniecznością

odbycia

praktyk

w

różnorodnych

gospodarstwach. Proponuje się, aby grupę szkoleniową podzielić na maksymalnie
3 osobowe podgrupy, które pracować będą w jednym gospodarstwie i rotacyjnie15
wymieniać się będą pomiędzy sobą. Opiekun praktyk powinien przygotować program
praktyk (Przykładowy program praktyk - Załącznik numer 14), dostosowany do
planowanych na dany okres zakresu prac, rodzaju prowadzonej działalności oraz potrzeb
Odbiorcy. Program praktyk powinien zostać skonsultowany z trenerami i zatwierdzony
przez Użytkownika.


Przygotować harmonogram zajęć. Planując zajęcia należy wziąć pod uwagę zarówno
dostępność trenerów, dostępność sal wykładowych, placów manewrowych, jak
i preferencje grupy uczestników. Z uwagi na fakt, iż grupą Odbiorców, do której
skierowany jest Model są osoby pozostające bez zatrudnienia, należy założyć, iż są to
osoby dyspozycyjne. Doświadczenie pokazuje jednak, iż osoby te niejednokrotnie
obarczone są dodatkowymi obowiązkami – sytuacje takie należy wychwycić na wczesnym
etapie rekrutacji, indywidualnie poddając ocenie, czy dana osoba jest w stanie
uczestniczyć w określonej w Modelu ilości zajęć. Dodatkowo należy dołożyć wszelkich
starań, aby harmonogram zajęć dostosowany był do możliwości poznawczych dorosłego
człowieka (ilość godzin w ciągu jednego dnia nie powinna przekraczać 8 godzin), z drugiej
jednak strony konieczne jest zintensyfikowanie zajęć, aby osoba pozostająca bez

14

Szczegółowy opis szkolenia dla trenerów zob. punkt „2.2 Trenerzy” niniejszego Modelu.

15

W trakcie etapu testowania oraz ewaluacji zweryfikowano czas pobytu (nauki) w jednym gospodarstwie. Zaleca się aby
czas praktyki w jednym gospodarstwie nie był krótszy niż 4 tygodnie – 160 godzin.
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zatrudnienia, pozostająca bez środków do życia, mogła szybko wejść z nowymi
kwalifikacjami na rynek pracy. Przy założeniu 8 godzinnego dnia szkolenia moduł
zarządzanie trwał będzie 8 dni, natomiast moduł rolnictwo 25 dni roboczych, co razem
daje około 7 tygodni szkolenia. Dodatkowo trzeba przewidzieć 8 tygodni praktyk
zawodowych. Łącznie cały proces szkolenia powinien zakończyć się w okresie
maksymalnie 4 miesięcy.


Przygotowany harmonogram zajęć powinien uwzględniać pierwsze 2 godzinne spotkanie
w ramach indywidualnych konsultacji z trenerem osobistym. Kolejne spotkania powinny
być ustalane z każdym kandydatem na zarządcę w rolnictwie indywidualnie – plan tych
spotkań powinien być ustalony wspólnie przez trenera osobistego o Odbiorcę.
Użytkownik powinien zapewnić odpowiednie warunki do przeprowadzenia tych spotkań
(sala zapewniająca spokój i prywatność).



Zaplanować egzamin, który zakończy się wydaniem certyfikatów.

Podczas zajęć trenerzy powinni prowadzić dziennik, w którym oprócz standardowych zapisów
dotyczących poruszanych na zajęciach tematów, ilości osób obecnych na zajęciach powinno znaleźć
się miejsce na własne spostrzeżenia i uwagi oraz możliwe ulepszenia Modelu. Twórcy Modelu
zakładają, iż w najbliższych latach narzędzie to będzie ewaluować i podlegać modyfikacjom,
a wszystkie spostrzeżenia praktyków, dzielenie się doświadczeniem, czy upowszechnianie dobrych
praktyk będzie miało pozytywny wpływ na Model16.
Dodatkowo w trakcie trwania zajęć oraz po ich zakończeniu uczestnicy szkolenia powinni
wypełniać ankiety, które pozwolą ocenić jakość przeprowadzonego szkolenia, kompetencje
trenerów, organizacje zajęć i zakres merytoryczny. Działanie takie pozwoli instytucji prowadzącej
szkolenie udoskonalać swoje działania w zakresie wdrażania Modelu oraz umożliwi lepsze
dostosowanie Modelu do potrzeb grup zainteresowanych Modelem na danym terenie.
Organizator szkolenia powinien zapewnić uczestnikom maksymalnie szerokie wsparcie, w tym:


Catering,



Ubezpieczenie NNW,

16

Uwagi i dobre praktyki powinny być odnotowane przez trenera w Dzienniku zajęć - Karcie rekomendacji trenera (Załącznik
nr 13). Analiza zbieranych kart rekomendacji powinna posłużyć do doskonalenia Modelu i stosowanych metod
szkoleniowych w ramach przyszłych szkoleń realizowanych w oparciu o Model.
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Materiały szkoleniowe przygotowane przez trenerów (prezentacje, wydruki, karty pracy,
i materiały dodatkowe),



Dostęp do biblioteki z podręcznikami tematycznymi (lub przynajmniej przekazanie
uczestnikom namiarów na biblioteki publiczne).

Zakres oferowanego wsparcia powinien być każdorazowo uzależniony od możliwości
organizatora szkolenia. Przy założeniu, że szkolenie organizować będą instytucje rynku pracy, które
w swoich zadaniach mają przeciwdziałanie bezrobociu lub pozyskały środki publiczne na wdrożenie
Modelu, wsparcie powinno być rozszerzone o stypendia, zwrot kosztów dojazdu, ewentualne noclegi.
Tak kompleksowe wsparcie umożliwi dotarcie do szerszego grona potencjalnych Odbiorców, którzy
w innych okolicznościach nie mogliby sobie pozwolić na skorzystanie z oferty szkoleniowej. Nie
wyklucza się jednocześnie, iż Model będzie wykorzystywany w warunkach komercyjnych przez
instytucje szkoleniowe, które pobierać będą opłaty od uczestników szkoleń. W takiej sytuacji
ograniczony zakres wsparcia dodatkowego korzystnie wpłynie na obniżenie ceny szkolenia.

2.5. ORGANIZACJA PRAKTYK
Praktyki są bardzo ważnym elementem Modelu, umożliwiającym zarówno rozwój praktycznych
umiejętności zarządców w rolnictwie, sprawdzenie ich przygotowania merytorycznego, jaki i ocenę
ich cech osobowych w realnych warunkach pracy. W związku z powyższym, dużą uwagę należy
przyłożyć zarówno do wyboru odpowiednich gospodarstw rolniczych, zajmujących się różnorodną
produkcją, jak i do kwalifikacji oraz cech osobowych właścicieli tych gospodarstw, którzy pełnić mają
funkcję opiekunów praktyk.
Gospodarstwa rolne, zgodnie z opisanymi założeniami, powinny dawać możliwość doświadczenia
pracy w różnych warunkach pod względem zakresu działalności.
Uczestnicy procesu kształcenia powinni mieć możliwość pracy w gospodarstwie nakierowanym
na:


produkcję zwierzęcą – Model nie określa rodzaju hodowanych zwierząt w wybranym
gospodarstwie, najkorzystniejsze dla zarządcy w rolnictwie byłoby praktykowanie
w gospodarstwach, gdzie produkcja jest najbardziej popularna na terenie, który
w przyszłości ma się stać miejscem pracy konkretnego zarządcy,

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

35



produkcję roślinną - Model nie określa rodzaju uprawianych roślin w wybranym
gospodarstwie, najkorzystniejsze dla zarządcy w rolnictwie byłoby praktykowanie
w gospodarstwach, gdzie produkcja jest najbardziej popularna na terenie, który
w przyszłości ma się stać miejscem pracy konkretnego zarządcy,



produkcję mieszaną, zarówno roślinną jak i zwierzęcą.

Organizator szkolenia powinien zadbać o współpracę na etapie odbywania praktyk
z różnorodnymi gospodarstwami. Model zakłada, iż praktyka podzielona będzie pomiędzy dwa różne
gospodarstwa. Ważne jest, aby instytucja szkoląca w ramach Modelu miała swoją bazę gospodarstw,
w których mogą się odbywać praktyki. Oczywiście uczestnicy szkolenia mogą sami znaleźć sobie
gospodarstwa, ale muszą to być gospodarstwa z odpowiednim zapleczem. Spełnienie kryteriów,
jakimi powinny charakteryzować się gospodarstwa, powinno być oceniane przez minimum
dwuosobową komisję. W skład komisji mogą wchodzić przedstawiciele Użytkownika (organizatora
szkolenia) i/lub trenerzy. Komisja, dokonując przeglądu gospodarstwa, ocenia czy właściciel jest
w stanie przekazać swoją wiedzę praktykantom, czy gospodarstwo jest dobrze zarządzane,
prowadzone i czy w tym miejscu praktykanci nauczą się wartościowych rzeczy, a nie nabędą złych
nawyków.
Do odbywania praktyk powinny zostać wybrane gospodarstwa wykorzystujące nowe technologie,
zmechanizowane i nowoczesne, wyposażone w sprzęt rolniczy, uporządkowane i cieszące się dobrą
opinią. W trakcie organizacji praktyk szczególną uwagę należy poświęcić osobom, które będą pełnić
funkcję opiekuna praktyk. Właściciel gospodarstwa – opiekun praktyk powinien posiadać
wykształcenie rolnicze (minimum średnie). Muszą to być osoby posiadające bogatą wiedzę
tematyczną, duże doświadczenie, ale również cechy osobowe, które predestynują ich zarówno do
kierowania ludźmi, jak i dzielenia się z nimi posiadaną wiedzą i umiejętnościami. Ocena, czy dana
osoba kierująca gospodarstwem nadaje się na opiekuna praktyk, powinna być jednym z elementów
decydujących o wybraniu danego gospodarstwa.
W zależności od możliwości Użytkownika i posiadanego przez niego zaplecza oraz źródła
finansowania, możliwych jest kilka wariantów organizacji praktyk:
 możliwość skorzystania ze staży dla osób bezrobotnych we współpracy z powiatowymi
urzędami pracy – uczestnicy takich praktyk otrzymują wynagrodzenie za staż, zaś
opiekunowie praktyk – właściciele gospodarstw otrzymują bezpłatnego pracownika do
przyuczenia,
 wymiana pomiędzy gospodarstwami, a potencjalnymi zarządcami rolnymi: gospodarz
dostaje darmową siłę roboczą, ale w zamian musi uczyć praktykanta, udzielać mu
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wskazówek, być jego opiekunem, zaś uczestnik praktyk w zamian za swoją pracę
otrzymuje możliwość uzyskania kwalifikacji, zdobycia umiejętności. W tym przypadku
kandydat na zarządcę w rolnictwie nie otrzymuje wynagrodzenia – ma szansę się uczyć.
Opiekun praktyk również nie otrzymuje wynagrodzenia – w zamian za dzielenie się
wiedzą i doświadczeniem, otrzymuje bezpłatną pomoc w gospodarstwie. Należy tu
przestrzegać jednej podstawowej zasady – kandydaci na zarządcę nie powinni być
wykorzystywani do pracy, lecz mają być uczeni;
 organizacja staży finansowanych ze źródeł zewnętrznych – uczestnik procesu kształcenia
otrzymuje stypendium za okres odbywania praktyk, zaś opiekun praktyk otrzymuje
wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru, naukę i współpracę z przyszłym zarządcą
w rolnictwie.
Z opiekunem praktyk powinna zostać podpisana umowa, która reguluje obowiązki i prawa
organizatora szkolenia (np. do kontrolowania przebiegu i sposobu organizacji praktyk), opiekuna
praktyk (np. konieczność wypełniania niezbędnych dokumentów), uczestnika procesu kształcenia (np.
systematyczne uczestniczenie w praktykach, wykonywanie poleceń opiekuna praktyk, prawo do
wynagrodzenia lub jego brak).
Konieczne jest również ustalenie programu praktyk, który powinien być następnie weryfikowany
przez Użytkownika Modelu. Program ten powinien przewidywać zarówno możliwość zapoznania się
uczestnika procesu kształcenia z pracą gospodarstwa, jak i dawać możliwość samodzielnej pracy
w warunkach zbliżonych do przyszłych obowiązków zarządcy w rolnictwie – zastępcy rolnika.
W trakcie trwania praktyk, zarówno kandydat na zarządcę, jak i opiekun praktyk powinni
prowadzić dziennik praktyk, w którym opisywać będą każdy dzień praktyk. Zapisy w dzienniku
powinny dotyczyć zakresu i rodzaju prowadzonych przez praktykanta prac, jak i oceny wykonywanych
zadań przez opiekuna praktyk. W oparciu o prowadzony dziennik praktyk, rolnik będący opiekunem
praktyk, na koniec współpracy wystawi każdemu uczestnikowi opinię, która jednocześnie będzie
mogła być wykorzystywana przez przyszłych zarządców w rolnictwie jako referencje.
2.6. EGZAMIN
Po zakończeniu procesu kształcenia, powinien zostać przeprowadzony egzamin w formie ustnej
przed komisją składająca się z trenerów i/lub opiekunów praktyk i przedstawiciela organizatora
szkolenia (Użytkownika Modelu). Egzamin ustny powinien trwać maksymalnie półtorej godziny
i proponuje się, aby odbywał się ostatniego dnia praktyk – tak by umożliwić podczas egzaminu
wykorzystanie urządzeń i maszyn rolniczych. Egzamin powinien obejmować na przykład:
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przeprowadzenie konserwacji ciągnika,



zakładanie pługu,



montowanie rozsiewacza nawozu,



montowanie siewnika,



ocenianie stanu zboża,



dekornizację cielaków,



ocenianie pasz,



kastrację prosiąt,



skracanie ogonów prosiąt,



dojenie,



ocenę stanu zdrowi zwierząt,



BHP w gospodarstwie rolnym.

Rysunek 8 Etap testowania Modelu
Źródło: Zbiory własne LGD Małe Morze

Odbiorcy niniejszego Modelu (osoby, które ukończą proces kształcenia i zdadzą egzamin z wynikiem
pozytywnym) otrzymają zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w przygotowaniu do pełnienia
funkcji zarządcy w rolnictwie. W przyszłości certyfikat zarządcy w rolnictwie mógłby być wydawany
na zasadach korporacji zawodowej rolników.

3. TREŚCI PROGRAMOWE
3.1. MODUŁ ZARZĄDZANIE

„Umiejętność postępowania z ludźmi jest takim samym towarem handlowym jak cukier czy kawa.
I zapłacę za tę umiejętność więcej niż za jakąkolwiek inną pod słońcem.”
John D. Rockefeller

Poziom kompetencji jest zależny od posiadanej wiedzy, na którą składają się zdolności
osobiste, kwalifikacje i doświadczenie, umiejętność ich wykorzystania, postawa i motywacja.
Zarządca w rolnictwie, w zależności od sytuacji, pełni funkcje kierownicze w gospodarstwie.
Posiadane przez niego umiejętności i postawy wpływają na osiągane przez niego rezultaty
w prowadzonym gospodarstwie rolnym. Od jego kompetencji w tym zakresie może zależeć ocena
efektów jego pracy.
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Kompetencje (umiejętności, doświadczenie i jego postawa) wiążą się ze sprawnością
działania zarządcy w rolnictwie. Na kompetencje kierownicze wpływa wiele zmiennych, przede
wszystkim: cechy osobowościowe i indywidualne predyspozycje, postawy, edukacja, doświadczenia,
czynniki kulturowe. Różnica pomiędzy pożądanymi, a rzeczywistymi kompetencjami określana jest
jako luka kompetencyjna i warto ją niwelować. Działania w zakresie redukowania luki
kompetencyjnej polegają przede wszystkim na doskonaleniu:


samoświadomości,



umiejętności koncepcyjnych,



komunikowania się,



motywowania,



wykorzystania władzy,



rozwiązywania konfliktów,



pracy z zespołem,



wprowadzania zmian.

Do najsłabszych kompetencji menedżerów należy kierowanie grupą, a także umiejętności
z zakresu motywowania17. Wyniki analizy raportu z badań deklarowanych i oczekiwanych
kompetencji rolników oraz specyfika i uwarunkowania tworzenia nowego zawodu zarządca
w rolnictwie skłoniły do zaprojektowania modułu szkoleniowego wiedzy z zakresu zarządzania
(wiedza nakierowana na rozwój kompetencji w zakresie umiejętności psychospołecznych nazywanych
„miękkimi”) oraz wiedzy z zakresu poruszania się po rynku pracy w ramach nowego zawodu.
W wyniku procesu testowania oraz ewaluacji moduł ten wzbogacono o 10 godzin konsultacji
z trenerem osobistym (Patrz Rysunek 2).
Moduł „ZARZĄDZANIE” stanowi novum w stosunku do modelu niemieckiego. Model
niemiecki jest ogólny, nie ogranicza się do grupy wiekowej 50+. Niniejszy Model został
zaprojektowany tak, aby uwzględnić specyfikę grupy szkoleniowej (osoby pozostające bez
zatrudnienia 50+, które jako grupa społeczna charakteryzuje się swoistymi barierami, cechami które
wymagają wsparcia na poziomie szkoleń „miękkich”). Ponadto, inne uwarunkowania pracy

17

Wnioski zebrane w trakcie procesu testowania i ewaluacji wskazują na duże zapotrzebowanie ze strony uczestników
programu na kształcenie z zakresu miękkich umiejętności Zob. rekomendacje zawarte w pkt 4.2.1. Moduł Zarządzanie
[w:]„Raport ewaluacji zewnętrznej wstępnej wersji Produktu Finalnego pn. „Model Kształcenia – Zarządca w rolnictwie”
wykonanym przez PrePost Consulting Alicja Zajączkowska 2013.
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zarządców w rolnictwie na rynku polskim18 wymagają dodatkowego wsparcia – przekazania wiedzy
organizacyjnej, prawnej i regulacyjnej przyszłym zarządcom.
Zakres tematyczny modułu (patrz rysunek poniżej) został podzielony w taki sposób, aby
zapewnić realizację celów uwidocznionych w oczekiwanych (miękkich) kompetencjach uczestników
szkolenia, którzy w przyszłości mają pełnić funkcję zarządcy w rolnictwie.

Moduł ZARZĄDZANIE podzielony został na dwa bloki tematyczne:
1. Związany z tak zwanymi umiejętnościami miękkim: ZARZĄDZANIE – POSTAWY (56 godzin)
wzbogacone 10 godzinami konsultacji psychologicznych z trenerem osobistym.
2. Związany z organizacją pracy zarządcy: ZARZĄDZANIE – PRACA (8 godzin + opcjonalnie 16
godzin z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej).
Poniżej zaprezentowano zakres programowy poszczególnych elementów modułu.

18

Na rynku niemieckim funkcjonuje system ubezpieczeń, który umożliwia korzystanie z bezpłatnych usług zarządców
w rolnictwie, jednocześnie są oni zatrudniani przez organizacje, które zapewniają im stałe wynagrodzenie, organizują ich
pracę i wspierają. W polskich warunkach na początkowym etapie funkcjonowania zawodu, zarządcy w rolnictwie będą
działać na zasadach komercyjnych, sami będą zmuszeni znaleźć sobie pracę, podpisać niezbędne umowy, zadbać
o ubezpieczenie itp. Jednocześnie już na obecnym etapie należy zauważyć, iż istnieje duże zainteresowania ze strony
polityków, organizacji rolniczych wprowadzeniem zmian systemowych, które miałyby na celu uregulowanie pracy
zarządców i zorganizowanie jej w istniejących lub specjalnie tworzonych strukturach. Z drugiej strony możliwość pełnienia
funkcji zarządcy w rolnictwie mogłaby być realizowana w formie spółdzielni pracy, agencji tymczasowej pracy, które to
formy organizacyjno prawne mogłyby być finansowane z nowego programu ramowego na lata 2014 -2020.
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MODUŁ
ZARZĄDZANIE-POSTAWY
56 godzin

WYKŁAD
• PLANOWANIE I PODEJMOWANIE
DECYZJI
• ORGANIZOWANIE
• MOTYWOWANIE
• ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW
• KOMUNIKACJA SZEFA
• ZAWÓD SZEF
• STRES

WARSZTAT
• KIEROWANIE I PRZEWODZENIE
• DELEGOWANIE
• PRZECIWDZIAŁANIE KONFLIKTOM
• PLANOWANIE PRACY WŁASNEJ
• ADAPTOWANIE SIĘ DO NOWYCH
WARUNKÓW
• PRZEŁAMYWANIE OPORÓW PRZECIWKO
ZMIANIE
• STRES
• AUTOMOTYWACJA

Rysunek 9 Moduł ZARZĄDZANIE-POSTAWY – zakres programowy
Źródło: Opracowanie własne

Cele:
Moduł ZARZĄDZANIE – POSTAWY składa się z zajęć wykładowych, warsztatów i konsultacji
indywidualnych. Głównym celem modułu jest:


zdobycie wiedzy z zakresu źródeł i metod motywacji,



zdobycie wiedzy o radzeniu sobie ze stresem,



wykształcenie i wzmocnienie postaw proaktywnych, budowanie własnej wartości,



poznanie i rozpoznawanie własnego typu zachowania, wyszczególnienie i kluczowych
umiejętności menedżerskich,



poznanie źródeł motywacji u siebie i zrozumienie jej działania u innych,



poznanie sposobów przezwyciężania trudności w motywowaniu - analiza podstawowych
błędów motywowania,



uświadomienie własnych zasobów i ograniczeń,



dostarczenie uczestnikom wiedzy z zakresu podstaw zarządzania, umożliwiającej pełnienie
funkcji zarządcy w rolnictwie,



zdobycie podstawowego poziomu doświadczenia w zakresie współpracy i kierowania ludźmi,
umożliwiającego pełnienie funkcji zarządcy w rolnictwie,
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nabycie umiejętności z zakresu planowania pracy własnej i zespołu, organizowania pracy
własnej i zespołu, wpływania na ludzi, kierowania gospodarstwem, umożliwiających
pełnienie funkcji zarządcy w rolnictwie,



wypracowanie odpowiednich postaw bycia przedsiębiorczym, zaradnym, aktywnym,
łagodzącym napięcia i stres towarzyszący pracy w zmieniających się warunkach,
przystosowaniem się do permanentnej zmiany – ciągłym znajdywaniem w nowym otoczeniu,
w nowym gospodarstwie.

Korzyści:


Umiejętność automotywacji;



Poznanie sposobów motywowania ludzi;



Możliwość przygotowania użytecznego projektu dla własnej motywacji;



Zdobycie wiedzy i umiejętności na temat zarządzania ludźmi;



Umiejętność kreowania własnej wizji rozwoju osobistego;



Umiejętność zarządzania własnym czasem;



Nauka akceptacji zmian i lepszego radzenia sobie z nimi;



Lepsze osiąganie celów;



Efektywniejsze działanie;



Podniesienie umiejętności menadżerskich (delegowanie uprawnień, komunikacja,
negocjacje);



Poznanie strategii sukcesu;



Wzmocnienie pewności siebie.

Każdorazowo trener dostosowuje warsztat do dynamiki grupy w taki sposób, aby osiągnąć jak
najlepszy efekt kształcenia w tym zakresie. Jakkolwiek, Model zaprezentowany powyżej rozdziela
zajęcia na wykład i warsztat, co ma na celu pokazanie struktury czasu szkoleniowego, a nie
rygorystycznego przestrzegania przedstawionej proporcji.
Realizując szkolenie, trener powinien pamiętać o celach tego modułu (rozwój kompetencji
w zakresie kształtowania postaw i zachowań osób szkolonych) i w odpowiedni sposób prowadzić na
przemian wykład problemowy oraz warsztat ćwiczeniowy, aby efektywnie rozwijać umiejętności
miękkie niezbędne przy pełnieniu funkcji zarządcy w rolnictwie.
Celem modułu zarządzanie jest rozwój umiejętności miękkich – cech psychospołecznych
szkolonych osób nakierowanych na wykonywanie zawodu zarządca rolnictwie. W literaturze zestaw
takich umiejętności jak:
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odporność na stres,



budowanie pewności siebie,



precyzyjnego definiowania celów i ich osiągania,



zdolności do nienormowanego czasu pracy,



zdolność do częstej zmiany miejsca pracy,



umiejętności planowania pracy własnej i zespołu,



umiejętności organizowania pracy własnej i zespołu,



elastyczność i szybkiego adoptowania się do zmieniających się warunków otoczenia,



nazywamy umiejętnościami menedżerskimi.

Wiedzę uczestnicy nabywają w trakcie uczestnictwa w wykładzie problemowym. Poprzez
aktywne uczestnictwo w warsztatach, w trakcie których wspólnie z trenerem dyskutują nad
rozwiązaniem przedstawionych problemów, rozwijają umiejętności i kształtują postawy oczekiwane
od osoby zatrudnionej na stanowisku zarządcy w rolnictwie.
Rozwijanie „umiejętności miękkich” (w wyżej wymienionym zakresie) wydaje się być bardzo
ważnym elementem całego procesu kształcenia w przedmiotowym zawodzie. Z punktu widzenia
kształtowania postaw, niezwykle istotne jest doświadczenie trenera.
Trenerem powinna być osoba z wyższym wykształceniem psychologicznym, socjologicznym,
pedagogicznym bądź z nauk o zarządzaniu, mająca minimum pięcioletnie doświadczenie
w prowadzeniu szkoleń z opisywanej tematyki. Doświadczenie trenera, jego dojrzałość ma duże
znaczenie w procesie kształtowania postaw i zachowań szkolonych osób. W dużej mierze od
kwalifikacji trenera zależy sposób prowadzenia warsztatów i osiąganych celów szkolenia.
Zajęcia powinny zostać przygotowane w taki sposób, aby uczestnicy mogli zdobyć wiedzę
i przyswoić umiejętności w postaci ćwiczeń w parach oraz grupowych, case study, a także
z wykorzystaniem psychologicznych gier szkoleniowych.
Gry są najskuteczniejszym sposobem szkolenia - są „nauką przez praktykę”. Wykorzystują
zaangażowanie emocjonalne uczestników, a przez to zdobywana wiedza jest bardziej trwała
i efektywna, czyli stosowana też i po szkoleniu.
Sposób realizacji:
Podczas procesu szkolenia mogą zostać wykorzystane między innymi następujące metody i techniki:


dyskusje moderowane,



mini wykłady,
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praca indywidualna oraz w grupach,



prezentacja multimedialna,



wykorzystanie doświadczeń uczestników,



symulacje,



praca z użyciem kamery,



gry psychologiczne,



obserwacje,



ćwiczenia i warsztaty (analiza przypadków).

W celu zwiększenia prawdopodobieństwa osiągnięcia przez uczestników szkolenia założeń
w obszarze zachowań i postaw społecznych (patrz powyżej podpunkt „korzyści” oraz podpunkt
„cele”), zaleca się, aby każdy uczestnik odbył 10 godzin konsultacji z trenerem osobistym. Trener
osobisty (psycholog) w ramach konsultacji powinien wzmacniać ćwiczone na zajęciach
warsztatowych postawy, dotyczące budowania pewności siebie, automotywacji czy komunikacji
społecznej. Trener osobisty realizuje 10 godzin coachingu indywidualnego na jednego uczestnika.
Trening indywidualny19 powinien być rozłożony na cały okres szkolenia uwzględniony w Modelu.
Celem konsultacji indywidualnych jest wzmocnienie pożądanych postaw i zachowań
psychospołecznych uczestników szkolenia. Chodzi o to, aby osoby w wieku 50+ dodatkowo przez cały
okres szkolenia (od rozpoczęcia pierwszych zajęć aż do zakończenia praktyki) miały wsparcie
psychologiczne dotyczące zmiany ich postawy i utrwalenia tych zmian. Z uwagi na różne deficyty,
problemy i cechy osobowościowe osób bezrobotnych po 50 roku życia, wsparcie grupowe jest
niewystarczające. Konieczne jest również wsparcie trenera osobistego, który zapewni indywidualne
wsparcie poszczególnych uczestników szkolenia w tematyce najbardziej dostosowanej do ich
indywidualnych potrzeb (zob. Rozdział 1. Założenia teoretyczne Modelu). Konsultacje indywidualne
powinny być organizowane w sposób maksymalnie elastyczny, dostosowany do potrzeb
poszczególnych Odbiorców. Każdorazowo psycholog prowadzący te konsultacje z każdym
uczestnikiem indywidualnie oznacza termin kolejnych spotkań i plan konsultacji. Z uwagi na różne
potrzeby poszczególnych osób, określenie programu konsultacji jest bezcelowe i mija się z ich
zasadniczym przeznaczeniem, czyli dostosowaniem wsparcia do indywidualnych potrzeb. Konsultacje

19

Dodatkowe zajęcia trenera osobistego (coaching indywidualny) został wprowadzony na skutek obserwacji poczynionych
w trakcie testowania Modelu. Celem coachingu indywidualnego jest utrwalanie oczekiwanych psychospołecznych wzorców
zachowań reprezentowanych w postawach uczestników szkolenia.
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w miarę możliwości powinny odbywać się w atmosferze zapewniającej maksimum spokoju
i prywatności.

Program szkolenia w zakresie modułu ZARZĄDZANIE-POSTAWY obejmuje następujące zagadnienia
programowe:
Tabela 5 Moduł ZARZĄDZANIE – POSTAWY – warsztaty i wykład problemowy

LP.

1

Temat

Zarządzanie
organizacją oraz
nowoczesnym
gospodarstwem
rolnym

Czas

4

Zajęcia teoretyczne











2

Kierownik i jego
praca

4








3

Podejmowanie
decyzji

4




4

Planowanie

6




cel działania,
efektywność,
sprawność działania
kierowanie
działanie
zorganizowane
działania
indywidualne
a działania grupowe
funkcje i role jakie
pełni
kierownik
zarządzający,
niezbędne
umiejętności,
zawód szef,
cechy i umiejętności
kierownika,
stres
związany
z pełnieniem roli
kierownika
zarządzającego
stres związany z
podejmowaniem
decyzjiproces
podejmowania
decyzji,
modele
podejmowania
decyzji indywidualne
i grupowe
podejmowanie
decyzji,
asertywność,
a delegowanie
rozliczanie z
wyznaczonych
celów i zadań
istota
i
rola
planowania,
rodzaje planów,
planowanie
w oparciu

Zajęcia praktyczne


działanie zorganizowane - warsztat
diagnostyczny.
Uczestnicy
szkolenia
proszeni
są
o uszeregowanie działań według cyklu działania
zorganizowanego.
W
trakcie
omawiają
poszczególne
etapy
cyklu
działania
zorganizowanego
w
kontekście
pracy
w gospodarstwie rolnym.


funkcje i role jakie pełni kierownik –
analiza case study,
 cechy i umiejętności kierownika – warsztat
diagnostyczny.
Uczestnicy
szkolenia
proszeni
o przeanalizowanie dnia pracy osoby
zarządzającej
(właściciela,
zarządcy
w rolnictwie) w dużym gospodarstwie rolnym.
Diagnozują funkcje i role jakie pełni kierownik.
Następnie analizują potencjalny dzień pracy
zarządcy w rolnictwie i diagnozują funkcje i role
jakie w trakcie dnia może pełnić zarządca
w rolnictwie.
 indywidualne i grupowe podejmowanie
decyzji – warsztat diagnostyczny.
Uczestnicy szkolenia zastanawiają się w jakich
sytuacjach podejmuje się lepsze decyzje. Na
przykładzie dnia pracy zarządcy w rolnictwie
uczestnicy szkolenia zastanawiają się, w jakiej
sytuacji warto się konsultować, a w jakiej lepiej
samodzielnie podejmować decyzje dotyczące
funkcjonowania gospodarstwa w rolnictwie.





efektywność
i
organizacja
pracy
a
planowanieplanowanie
pracy
w gospodarstwie - warsztat diagnostyczny,
planowanie produkcji rolnej - warsztat
diagnostyczny,
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o długotrwałe cele,
cele jawne i cele
utajone.
 Zarządzanie
własnym czasem
 planowanie
–
organizacja a radzenie
sobie ze stresem,
 podział pracy,
 organizowanie pracy
w gospodarstwie,
 rozliczanie z zadań,
 konsekwencja
a asertywna
komunikacja
 Skuteczna motywacja
zmniejsza
stres
Zasady
skutecznej
motywacji,
 Tajniki motywowania
ludzi w zależności od
ich
doświadczenia
i
dojrzałości,
hierarchia
potrzeb
człowieka
 Coaching- budowanie
wiary w siebie
 Coaching – zmian
postaw i zachowań
 Budowanie
wiary
w siębie


5

6

Organizowanie

Motywowanie

6

16

 Jak się komunikować
?
 Jak być zrozumianym?
 Parafraza i jej
wykorzystanie
7

Komunikacja

8



zarządzanie własnym czasem – warsztat
diagnostyczny
Uczestnicy samodzielnie układają plan pracy
w gospodarstwie rolnym. Wspólnie analizują
swoje plany, omawiają błędy.
 podział pracy,
 organizowanie pracy własnej i zespołu.
Uczestnicy uczą się organizować pracę własną,
dzielić i łączyć zadania w pewną całość.

 potrzeby a motywacja – warsztat
diagnostyczny.
 Auto
motywacja
–
warsztat
diagnostyczny.
 Wiara we własne możliwości - warsztat
diagnostyczny.
 Praca nad sobą –
- warsztat
diagnostyczny.
 Planowanie rozwoju osobistego –
warsztat diagnostyczny
Uczestnicy szkolenia omawiają zachowanie
człowieka w organizacji i poza nią. Zastanawiają
się jakie czynniki (bodźce) i w jakich warunkach
wpływają
na
zachowanie
człowieka.
Zastanawiają się co to znaczy auto-motywacja
i w jakich warunkach może być realizowana.
Analizując warunki pracy zarządcy w rolnictwie
–zastępcy rolnika analizują motywy i warunki
pracy w kontekście analizy teorii potrzeb
człowieka. Zastanawiają się w jaki sposób
można pracować nad swoim rozwojem, jak
budować pewność siebie, jakie czynniki
wzmacniają oczekiwaną postawę a jakie ją
osłabiają. Gdzie można szukać wsparcia,
wzmocnienia? Co zrobić jeśli sobie nie radzę?
Uczą się pracować nad swoją psychiką
w dłuższym okresie czasu. Poznają swoją
inteligencję emocjonalną.
 Techniki i umiejętności skutecznego
komunikowania się
 Głuchy telefon – analiza przypadku
 Komunikacja werbalna – warsztat
diagnostyczno-sytuacyjny – „trudna
rozmowa”.
 Komunikacja niewerbalna – warsztat
diagnostyczno-sytuacyjny – „sztuka
autoprezentacji” (budowanie pewności
siebie).
Uczestnicy poznają zasady jasności
i precyzyjności wypowiedzi. Analizują
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8

Zmiana

8

 opór przed zmianą,
 zmiana
a
stresradzenie sobie
 istota i przyczyny
zmian w organizacji typy podejścia do
zmian,
 opory wobec zmian
i ich pokonywanie.

własną pewność wypowiedzi, ton, intencje,
formę. Uczą się słuchać ze zrozumieniem.
Poznają zasady stosowania informacji
zwrotnej. Stosują parafrazę. Dbają o własną
stabilność
emocjonalną
w
trakcie
wypowiedzi.
Uczą
się
cierpliwości
i zachowania odpowiednich proporcji
czasowych w dialogu. Uczą się naturalnej
koncentracji na rozmówcy, temacie i celu
rozmowy. Uczą się zadawać pytania
zamknięte i otwarte. Przełamują bariery
komunikacyjne
(krytyka,
grożenie,
rozkazywanie,
moralizowanie,
wypytywanie, uspokajanie).
 praca
w
stresie
–
warsztat
diagnostyczny,
 adaptacja do zmieniających się
warunków –warsztat diagnostyczny.
 Konflikt w organizacji Uczestnicy
szkolenia
poznają
własną
osobowość, podejście do zmiany. Poznają
techniki organizatorskie w zakresie redukcji
napięcia
i
pracowników,
pozytywnego
motywowania, radzenia sobie trudnych
sytuacjach. Na przykładzie różnych sytuacji
analizują adaptacyjny charakter pracy zarządcy
w rolnictwie – zastępcy rolnika, omawiają cechy
osobowości ułatwiające wykonywanie tego
zawodu, rozwijają postawy nakierowane na
bycie elastycznym, optymistycznym oraz
energicznym w działaniu.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: R. W. Griffin,(2004): Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. Naukowe PWN,
Warszawa.

Moduł ZARZĄDZANIE – PRACA to ta część szkolenia, która ma przygotować przyszłych
zarządców w rolnictwie do pracy w realnych warunkach od strony organizacyjnej. Z uwagi na fakt, iż
w chwili obecnej na polskim rynku nie funkcjonuje organizacja przygotowana do zatrudnienia
zarządców i organizowania ich pracy, każdy z zarządców będzie musiał samodzielnie organizować
swoją pracę. Moduł ten obowiązkowo powinien zawierać 8 godzin zajęć związanych z techniką
i organizacją pracy własnej zarządcy w rolnictwie, w szczególności należy położyć nacisk na poznanie
dokumentów wykorzystywanych przez zarządcę w rolnictwie (wzory - Załączniki nr 18-22).
Dodatkowo20, należy rozszerzyć (opcjonalnie) szkolenie o dodatkowe 16 godzin o wiedzę z zakresu

20

Podczas etapu testowania Modelu oraz w opinii raportu z ewaluacji tego procesu, zrezygnowano z obowiązkowych 16
godzin szkolenia dotyczącego zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Uczestnicy szkolenia testowego
nie byli nim w ogóle zainteresowani.
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zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, jeżeli uczestnicy na etapie wywiadu
wykażą zainteresowanie tą kwestią.
Cele modułu ZARZĄDZANIE- PRACA:


zapoznanie Odbiorców z możliwymi wersjami zatrudnienia,



zapoznanie Odbiorców z koniecznością/ możliwością ubezpieczenia własnej działalności,



zapoznanie Odbiorców z dokumentacją jaka powinna być prowadzona podczas wypełniania
obowiązków zarządcy w rolnictwie.

Korzyści:


znajomość różnych form prowadzenia działalności jako zarządca w rolnictwie,



poznanie zasad i możliwości ubezpieczenia prowadzonej działalności,



znajomość dokumentacji związanej z pracą zarządcy w rolnictwie,



znajomość zasad prowadzenia działalności – opcjonalnie.

Po ukończeniu tego modułu każdy z uczestników szkolenia powinien nabyć następujące umiejętności:


umiejętność pozyskania klienta – rolnika zainteresowanego skorzystaniem z usług zarządcy
w rolnictwie,



umiejętność prowadzenia dokumentacji niezbędnej w pracy zarządcy,



umiejętność założenia oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej – opcjonalnie.

Trenerem powinna być osoba z wyższym wykształceniem prawniczym, psychologicznym,
socjologicznym, bądź z nauk o zarządzaniu, mająca minimum pięcioletnie doświadczenie trenerskie.
Doświadczenie trenera, jego dojrzałość ma duże znaczenie w procesie kształtowania postaw
i zachowań szkolonych osób. W dużej mierze od kwalifikacji trenera zależy sposób prowadzenia zajęć
i osiąganych celów szkolenia.
Podczas procesu szkolenia mogą zostać wykorzystane
między innymi następujące metody i techniki:


wykłady,



praca indywidualna oraz w grupach,



prezentacja multimedialna,



ćwiczenia i warsztaty.

Program 8 godzinnego szkolenia w zakresie modułu
ZARZĄDZANIE-PRACA obejmuje następujące
zagadnienia programowe:
1) Ubezpieczenie:

Rysunek 10 Etap testowania Modelu

Źródło: Zbiory własne LGD Małe Morze
„PI-PWP Zarządca w rolnictwie – transfer i adaptacja niemieckiego sposobu szkolenia w rolnictwie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

48

a) ubezpieczenie OC,
b) ubezpieczenia majątkowe.
2) Odpowiedzialność:
a) odpowiedzialność cywilna,
b) umowy majątkowe,
c) odpowiedzialność karna.
3) Praca zarządcy w rolnictwie – zastępcy rolnika:
a) rodzaje podpisywanych umów,
b) dokumentacja prowadzona podczas pracy21,
c) pozyskanie klienta – marketing w działalności gospodarczej.

3.2. MODUŁ ROLNICTWO

Moduł rolnictwo z racji specyfiki i celu
projektowanego

Modelu

stanowi

najobszerniejszy blok - łącznie z praktykami 520
godzin. Moduł ten składa się z 200 godzin zajęć
wykładowo - warsztatowych (realizowanych w
sali szkoleniowej) oraz 320 godzin praktyk
zawodowych
szkoleniu

(realizowanych
teoretycznym

po
w

odbytym
wybranych

gospodarstwach rolnych). Głównym celem
modułu

rolnictwo

jest

odświeżenie

i

Rysunek 11 Etap testowania Modelu
Źródło: Zbiory własne LGD Małe Morze

usystematyzowanie wiedzy z zakresu rolnictwa, a w szczególności:


dostarczenie uczestnikom nowoczesnej wiedzy z zakresu rolnictwa,



zdobycie przez uczestników procesu kształcenia minimalnego doświadczenia,



wypracowanie odpowiednich postaw społecznych mających wpływ na budowanie zaufania
w użytkowaniu i gospodarowaniu majątkiem ruchomym gospodarstwa - umożliwiających
uczestnikom pełnienie funkcji zarządcy w rolnictwie.

21

W załączeniu minimalny wzór umowy pomiędzy zarządcą w rolnictwie, a rolnikiem (Załącznik 19), wzór zamówienia usług
zarządcy w rolnictwie (Załącznik 18), oświadczenie o zachowanie poufności (Załącznik 20), miesięczne sprawozdanie z pracy
zarządcy w rolnictwie (Załącznik 21), ankieta oceniająca pracę zarządcy w rolnictwie (Załącznik 22)
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Moduł rolnictwo (część teoretyczna, wykładowo-warsztatowa) zakłada 200 godzin zajęć
i powstał w wyniku adaptacji niemieckich programów kształcenia i konsultowania ich z polskimi
ekspertami. W celu osiągnięcia jak najlepszego efektu kształcenia w tym zakresie, zaleca się, aby 200
godzin szkoleniowych odbyło się na zasadzie wykładowo – warsztatowej. Model zaprezentowany
poniżej w wersji schematycznej, rozdziela zajęcia na wykład i warsztat, co ma na celu pokazanie
struktury czasu szkoleniowego. Trener decyduje kiedy z części wykładowej płynnie przejść do
warsztatowej formy kształcenia. Trener powinien w odpowiedni sposób prowadzić na przemian
wykład problemowy oraz warsztat ćwiczeniowy w taki sposób, aby jak najefektywniej przygotować
uczestników szkolenia do pełnienia funkcji zarządcy w rolnictwie od strony merytorycznej
(zaprezentowanie najaktualniejszej wiedzy z zakresu prowadzenia gospodarstw rolnych).

Przedstawione w poniższych tabelach
treści programowe stanowią ramowy szkielet Model

kształcenia,

który

ma

zapewnić

uczestnikom szkolenia rozwój w zakresie: wiedzy
(deklaratywnej

–

wystandaryzowanej

merytorycznej wiedzy eksperckiej), umiejętności
(teoretycznych
wykorzystania
Rysunek 12 Etap testowania Modelu
Źródło: Zbiory własne LGD Małe Morze

swoich kompetencji w zawodzie zarządca

i

praktycznych
nabytej

i

umiejętności
posiadanej

przedmiotowej wiedzy merytorycznej) i postaw
(chęci do dalszego samokształcenia się i rozwoju
w rolnictwie) umożliwiających właściwe pełnienie

funkcji zarządcy w rolnictwie. Rolniczą wiedzę merytoryczną uczestnicy nabywają (rozszerzają22) w
trakcie uczestnictwa w wykładzie problemowym oraz poprzez aktywne uczestnictwo w warsztatach.
W trakcie zajęć warsztatowych, Uczestnicy szkolenia wspólnie z trenerem, omawiają
i rozwiązują potencjalne (ćwiczeniowe) problemy wynikające z analizy przedmiotowych zagadnień
merytorycznych. W ten sposób nabywają i podnoszą wiedzę, a także rozwijają umiejętności, które są
oczekiwane do osoby zatrudnionej na stanowisku zarządcy w rolnictwie.

22

Model kształcenia zakłada, iż osoby zainteresowane pełnieniem funkcji zarządcy rolnictwie dysponują minimalną

merytoryczną wiedzą rolniczą. Oznacza to, iż osoby te legitymują się minimum zawodowym wykształceniem, najlepiej
rolniczym i posiadają doświadczenie pracy w gospodarstwie rolnym.
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Z racji obszernego zakresu oczekiwanej przedmiotowej wiedzy merytorycznej, niezwykle
istotne jest interdyscyplinarne doświadczenie trenera. Trenerem powinna być osoba z wyższym
wykształceniem rolniczym, posiadająca minimum pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń
z opisywanej tematyki (z racji specyfiki uczestników wskazane jest, aby trener posiadał także
doświadczenie w pracy z osobami 50+). Doświadczenie trenera oraz jego dojrzałość odgrywa duże
znaczenie w procesie przekazywania wiedzy rolniczej, przede wszystkim z powodu obszernego
zakresu tematycznego. W dużej mierze od kwalifikacji trenera zależy sposób prowadzenia
warsztatów i osiąganych celów w zakresie identyfikacji, przyswojenia a następnie praktycznego
zastosowania zdobytej wiedzy. W trakcie realizacji zajęć teoretycznych w module rolnictwo,
uwzględniono tematy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w gospodarstwie rolnym. Zajęcia
z BHP powinny być realizowany przez trenera realizującego moduł rolnictwo.

Moduł
ROLNICTWO

rolnictwo (wykłady)
•

uprawa roślin

•

chów i hodowla zwierząt

•

środki ochrony roślin

•

eksploatacja maszyn i
urządzeń rolniczych

•

bezpieczeństwo i higiena pracy

rolnictwo (warsztaty)
• ćwiczenie manualne
• zajęcia praktyczna (realizacja ćwiczeń
i warsztatów – wspólne omawianie
i rozwiązywanie wybranych problemów
występujących w trakcie produkcji
rolniczej
• wykorzystanie
narzędzi,
maszyn
i urządzeń służących do produkcji
rolniczej

Rysunek 13 MODUŁ ROLNICTWO – wykłady i warsztaty

Bloki
Źródło:tematyczne
Opracowanie zajęć
własnew module rolnictwo obejmują:
1) Zintegrowana uprawa roślin – Dział gleboznawstwo – 6 godzin,
2) Zintegrowana uprawa roślin – Dział składniki pokarmowe roślin – 12 godzin,
3) Zintegrowana uprawa roślin – Dział ochrona roślin uprawnych (zboża, rośliny oleiste, rośliny
okopowe) – 27 godzin ,
4) Zintegrowana uprawa roślin – Dział użytki zielone / uprawa roślin na zieloną masę– 13
godzin,
5) Technika rolna – Podstawy mechanizacji i obsługi ciągników– 15 godzin,
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6) Technika rolna – Siewniki i sadzarki – 8 godzin,
7) Technika rolna– Technika nawożenia – 9 godzin,
8) Technika rolna– Uprawa roli – 10 godzin,
9) Technika rolna – Technika ochrony roślin – 10 godzin,
10) Technika rolna – Użytki zielone – pielęgnacja i technika zbiorów – 9 godzin,
11) Technika rolna – Maszyny do zbioru roślin zbożowych i okopowych– 8 godzin,
12) Produkcja zwierzęca – Konserwacja pasz– 6 godzin,
13) Produkcja zwierzęca – Trzoda chlewna – hodowla macior / pozyskiwanie prosiąt – 11 godzin
14) Produkcja zwierzęca – Trzoda chlewna – tucz trzody chlewnej – 10 godzin,
15) Produkcja zwierzęca –Chów bydła mięsnego i bydła mlecznego – 24 godziny,
16) Produkcja zwierzęca – Opas bydła– 8 godzin,
17) Produkcja zwierzęca –Chów drobiu – 6 godzin,
18) Bezpieczeństwo i higiena pracy – 8 godzin.
Poniżej w formie tabelarycznej zaprezentowano program szkolenia w podziale na bloki tematyczne,
zajęcia praktyczne i teoretyczne oraz z podziałem na godziny.
Tabela 6 zintegrowana uprawa roślin – dział gleboznawstwa

Ramy
czasowe

Treści szkoleniowe


Określanie klas gleby

Zajęcia praktyczne






3
godziny

Ocena przeprowadzonych
działań obróbki roli











3
godziny

Pobieranie próbek glebowych
w celu ustalenia zawartości
podstawowych składników
pokarmowych





Treści teoretyczne

Jakość gleb
Określanie jakości gleby za
 Systemy określania
pomocą dotyku
gleb w Polsce
Pobieranie próbek glebowych
 Urodzajność gleb
Opisywanie cech żyzności,
jakości i urodzajności gleby
Oszacowanie jakości gleby i jej
wydajności
Rozpoznawanie struktur
glebowych
Rozpoznawanie zagęszczenia,
namulenia i przepuszczalności
wody w glebie
Ocena organizmów żywych
żyjących w wierzchniej warstwie
gleby
Ocena żywych kultur
Ocena resztek pożniwnych
Ocena wpływu aktywnych kultur
na ukorzenianie się roślin
Badanie gleby
Systematyczne wykonywanie
 Potrzeba badania
testów gleby (zawartość
gleby
składników pokarmowych,
 Oznaczenie
wartość pH, próchnica)
zawartości
podstawowych
Ustalenie zaleceń nawożenia na
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podstawie wyników badań gleby




Test N-min



Test N-Min właściwe pobieranie
(30/60/90 cm)
Wyprowadzanie zaleceń
nawożenia azotowego na
podstawie wyników badania
gleby

składników
pokarmowych
 Kalkulacja
nawożenia
azotowego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie niemieckich materiałów
Tabela 7 Zintegrowana uprawa roślin – dział składniki pokarmowe roślin

Ramy
czasowe

Treści szkoleniowe


3
godziny





3
godziny



Zajęcia praktyczne

Odczytywanie i
interpretowanie
rejestru
działalności
rolnośrodowiskowej
Odczytywanie i
interpretowanie
wyników
badania gleb
Nawozy
mineralne i
ocena jakości
nawozów



Pobieranie
próbek
gnojownicy /
substratu
Odczytywanie i
interpretacja
tabel składników
pokarmowych



Ocena faz
rozwojowych roślin











6 godzin


Nawozy/ ustalenie zapotrzebowania
Odczytywanie wyników badań gleb i
odczytywanie rejestru działalności rolnośrodowiskowej
Określanie / rozpoznawanie różnych
nawozów
Sprawdzanie twardości ziaren
Określanie ilości pyłu i zawartości ziaren
w nawozach

Treści teoretyczne


Obchodzenie się z nawozami organicznymi
Pobieranie próbek gnojownicy i
substratów oraz prowadzenie szybkiego
wykrywania azotu za pomocą pasków
wskaźnikowych
Stosowanie tabel składników
pokarmowych

Ocena faz rozwojowych roślin
Dopasowanie etapów rozwoju, ocena
stanu rozwoju
Rozpoznawanie i określanie symptomów
niedoborów składników pokarmowych
Stworzenie i zbilansowanie koniecznych
jeszcze czynności związanych z uprawą
roślin
Określenie czynników tworzących
dochody i przeprowadzenie
przybliżonych ustaleń dotyczących
dochodów (wyliczenie obsady roślin na
jednostce powierzchni, analiza długości
kłosów i liczby ziaren w kłosie, masa
1000 ziaren– wyliczenie dochodu)








Bilans nawozów /
planowanie nawożenia
upraw/ przy
uwzględnieniu
wcześniej uzyskanych
informacji oraz
przewidywanie
plonowania

Zawartość składników
pokarmowych w
różnych nawozach
organicznych np.
gnojownica, obornik i
inne

Rozpoznawanie
różnych upraw
rolniczych
Fazy rozwojowe roślin
Symptomy niedoboru
składników
pokarmowych
Obliczenie wielkości
plonów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie niemieckich materiałów
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Tabela 8 Zintegrowana uprawa roślin – dział ochrona roślin uprawnych

Ramy
czasowe

Treści szkoleniowe




3
godziny



8 godzin





8 godzin







8 godzin



Zajęcia praktyczne

Treści teoretyczne

Fachowe obchodzenie się ze środkami ochrony roślin
Przechowywanie
 Ocena przechowywania
 Właściwe czytanie
środków ochrony
środków ochrony roślin
instrukcji
roślin
użytkowania
 Fachowa ochrona
użytkownika
Instrukcja
 Zrozumienie zasad
użytkowania, zasady
użytkowania
 Obliczanie dozowania
ochrony użytkownika,
 Sporządzanie
 Zobowiązania UE
dokumentacja
dokumentacji
stosowania środków
 Wskazanie, aplikacja
ochrony roślin, bhp
Budowa i kontrola opryskiwacza do środków ochrony roślin
Budowa i kontrola
 Zapoznanie się z przepływem
 Umiejętność wymiany
opryskiwacza do
cieczy
części składowych i ich
środków ochrony roślin  Przeprowadzenie kontroli
regulacja
opryskiwacza
 Wykonanie drobnych prac
naprawczych
 Kalibracja – pomiar wyrzutu z
dysz - pomiar prędkości
Ocena stanu upraw polowych (np. zboże ozime / rzepak ozimy)
Wykorzystanie roślin
 Określenie stanu roślin (rodzaju  Zastosowanie zasady
uprawy )
progu szkodliwości w
Ocena zasobów
przypadku chwastów,
 Ustawianie żółtych koszyków
Zastosowanie zasady
grzybów i szkodników.
progu szkodliwości
 Ocena zasobów (określenie

Rozpoznawanie chorób
rodzajów kultur, stadiów
Ocena wstępnych
rozwoju, gęstość zasobów,
 Rozpoznawanie
czynności ochrony
rozpoznanie chwastów,
szkodników
roślin i ich skuteczność
obliczenie ilości chwastów,
 Rozpoznawanie chwastów
Stosowanie zabiegów
ustalenie progów szkodliwości)
ochrony roślin i
 Praktyczne zastosowanie
pielęgnacja upraw
przepisów prawa w ochronie
Stosowanie przepisów
roślin (zachowanie odstępów,
prawa
ochrona wód, ochrona
pszczół,…)
Użycie opryskiwacza do środków ochrony roślin
Stosowanie środków
 Rozpoznanie i wybór typu dysz
 Planowanie i usługi
ochrony roślin
związane z ochroną roślin
 Ustalenie ilości rozrzutu wody
Ustawianie dawki
 Ustalanie warunków
 Przeprowadzenie pomiaru
preparatu
użytkowania przy pomocy
objętości (różne metody)
tabeli dysz
Technika dyszowa
 Napełnienie opryskiwacza
ograniczająca
 Zapobieganie znoszeniu
polowego wodą i środkiem
znoszenie
oprysków
ochrony roślin przy
uwzględnieniu ochrony
Czynności korygujące
 Ustalanie szerokości
(wielkość kropel,
środowiska i ochrony
roboczej (zachowanie
ustawienie dysz, ilość
użytkownika
odstępów)
cieczy roboczej)
 Wykonanie oprysków zgodnie z  Dokumentacja w
życzeniem klienta w uprawach
kartotece skuteczności
polowych
 Ustawa o ochronie roślin
 Ocena zraszania
 Unikanie obszarów pokrywania
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się (uwrocia, kliny pola)
Prawidłowe usuwanie
pozostałości cieczy roboczej
Czyszczenia opryskiwacza

Źródło: Opracowanie własne na podstawie niemieckich materiałów
Tabela 9 Zintegrowana uprawa roślin – dział użytki zielone/ uprawa roślin na zieloną masę

Ramy
czasowe

Treści szkoleniowe


Ocena stosunku
powietrzno –
wodnych w
glebie
Ocena stanu
użytków
zielonych
Zwalczanie
szkodników
Stosowanie
środków ochrony
roślin i środków
do konserwacji



Określanie stanu
rozwoju i czasu
zbiorów
Techniki zbiorów
Ocena pokarmu




Ocena stanu
Tendencje dotyczące
wykorzystania
kukurydzy
Stosowanie
przepisów prawnych



Zbiór kukurydzy








3
godziny




4
godziny




3
godziny




Zajęcia praktyczne

3
godziny










Treści teoretyczne

Ocena stanu użytków zielonych
Ocena stosunków powietrzno-wodnych w
glebie
Ocena stanu (określanie stanu utrzymania
i terminu zbiorów)
Określanie składu gatunkowego traw
(porostu)
Stosowanie zasady zwalczania
szkodników i chwastów
Wprowadzenie odpowiednich środków
ochrony roślin i konserwacji traw

Zbiór paszy z użytków zielonych
Ustalenie terminu sianokosów
Przygotowanie i zastosowanie urządzeń
potrzebnych do sianokosów dokonanie
optymalnych ustawień
Ocena siana –sensoryczna DLG
Ocenianie kukurydzy
Ocena zasobów (określenie faz rozwoju,
obsada roślin, rozpoznawanie i obliczenie
chwastów, ustalenie progów szkodliwości)
Praktyczne zastosowanie przepisów
prawa w ochronie roślin (zachowanie
odstępów, ochrona wód, ochrona
pszczół,…)
Zbiór kukurydzy
Przygotowanie sprzętu do zbioru
Ocena jakości sieczki
Przesiewanie kiszonki z kukurydzy
Określanie zawartości suchej masy
Ocena silosu z kukurydzą







Typy użytków
zielonych
Możliwości
zagospodarowani
a użytków
zielonych

Planowanie
sianokosów
Określenie cech
jakościowych



Charakterystyka
gatunku i
przeprowadzenie
oceny odmian



Planowanie
zbiorów
Ustalenie
terminu zbiorów
Ocena paszy wg
oceny
sensorycznej DLG




Źródło: Opracowanie własne na podstawie niemieckich materiałów
Tabela 10 Technika rolna – podstawy mechanizacji i obsługi ciągników

Ramy
czasowe

Treści szkoleniowe


4 godziny


Poznanie codziennych
punktów kontrolnych
ciągnika
Poznanie cotygodniowych

Zajęcia praktyczne
Bezpieczeństwo pracy i ruchu
 Przeprowadzane
codziennych prac
kontrolnych maszyn
 Czytanie instrukcji obsługi i

Treści teoretyczne


Znaczenie wody,
oleju, powietrza,
paliwa i
elektryczności,
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2 godziny




3 godziny




6 godzin



punktów kontrolnych
Punkty kontrolne
dopuszczające do ruchu
drogowego

planów konserwacyjnych
różnych producentów
 Sprawdzanie
bezpieczeństwa
przydatności do ruchu
drogowego
Obsługa i konserwacja maszyn
Przeglądy techniczne maszyn  Wymiana oleju silnikowego
i ciągników
 Wymiana oleju w skrzyni
Przeprowadzanie częstych
biegów
prac konserwacyjnych
 Wymiana filtra paliwa i
powietrza
Konserwacja zimowa
 Odpowietrzanie układu
paliwowego

Poznanie i rozpoznawanie
części składowych
Cechy szczególne
nowoczesnych silników
Cechy szczególne
nowoczesnych skrzyń biegów

Silniki i skrzynie biegów
 Ćwiczenia na różnych
ciągnikach
 Rozpoznawanie systemów i
części składowych
 Rozpoznawanie punktów
kontrolnych i punktów do
konserwacji

Obsługa nowoczesnych traktorów
Opanowanie sposobu
 Trening na urządzeniach z
obchodzenia się z różnymi
elektroniczną regulacją
koncepcjami obsługi
podnośnika (EHR)
ciągników
 Programowanie,
uruchamianie i wybór
Elektryczne wskaźniki
kontrolne
opracowań zleceń
Elektryczne automatyczne
 Kalibracja elektronicznych
sterowanie maszynami
komponentów



Sporządzanie i
czytanie planów
konserwacyjnych



Specyfikacja różnych
olejów
Reguły dotyczące
przeprowadzania prac
konserwacyjnych
Konserwacja maszyn
zgodna z zasadami
ochrony środowiska














Elementy składowe
silnika
Technika wtryskowa
Ręczna skrzynia
biegów
Skrzynia biegów
bezstopniowa

Budowa EHR
Normy ISO
Wewnętrzny
komputer pokładowy
ciągnika

Źródło: Opracowanie własne na podstawie niemieckich materiałów
Tabela 11 Technika rolna – siewniki i sadzarki

Ramy
czasowe

Treści szkoleniowe

Zajęcia praktyczne

Treści teoretyczne

Podstawy wysiewu


2
godziny


2
godziny





Ocena wysiewu
Umiejętność
ustalenia
właściwości
wysiewu
Cechy
jakościowe
wysiewu



Budowa maszyn
Możliwości
regulacji
Obsługa i
konserwacja








Ocena struktury gleby i
wyprowadzenie wartości
celowych do zasiewu
Przeprowadzenie kontroli
parametrów wysiewu na
powierzchni użytkowej




Wymagania dotyczące rozsadników
różnych upraw
Ilość wysiewu różnych roślin z
uwzględnianiem warunków
pogodowych, momentu siewu,
rodzaju gleby i cech gatunkowych

Urządzenie do siewu punktowego
Przeprowadzenie ustawienia  Porównanie różnych systemów
ilości wysiewu
maszyn
Ustawienie głębokości
 Cele nawożenia przedsiewnego
wysiewu
kukurydzy
Ustawienie dawki nawozu w  Plany konserwacyjne
siewnikach do wysiewu
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kukurydzy
Kontrola ilości wysiewu
kukurydzy

Sadzarka do ziemniaków


Budowa
maszyny
Możliwości
ustawienia
Obsługa i
konserwacja



Dokonanie ustawień ilości
sadzenia
2
 Przeprowadzenie głębokości
godziny 
sadzenia

 Kontrola wartości ustawień
przy sadzeniu ziemniaków
Siewniki
 Budowa
 Dokonanie ustawień ilości
maszyny
wysiewu
2
 Możliwości
 Przeprowadzenie głębokości
godziny
ustawień
wysiewu
 Obsługa i
 Przeprowadzenie kontroli
konserwacja
wartości ustawień przy
wysiewie zboża
Źródło: Opracowanie własne na podstawie niemieckich materiałów









Porównanie różnych sadzarek
ziemniaków
Wyposażenie dodatkowe sadzarek
Plany konserwacyjne sadzarek

Porównanie urządzeń
mechanicznych i pneumatycznych
Wyposażenie dodatkowe
Plany konserwacyjne

Tabela 12 Technika rolna – techniki nawożenia

Ramy
czasowe

Treści szkoleniowe


2
godziny





Obliczanie
zapotrzebowania na
składniki
pokarmowe
Umiejętność
obliczenia ilości
nawozów
Cechy jakościowe
nawożenia

Zajęcia praktyczne



Treści teoretyczne

Podstawy techniki nawożenia
Przeprowadzenie obliczeń

składników pokarmowych
Wpływ siły wiatru na

nawożenie





2
godziny







5 godzin





Poznanie źródeł błędów przy
nawożeniu
Ustalanie ilości nawozów
zgodnie z potrzebami
pokarmowymi roślin
Negatywny wpływ wiatru na
nawożenie
Ochrona środowiska i
konsumentów
Dokumentacja prac
związanych z nawożeniem

Maszyny do nawożenia
Budowa i zasady działania
różnych rozsiewaczy
nawozów– wyjaśnienie różnic
w budowie
Czytanie planów
konserwacyjnych

Poznanie części

 Porównanie różnych
składowych maszyn
systemów maszyn
Możliwości regulacji
Wykonanie

podstawowych
ustawień
Obsługa i
konserwacja
Ustawianie i kontrola dawkowania składników pokarmowych
Poznanie tabeli
 Połączenie rozsiewacza
 Budowa rozsiewacza
nawożenia
nawozów z ciągnikiem
 Wykorzystanie informacji
zawartych w tabelach
Próba
 Wykorzystanie wydrukowanej
obliczenie(ilość
tabeli nawożenia
rozsiewaczy
nawozu w kg / ha)
 Zastosowanie internetowej
 Wykonanie listy kontrolnej
Ustawienie
tabeli nawożenia
do przeprowadzania kontroli
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szerokości roboczej



rozsiewacza nawozów

Ustawienia wysokości
rozsiewacza nawozów
 Ustawienia ilości nawozu na ha
 Przeprowadzenie pomiarów
szerokości roboczej
 Przeprowadzenie nawożenia
 Przeprowadzenie kontroli
rozsiewacza nawozów
 Przeprowadzenie próby
obrócenia tarczy wysiewnej
 Poznanie obsługi maszyny
 Dokładność rozdzielenia,
kontrola nakładania się pasów
nawożenia
 Ustalenie i wprowadzenie
ograniczeń rozsiewu
 Ćwiczenie ograniczenia
rozsiewu nawozu w klinie / w
miejscu zawracania/ przy
źródłach wody
 Czyszczenie i konserwacja
rozsiewaczy nawozów
 Dokumentacja prac
Źródło: Opracowanie własne na podstawie niemieckich materiałów
Tabela 13 technika rolna – uprawa roli

Ramy
czasowe

Treści szkoleniowe


2 godziny






3 godziny




3 godziny





2 godziny

Poznanie celów
uprawy roli
Podstawowa
uprawa roli
Powierzchniowa
uprawa roli

Zajęcia praktyczne


Podstawy uprawy roli
Przeprowadzenie próby łopatą

Treści teoretyczne





Budowa maszyny
Możliwości
ustawień
Obsługa i
konserwacja



Poznanie typów
maszyn
Budowa maszyny
Możliwości
ustawień
Obsługa i
konserwacja











Pług
Trzypunktowy układ mocowania
pługa
Podstawowe ustawienia i
regulacje pługa
Zastosowanie praktyczne pługa
Sprawdzenie bezpieczeństwa
działania
Uprawa pola pod zasiew
Mocowanie maszyny
Dokonanie podstawowych
ustawień
Zastosowanie praktyczne
Sprawdzenie bezpieczeństwa
działania











Cele uprawy roli
Maszyny i narzędzia do
uprawy roli
Organizmy żywe w glebie
Błędy podczas uprawy roli

Porównanie różnych
agregatów uprawowych
Cele orki
Wyposażenie dodatkowe
Plany konserwacyjne

Porównanie różnych
systemów maszyn
Cele przygotowanie gleby
pod zasiew
Wyposażenie dodatkowe
Plany konserwacyjne

Uprawa pożniwna
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Poznanie typów
 Zamocowanie maszyny
Budowa maszyny
 Dokonanie ustawień
podstawowych urządzenia
Możliwości
ustawień
 Zastosowanie praktyczne
 Obsługa i
 Sprawdzenie bezpieczeństwa
konserwacja
działania
Źródło: Opracowanie własne na podstawie niemieckich materiałów






Porównanie różnych
systemów maszyn
Cele podorywki ścierniska
Wyposażenie dodatkowe
Plany konserwacyjne

Tabela 14 Technika rolna – technika ochrony roślin

Ramy
czasowe

Treści szkoleniowe



2
godziny






2
godziny









6 godzin

Zajęcia praktyczne

Przepisy prawa
Zagrożenia wynikające z
wykonywania zabiegów
ochrony roślin
Poznanie cech
jakościowych
zastosowania środków
ochrony roślin
Dokumentacja zabiegów
ochrony roślin



Poznanie części
składowych
Możliwości ustawień
Przeprowadzenie
ustawień podstawowych
Obsługa i konserwacja





Podstawy ochrony roślin
Wpisywanie czynności
związanych z ochroną
roślin do kartoteki
Ustalanie siły wiatru

Treści teoretyczne






Maszyny do ochrony roślin
Wyjaśnienie budowy i
funkcji różnych
opryskiwaczy
 Czytanie planów
konserwacyjnych



Źródła błędów przy ochronie
roślin
Grupy substancji aktywnych
Zgodne z potrzebami
ustalanie ilości na ha
Unikanie znoszenia
Ochrona środowiska i
konsumenta

Porównanie różnych
systemów maszyn

Ustawianie i kontrola wartości celowych
Poznanie budowy tabeli
 Podłączenie opryskiwacza
 Sporządzenie listy
opryskiwaczy
do ciągnika
kontrolnej w celu
sprawdzania opryskiwaczy
Umiejętność wyliczenia
 Wykorzystanie tabeli dysz
do ochrony roślin
ilości (sprawdzenie ilości
 Ustawienie wysokości belki
wody/ ha)
polowej
Umiejętność
 Ustawienie ilości wody na
rozprowadzenia środków
ha
ochrony roślin
 Kontrola ilości wody
(obliczenie pojemności)
 Ćwiczenie
przeprowadzenia czynności
związanych z ochroną
roślin na polu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie niemieckich materiałów
Tabela 15 Technika rolna – użytki zielone – pielęgnacja i technika zbiorów

Ramy
czasowe

2
godziny

Treści szkoleniowe



Wskaźniki
Elementy składowe
użytków zielonych

Zajęcia praktyczne

Treści teoretyczne

Podstawy produkcji pasz na użytkach zielonych
 Przeprowadzenie próby łopaty  Rodzaje traw
 Skład botaniczny runi
 Prezentacja wskaźników
 Czynniki wpływające na
plon
 Chwasty i szkodniki
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Narzędzia stosowane do pielęgnacji użytków zielonych (walec, włóka, zgrzebło)
Budowa narzędzi
 Mocowanie narzędzi
 Porównanie różnych
systemów narzędzi
Możliwości regulacji
 Dokonanie ustawień
podstawowych
narzędzi

Cele zabiegów
Obsługa i konserwacja
pielęgnacyjnych
 Zastosowanie praktyczne
 Wyposażenie dodatkowe
 Sprawdzenie bezpieczeństwa
działania
 Plany konserwacyjne
Kosiarki
Poznanie typów maszyn  Zamocowanie maszyny
 Porównanie różnych
systemów maszyn
Budowa maszyny
 Dokonanie ustawień
podstawowych urządzenia
 Wyposażenie dodatkowe
Możliwości ustawień
 Zastosowanie praktyczne
 Plany konserwacyjne
Obsługa i konserwacja
 Sprawdzenie bezpieczeństwa
działania
Przewracanie i rolowanie
Poznanie typów
 Mocowanie maszyny
 Porównanie różnych
urządzeń
systemów maszyn
 Dokonanie ustawień
podstawowych urządzenia
Budowa maszyny
 Cele czynności
Możliwości ustawień
 Zastosowanie praktyczne
 Wyposażenie dodatkowe
Obsługa i konserwacja
 Sprawdzenie bezpieczeństwa
 Plany konserwacyjne
działania
Ładowarki i prasy
Poznanie typów
 Zamocowanie maszyny
 Porównanie różnych
urządzeń
systemów maszyn
 Dokonanie ustawień
podstawowych urządzenia
Budowa maszyny
 Wyposażenie dodatkowe
Możliwości ustawień
 Zastosowanie praktyczne
 Plany konserwacyjne
Obsługa i konserwacja
 Sprawdzenie bezpieczeństwa
działania





1 godz.

2
godziny







2
godziny






2
godziny





Źródło: Opracowanie własne na podstawie niemieckich materiałów
Tabela 16 Technika rolna – maszyny do zbioru roślin zbożowych i okopowych

Ramy
czasowe

2 godziny

Treści szkoleniowe





2 godziny






2 godziny





Zbiór zbóż
Zbiór buraków
Zbiór ziemniaków

Zajęcia praktyczne


Podstawy
Ocena próbek zbiorów

Treści teoretyczne




Poznanie typów
maszyn
Budowa maszyny
Możliwości
ustawień
Obsługa i
konserwacja



Poznanie typów
maszyn
Budowa maszyny
Możliwości
regulacji i ustawień
Obsługa i











Wymagania jakościowe
dotyczące produktu
końcowego
Maszyny i urządzenia używane
do zbiorów
Błędy podczas zbiorów


Kombajn zbożowy
Przygotowanie maszyny do
 Porównanie różnych systemów
pracy
maszyn
Dokonanie ustawień
 Wyposażenie dodatkowe
podstawowych urządzenia
 Plany konserwacyjne
Zastosowanie praktyczne
Sprawdzenie
bezpieczeństwa działania
Mechanizacja zbioru buraków
Przygotowanie maszyny do
 Porównanie różnych systemów
pracy
maszyn
Dokonanie ustawień
 Wyposażenie dodatkowe
podstawowych urządzenia
 Plany konserwacyjne
Zastosowanie praktyczne
Sprawdzenie
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konserwacja




2 godziny



Poznanie typów
maszyn
Budowa maszyny
Możliwości
ustawień
Obsługa i
konserwacja







bezpieczeństwa działania
Mechanizacja zbioru ziemniaków
Przygotowanie maszyny do
 Porównanie różnych systemów
pracy
maszyn
Zamocowanie maszyny
 Wyposażenie dodatkowe
Dokonanie ustawień
 Plany konserwacyjne
podstawowych urządzenia
Zastosowanie praktyczne
Sprawdzenie
bezpieczeństwa działania

Źródło: Opracowanie własne na podstawie niemieckich materiałów
Tabela 17 Produkcja zwierzęca – konserwacja pasz

Ramy
czasowe

Treści szkoleniowe


2 godziny



Poznanie procesów
konserwowania pasz
Wskaźniki

Zajęcia praktyczne
Podstawy
Ocena właściwości paszy
/ jakości paszy



Treści teoretyczne





2 godziny

2 godziny










Kiszonka w
okrągłych balotach
Kiszonka na pryzmie
Zapoznanie się z
przebiegiem
fermentacji
Suszenie
Chłodzenie
Wietrzenie
Dodawanie kwasu
propionowego
Technika
magazynowania

Produkcja kiszonki
Ocena pryzmy z kiszonką 





Biologia fermentacji
Prezentacja różnych procesów
konserwowania
Skutki braku konserwowania
pasz
Poszczególne kroki procesu
zakiszania pasz
Kalkulacja opłacalności użycia
maszyn

Konserwowanie i magazynowanie zboża
 Zapoznanie się z
 Stosunek wilgotności zboża do
magazynem zbożowym
nakładów związanych z
/elewator, BIN/
przechowywaniem
 Obliczenia kosztów
magazynowania zboża

Źródło: Opracowanie własne na podstawie niemieckich materiałów
Tabela 18 Produkcja zwierzęca – trzoda chlewna – hodowla macior/ pozyskiwanie prosiąt

Ramy
czasowe

Treści szkoleniowe


2
godziny




Anatomia i fizjologia
trzody chlewnej
Znaczenie gospodarcze
Wskaźniki produkcji

Zajęcia praktyczne


Podstawy
Budowa anatomiczna świń

Treści teoretyczne








3
godziny



Znajomość systemów
chlewni

Organizacja i zarządzanie chowem
 Ocena stanu zdrowia

zwierząt

Rasy trzody chlewnej
Metody hodowli
Ocena trzody chlewnej
Choroby trzody chlewnej
Cykl produkcji prosiąt
Czynności związane z
dobrostanem trzody
chlewnej
Możliwości uboju z
konieczności
Budowa chlewni i
wyposażenie w urządzenia
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Zapewnienie płodności






Prowadzenie planu macior
(dokumentacja )
Rozpoznawanie okresu rui
Sztuczna inseminacja
Kojarzenie
losowe/haremowe/










Znajomość i ocena pasz
Umiejętność układania
dawek pokarmowych

3
godziny





Karmienie
Praktyczne rozpoznawanie
pasz
Ocena jakości pokarmu
Sporządzanie i odważanie
dawek paszowych









3
godziny





Znajomość systemów
hodowlanych
Zarządzanie zdrowiem
Oznaczenia zwierząt
Czynności związane z
dobrostanem zwierząt







Chów prosiąt
Zakładanie kolczyków w
uszach
Skracanie ogonów
Skracanie kiełków
Przeprowadzanie kastracji
Wstrzykiwanie lekarstw









techniczne
Klimat w chlewni
Systemy dokumentowania
stosowane w hodowli macior
Przygotowanie do
wyproszeń
Możliwości pomocy przy
wyproszeniach
Czynności w przypadku
choroby
Podstawy trawienia
Tabele wartości pasz/normy
żywienia/
Zastosowanie różnych
technik karmienia
Obliczanie ilości paszy
zgodnie z potrzebami
Zaopatrzenie w wodę

Budowa chlewni i urządzenia
techniczne w budynku
inwentarskim
Wymagania klimatyczne w
chlewni dla prosiąt
Pierwsza pomoc po
narodzinach
Programy szczepień
Zapobieganie kanibalizmowi
Czynności w przypadku
choroby

Źródło: Opracowanie własne na podstawie niemieckich materiałów
Tabela 19 Produkcja zwierzęca – trzoda chlewna – tucz trzody chlewnej

Ramy
czasowe

Treści szkoleniowe



2
godziny





4
godziny




Zajęcia praktyczne

Organizacja i zarządzanie chowem
Poznanie systemów
 Szacowanie wagi

hodowlanych
zwierząt
Warunki zoohigieniczne w
 Kontrola i
chlewni
konserwacja

urządzeń podających
Umiejętność sterowania
paszę
procesem i jakością produktu

 Ustawienia i kontrola 
Organizacja zbytu trzody
urządzeń
chlewnej
wentylacyjnych

Karmienie
Urządzenia techniczne do
 Obliczanie dawek

produkcji paszy
żywieniowych
Poznanie i obsługa urządzeń do  Odmierzanie ilości
podawania paszy
pokarmu

Umiejętność ułożenia dawek
 Ocena jakości
żywieniowych zgodnie z
pokarmu
potrzebami zwierzęcia

 Obsługa

Treści teoretyczne
Budowa chlewni i
urządzenia techniczne w
tuczarni
Wymagania klimatyczne w
chlewni podczas tuczu
Jakość tuszy
Rozpoznawanie gotowości
do uboju
Dobrostan zwierząt
Urządzenia do podawania
paszy (urządzenia do
mieszania paszy)
Zapotrzebowanie na
substancje odżywcze w tucz
trzody chlewnej
Zaopatrzenie w wodę
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automatycznych
karmideł



Wykorzystanie tabel pasz
(normy żywienia)



Typowe zachorowania
podczas tuczu trzody
chlewnej
Oznaki chorobowe
Zachowanie podczas
choroby
Zaburzenia w zachowaniu

Kontrola zwierząt podczas tuczu


4
godziny

Ocena stanu zdrowia
Rozpoznawanie oznak
dawanych przez zwierzęta





Ocena budowy ciała
zwierząt
Ocena zachowania
Rozpoznawanie
pasożytów





Źródło: Opracowanie własne na podstawie niemieckich materiałów
Tabela 20 produkcja zwierzęca – chów bydła i krów mlecznych

Ramy
czasowe

2
godziny

Treści szkoleniowe







4
godziny






Wskaźniki
Anatomia i
fizjologia bydła
Znaczenie
gospodarcze chowu
bydła
Poznanie systemów
hodowlanych
Rozpoznawani
zakłóceń
związanych z
hodowlą
Higiena w oborze
Umiejętność
rozpoznawania
ważnych
zachorowań
Zapewnienie
płodności

Zajęcia praktyczne


Podstawy produkcji mleka
Budowa anatomiczna krowy

Treści teoretyczne







Organizacja i zarzadzanie chowem
Wizualna ocena zwierzęcia

(warunkowanie, stan zdrowia,
rozpoznanie rui u bydła, itp.)











4
godziny



Karmienie zgodne z
potrzebami
przeżuwaczy
Zachorowania
spowodowane
karmieniem
Technika karmienia




Karmienie
Ocena jakości pokarmu
Kształtowanie dawek
pokarmowych










Rasy mięsne
Metody chowu
Harmonogram prac w
chowie bydła mlecznego
Dobrostan zwierząt

Porównanie chowu na
uwięzi i chowu
wolnostanowiskowego
Sposoby usuwania
odchodów
Higiena podczas
zadawania pasz i pojenia
Choroby bydlęce
(bakterie, wirusy,
pasożyty)
Zachowanie w przypadku
choroby
Przygotowanie do
narodzin/-pomoc przy
wycieleniach/
Plan pokryć
Zrozumienie procesów
przemiany materii
Karmienie zgodne z
potrzebami
Zaopatrzenie w wodę
Planowanie karmienia
Ustalanie dawek
pokarmowych
Zapobieganie
zaburzeniom przemiany
materii
Nowoczesna technika
podawania paszy
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8 godzin

Podstawy
fizjologiczne
Proces dojenia
Przestrzeganie
higieny podczas
udoju




Mleko i pozyskiwanie mleka
Dojenie
Umiejętność interpretowania
raportu z kontroli mleka









6 godzin



Systemy hodowlane
Pierwsza pomoc
podczas wycielenia i
po porodzie,
opieka nad
cielęciem
Karmienie




Chów cieląt i jałowizny
Identyfikacja zwierząt
(kolczykowanie)
Dekornizacja






Podstawy produkcji
mleka /pozyskiwania
mleka
Dojarki
Wymagania dotyczące
jakości mleka
Urządzenia chłodzące i
magazynujące
Umiejętność oceny
środowiska hodowlanego
Stan odpornościowy
cielęcia
/ okres siary/
Stosowanie dawek
pokarmowych zgodnie z
zapotrzebowaniem

Źródło: Opracowanie własne na podstawie niemieckich materiałów

Tabela 21 Produkcja zwierzęca – opas bydła

Ramy
czasowe

Treści szkoleniowe




2
godziny



Poznanie systemów opasu
Warunki zoohigieniczne w
oborze
Umiejętność sterowania
jakością procesu i produktu
Umiejętność wprowadzenia
na rynek

Zajęcia praktyczne





Organizacja chowu
Szacowanie wagi
zwierząt
Kontrola i konserwacja
urządzeń zadających
paszę
Ustawienia i kontrola
urządzeń
wentylacyjnych

Treści teoretyczne








3
godziny






3
godziny



Urządzenia techniczne do
produkcji paszy
Poznanie i opanowanie
urządzeń technicznych do
karmienia
Umiejętność zestawienia
racji zgodnie z potrzebami
zwierząt
Rozpoznawanie stanu
zdrowia
Rozpoznawanie oznak
dawanych przez zwierzęta

Karmienie
Obliczanie racji

żywnościowych
 Odmierzanie ilości

paszy
 Ocena jakości paszy

 Obsługa
automatycznych

urządzeń karmiących
Kontrola zwierząt podczas opasu
 Ocena budowy ciała

zwierząt
 Ocena zachowania

 Rozpoznawanie

pasożytów



Budowa obory i technika
stosowana w budynku
inwentarskim
Wymagania klimatyczne w
oborze w tuczeniu
Jakość tuszy
Rozpoznawanie gotowości
do uboju
Czynności związane z
dobrostanem zwierząt

Nowoczesne urządzenia do
podawania paszy
Zapotrzebowanie na
substancje pokarmowe przy
opasie
Zaopatrzenie w wodę
Wykorzystanie tabel pasz

Typowe zachorowania w
tuczu bydła
Sygnały chorobowe
Zachowanie w przypadku
choroby
Zaburzenia zachowania

Źródło: Opracowanie własne na podstawie niemieckich materiałów
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Tabela 22 Produkcja zwierzęca – chów drobiu

Ramy
czasowe

Treści szkoleniowe

Zajęcia praktyczne

Treści teoretyczne

Podstawy chowu drobiu




2
godziny



Budowa anatomiczna i
fizjologia
Cele hodowli
Wskaźniki produkcji






Prawidłowy ubój zwierząt







Formy hodowli
Karmienie
Choroby





Formy hodowli
Karmienie
Choroby

2
godziny

2
godziny

Chów kur niosek
 Wybór zwierząt

 Ćwiczenia karmienia z ręki

 Kontrola i konserwacja
urządzeń do karmienia i pojenia 
 Zbieranie jaj i przygotowanie
ich do sprzedaży
 Rozpoznawanie cech
jakościowych
 Rozpoznawanie sygnałów
zwierząt
Tucz drobiu (broilery, indyki, kaczki, gęsi)







Łapanie zwierząt
Ćwiczenia karmienia z ręki
Kontrola i konserwacja
urządzeń do karmienia i pojenia
Rozpoznawanie sygnałów
zwierząt

Rasy drobiu
Choroby drobiu
Dobrostan zwierząt
Możliwości uboju z
konieczności
Zakłócenia w zachowaniu
drobiu
Powstawanie jaja
Zapotrzebowanie na
składniki pokarmowe
Higiena podczas
produkcji jaj

Cechy szczególne
poszczególnych
gatunków

Źródło: Opracowanie własne na podstawie niemieckich materiałów
Tabela 23 Bezpieczeństwo i higiena pracy

Ramy
czasowe

2
godziny

Treści szkoleniowe



Źródła zagrożeń
Czynności
prewencyjne





Zranienia wskutek
kontaktu ze
zwierzętami
Zagrożenia ze strony
szkodliwych gazów



Zagrożenia ze strony
wirujących części
maszyn i urządzeń
Unikanie błędów przy
obsłudze



Ochrona roślin



2
godziny



2
godziny

2
godziny

Zajęcia praktyczne





Treści teoretyczne

Zagrożenia w gospodarstwach rolnych
Zwiedzanie gospodarstwa

rolnego i ocena potencjalnych
zagrożeń


Zagrożenia w chowie zwierząt
Zastosowanie technicznych
środków pomocniczych
Pomiar gazów szkodliwych





Zagrożenia przy obsłudze maszyn
Demonstracja zagrożenia w

praktyce


Zagrożenia substancjami chemicznymi
Stosowanie czynność


Przepisy dotyczące ochrony
przed wypadkiem
Wytyczne
Sporządzanie list
kontrolnych
Zdjęcia wypadków
Wartości graniczne
szkodliwych gazów
Rozpoznawanie gazów
szkodliwych
Zdjęcia z wypadków
Urządzenia
zabezpieczające

Oddziaływanie różnych
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Antybiotyki
Nawozy
Zaprawianie
materiału
siewnego (bejce)

ochronnych

substancji na organizm
ludzki

Źródło: Opracowanie własne na podstawie niemieckich materiałów

Po zrealizowaniu szkolenia teoretyczno – praktycznego, uwzględniono w Modelu etap
praktyki zawodowej. Jej celem jest wykorzystanie, ugruntowanie i weryfikacja wiedzy (deklaratywnej
– wystandaryzowanej merytorycznej wiedzy eksperckiej), umiejętności (teoretycznych i praktycznych
umiejętności wykorzystania nabytej i posiadanej przedmiotowej wiedzy merytorycznej) i postaw
(konfrontacji zachowania osoby szkolonej w sytuacji zetknięcia z prawdziwym gospodarstwem
i osobami w nim pracującymi) w praktycznym działaniu, w konkretnym gospodarstwie rolnym.
Na etapie praktyk, obok weryfikacji wiedzy teoretycznej, uczestnicy szkolenia po raz pierwszy
będą mieli możliwość znalezienia się w sytuacji pracy „u kogoś” w gospodarstwie rolnym.
Doświadczenie to jest bardzo ważne z punktu widzenia wykonywania przyszłej pracy jako zarządca
w rolnictwie. Może się okazać, iż na poziomie osobowościowym – „umiejętności miękkich”, osoby
biorące udział w szkoleniu nie radzą sobie ze stresującą sytuacją, w jakiej się znalazły. Szereg
czynników takich jak: ocena ich pracy, wiedzy oraz podejścia może prowadzić do niepokoju
i problemów natury komunikacyjnej w relacjach pracowniczych.
Model zakłada, iż każdy uczestnik szkolenia będzie pracował (odbywał praktykę) w dwóch
gospodarstwach rolnych po 160 godzin (łącznie 320 h, około 40 dni roboczych). Gospodarstwa te
powinny różnić się od siebie w zakresie prowadzonej działalności, produkcji roślinnej i zwierzęcej.
Wyboru odpowiednich gospodarstw nadających się pod względem formalnym do realizacji
praktyk, dokonuje każdorazowo dwuosobowa komisja, która ocenia gospodarstwo. Typowane
gospodarstwa rolne powinny być wzorcowe pod każdym względem tj.: wielkości, zakresu
działalności, typowości i reprezentatywności dla danego makroregionu, stosowanej technologii
produkcji (stosujące nowoczesne technologie, wysoce zmechanizowane) w takim stopniu, aby
zapewniały realizacje celów szkolenia dla modułu rolnictwo. Z czasem organizacja szkoląca powinna
dążyć do stworzenia bazy „wzorcowo” zarządzanych gospodarstw jako miejsca realizacji praktyk
przez uczestników szkolenia.
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Opiekę merytoryczną nad realizacją praktyk pełnią właściciele gospodarstw rolnych,
u których odbywają się praktyki. Konsultacje23 z opiekunami praktyk mają na celu uzyskanie pomocy
w sytuacji braku możliwości rozwiązania problemu napotkanego w trakcie praktyk. Dotyczy to
zarówno wsparcia merytorycznego z zakresu przedmiotowej wiedzy rolniczej, jak i umiejętności
„miękkich”. Założeniem praktyk jest wprowadzenie uczestników szkolenia do gospodarstwa rolnego
w jego aktualnym stadium funkcjonowania w taki sposób, jak zarządca w rolnictwie wchodzi do
gospodarstwa rolnego, w którym będzie zastępował rolnika. W związku z tym nie ma na tym etapie
możliwości opracowania szczegółowego programu praktyk z uwagi na fakt, iż poszczególne szkolenia
będą realizowane o różnych porach roku w różnorodnych gospodarstwach, a więc dla każdej grupy
program powinien być opracowany indywidualnie. Program powinien być opracowany przez
opiekuna praktyk – właściciela gospodarstwa, w którym odbywają się praktyki. Program powinien
zostać zatwierdzony przez Użytkownika – instytucję organizującą szkolenie.
Warunki praktyki mają przypominać sytuacje, w których może znaleźć się przyszły zarządca
w rolnictwie. Zakres merytoryczny praktyki zostaje każdorazowo określony przez właściciela
gospodarstwa, u którego realizowana jest praktyka zawodowa i zależy od działalności prowadzonej
przez gospodarstwo i aktualnego harmonogramu prac w gospodarstwie. Na terenie danego
gospodarstwa rolnego, jednocześnie praktykę odbywać może maksymalnie trzech uczestników
szkolenia. Założenia Modelu wskazują, iż podstawowym celem praktyki jest zdobycie doświadczenia,
a zatem uczenie powinno mieć charakter praktycznych działań na rzecz danego gospodarstwa.

23

Opiekun praktyki powinien wykorzystywać takie metody jak coaching, mentoring, itp.
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PODSUMOWANIE

Zarządca w rolnictwie – zastępca rolnika to zawód z przyszłością.
Opracowany MODEL KSZTAŁCENIA – ZARZĄDCA W ROLNICTWIE. Przygotowanie do pełnienia
funkcji zastępcy rolnika otwiera nowe możliwości przeciwdziałania bezrobociu wśród osób powyżej
50 roku życia, rozwoju zawodowego osób z doświadczeniem rolniczym i zmian w polskim rolnictwie.
Wnioski z ewaluacji zewnętrznej:


Produkt w zaproponowanym kształcie jest skutecznym narzędziem kształcenia w zawodzie
zarządcy w rolnictwie. Osoby, które posiadają już doświadczenie w pracy w rolnictwie,
kształceni według Modelu, będą w stanie wykonywać zadania zarządcy w rolnictwie. Analiza
rzeczywistych efektów testowanego Modelu wykazała, iż przyjęty w ramach testowania
program edukacyjny jest skuteczny i użyteczny dla Odbiorców – bezrobotnych osób 50+, pod
warunkiem, że kandydaci do kształcenia w tym zawodzie będą spełniali kryteria założone
w Modelu.



Zaletą produktu finalnego jest to, że jego wykorzystywanie w praktyce może być opłacalne
z szerszej perspektywy społecznej. Jeżeli Model Kształcenia - Zarządca w rolnictwie będzie
upowszechniony i zostanie włączony do głównego nurtu polityki i praktyki, umożliwi to
funkcjonowanie nowego zawodu w Polsce. To z kolei może wpłynąć na zwiększenie miejsc
pracy na obszarach wiejskich oraz polepszenie jakości życia właścicieli gospodarstw rolnych.



Zaproponowane w Modelu treści szkoleniowe w podziale na zajęcia praktyczne i teoretyczne,
programy i konspekty tematyczne poszczególnych bloków tematycznych zostały opracowane
poprawnie, są wyczerpujące i nie wymagają większych modyfikacji.24

24

Raport ewaluacji zewnętrznej wstępnej wersji Produktu Finalnego pn. „Model Kształcenia – Zarządca w rolnictwie”,
PrePost Consulting Alicja Zajączkowska, 31 sierpień 2013
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Załącznik 1 Formularz zgłoszeniowy

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Dane
Imię i Nazwisko
Data urodzenia
 kobieta

Płeć

 mężczyzna

Wykształcenie





 średnie
 pomaturalne
 wyższe

Wykształcenie rolnicze



TAK



NIE

Posiadane uprawnienia



prawo jazdy kat B



Prawo jazdy kat. T lub C+E

Dane teleadresowe

Powiat

podstawowe
gimnazjalne
zasadnicze zawodowe

Gmina
Miejscowość
Ulica, numer domu/ lokalu
Kod pocztowy
Telefon stacjonarny
Telefon komórkowy
e-mail

Status zawodowy
 osoba pozostająca bez zatrudnienia (osoba niezatrudniona, niewykonująca innej pracy zarobkowej,
zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, w tym osoba
zarejestrowana we właściwym dla miejsca zamieszkania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie
pracy jako bezrobotna)

Liczba lat pracy
w rolnictwie
Zajmowane stanowiska
w gospodarstwach
rolnych

 właściciel/ współwłaściciel gospodarstwa
 pomagający członek rodziny
 zatrudniony specjalista
 pracownik najemny
W jakich
 uprawa roślin
gospodarstwach rolnych  hodowla zwierząt
Pan/Pani pracował/a
 gospodarstwa mieszane
Prace wykonywane w
gospodarstwach rolnych
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Załącznik 2 Karta wywiadu wstępnego

KARTA WYWIADU WSTĘPNEGO
INFORMACJE

data spotkania:

IMIĘ I NAZWISKO:
TELEFON:

Zawody wykonywane:

Ostatnie miejsce pracy/stanowisko:

ADRES:
Uprawnienia i certyfikaty:
- prawo jazdy kat. B …………….., lub inne kat.………………………………………………………………………..
- dyplom ukończenia szkoły rolniczej
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Przebieg życiorysu zawodowego - jakie ma Pani/Pan doświadczenie zawodowe, przebieg, okresy zatrudnienia,
zajmowane stanowisko, realizowane zadania w pracy, opis podejmowanych innych form aktywności w postaci
praktyk, stażu i inne:

Jakie są Pani/Pana umiejętności związane z pracą w branży rolnej?

Jakie są Pani/Pana zainteresowania zawodowe? Jaki jest preferowany rodzaj pracy i zadań do wykonywania?

Jakie ma Pani/Pan talenty, predyspozycje?

Inne informacje (nieudokumentowane doświadczenia, umiejętności, posiadane referencje, itd.):

Powody przystąpienia do projektu:

Oczekiwania wobec projektu:
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Jak ocenia Pani/Pan swoje zdolności komunikacyjne? Łatwość nawiązywania kontaktu? Swoboda komunikacji
w mowie i piśmie? Na skali od 1-7, gdzie 1- duże trudności, 7 żadnych trudności, duża łatwość
1 – 2 – 3 – 4– 5 - 6 – 7
Uwagi doradcy zawodowego:

Jakie napotkał Pani/Pan trudności?
1.
2.
3.
4.
5.

Finanse
Wiek
Brak pomocy
Brak pomysłu
Inne….

Uwagi doradcy zawodowego:
Jakie są Pani/Pana możliwości?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mam dużo czasu i chęci do podjęcia nowej inicjatywy
Mam dużo chęci ale nie mam pieniędzy
Nie wiem od czego zacząć
Chcę coś robić ale się boję
Chcę założyć własną działalność gospodarczą
Inne…

Uwagi doradcy zawodowego:
Proszę dokonać oceny swojej sytuacji zdrowotnej. Na skali od 1-7
1 – 2 – 3 – 4– 5 - 6 – 7
Uwagi doradcy zawodowego:
Proszę o ocenę motywacji do podjęcia szkolenia w zawodzie Zarządca w rolnictwie na skali od 1-7, gdzie 1
oznacza mała motywację a 7 bardzo dużą.
1 – 2 – 3 – 4– 5 - 6 – 7
Uwagi doradcy zawodowego:
Charakterystyczny rys problemu danej osoby:
1. Niepełnosprawność
2. Problemy zdrowotne
3. Luki w edukacji
4. Niska motywacja
5. Brak wsparcia w rodzinie i środowisku
6. Inne …
Ustalenia i komentarze:
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Załącznik 3 Karta wywiadu pogłębionego

KARTA WYWIADU POGŁEBIONEGO

Proszę ocenić Pana/Pani potencjał i potrzeby w zakresie wiedzy i umiejętności
z tematyki szkolenia, zaznaczając znak „X” w odpowiednim miejscu tabeli.

LP.

Bloki tematyczne zajęć w Module rolnictwo

1

Zintegrowana uprawa roślin – dział gleby

2

Zintegrowana

uprawa

roślin

–

Moja wiedza/
umiejętności w
tym zakresie są
wystarczająca

Posiadam pewny
zasób wiedzy/
umiejętności, ale
chętnie pogłębię
wiedzę w tym
zakresie

Nie posiadam
wiedzy/
umiejętności w
tym zakresie i
chcę ją zdobyć

Nie posiadam
wiedzy/
umiejętności w
tym zakresie i nie
zamierzam jej
zdobywać

dział

składniki pokarmowe roślin

3

Zintegrowana uprawa roślin – użytki
zielone/uprawa karmy

4

Technika rolna – podstawy maszyn i
ciągniki

5

Technika rolna – siewniki i sadzarki

6

Technika rolna – techniki nawożenia

7

Technika rolna – uprawa roli

8

Technika rolna – technika ochrony roślin

9

Technika

rolna

–

użytki

rolne

–

pielęgnacja i technika zbiorów

10

Technika rolna – maszyny do upraw
owoców, roślin trawiastych i liściastych

11

Produkcja zwierzęca – konserwacja karmy

12

Produkcja zwierzęca – trzoda chlewna
(hodowla macior / pozyskiwanie prosiąt)
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13

Produkcja zwierzęca – trzoda chlewna
(tuczenie trzody chlewnej)

14

Produkcja zwierzęca – hodowla bydła i
bydła mlecznego

15

Produkcja zwierzęca – tucz wołowy

16

Produkcja zwierzęca – hodowla drobiu

17

Bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie
rolnym

18

Zakładanie

i

prowadzenie

działalności

gospodarczej

18

Uwagi (wpisz jakiej wiedzy Tobie brakuje najbardziej – poza wymienionymi powyżej):
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Załącznik 4 Wzór minimalny deklaracji uczestnictwa w szkoleniu

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

Ja,

niżej

podpisana/y

…..........................................…………………….……….……

deklaruję

udział

w przygotowaniu szkoleniowym do pełnienia zawodu zarządca w rolnictwie, w tym do udziału
w szkoleniach w wymiarze 274 (290) godzin oraz w praktykach zorganizowanych w gospodarstwach
rolnych w wymiarze 320 godzin.

Jednocześnie oświadczam, że:
1. Jestem osobą pozostająca bez zatrudnienia (osobą niezatrudnioną, niewykonująca innej
pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru
czasu pracy, w tym osobą zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zamieszkania (stałego
lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna).
2. Zgłaszam z własnej inicjatywy chęć udziału w szkoleniach, zobowiązuje się do
systematycznego uczęszczania na zajęcia i czynnego udziału.
3. Dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.
4. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997, Dz. U. z 2007 r. Nr 101,
poz. 926, z późniejszymi zmianami, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez …………………………………………………………………………………………………………………. .
5. Wyrażam zgodę na utrwalanie mojego wizerunku na zdjęciach, publikowanie zdjęć na stronie
internetowej, w prasie i innych środkach masowego przekazu.
6. Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych.
7. Oświadczam pod groźbą odpowiedzialności karnej art.233 paragraf 1 KK, że dane osobowe
i teleadresowe przedstawione w Formularzu Zgłoszeniowym są zgodne z prawdą.
Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia o wszelkich zmianach moich
danych osobowych.
8. Deklaruję chęć podjęcia zatrudnienia.

….………………………………
Miejscowość, data

……………………………………………………
PODPIS

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

78

Załącznik 5 Przykładowy scenariusz szkolenia trenerów

Termin

Czas

Treść
Przywitanie uczestników
Omówienie i uzgodnienie treści szkolenia

Dzień 1

8
godzin

Technika rolna – temat główny: ciągniki
Sporządzenie dokumentów szkoleniowych odnośnie specyficznego dla danego dnia
zakresu tematycznego
Przykład jako wzór dla innych tematów z tego zakresu
Codzienna praca zarządcy w rolnictwie

Dzień 2

8
godzin

Dzień 3

8
godzin

Dzień 4

8
godzin

Technika rolna: główny temat – zastosowanie maszyn oraz bezpieczeństwo i higiena pracy
Sporządzenie dokumentów szkoleniowych odnośnie specyficznego dla danego dnia
zakresu tematycznego
Przykład jako wzór dla innych tematów z tego zakresu
Produkcja roślinna
Praktyczna ocena upraw i areału wzorcowego
Sporządzenie dokumentów szkoleniowych odnośnie specyficznego dla danego dnia
zakresu tematycznego
Przykład jako wzór dla innych tematów z tego zakresu
Produkcja zwierzęca: główny temat – chów i hodowla trzody chlewnej
Budowa chlewu
Ocena zwierząt
Klimatyzacja w chlewie
Sporządzenie dokumentów szkoleniowych odnośnie specyficznego dla danego dnia
zakresu tematycznego
Przykład jako wzór dla innych tematów z tego zakresu
Produkcja zwierzęca: główny temat – chów i hodowla bydła
Ocena zwierząt
Higiena mleka

Dzień 5

8
godzin

Urządzenia w oborze
Urządzenia stosowane w dojeniu
Sporządzenie dokumentów szkoleniowych odnośnie specyficznego dla danego dnia
zakresu tematycznego
Przykład jako wzór dla innych tematów z tego zakresu
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Załącznik 6 Przykładowa karta pracy dla uczestników szkolenia – Moduł rolnictwo (nr 1)

Proszę zarejestrować pogłowie bydła, które chowane jest w oborze lub jej dziale.
Obora/dział: _____________ data zapisu: _________________
użytkowanie stada

 krowy mleczne  krowy matki

rasa/y
dotychczasowa ilość pogłowia

_______________________ krów



z tego 1.-2. laktacji

_______________________ krów



z tego 3.-4. laktacji

_______________________ krów



z tego 5.-6. laktacji

_______________________ krów



więcej niż 6 laktacji

_______________________ krów

wiek krów

_______________________ lat

waga krów

_______________________ kg żywej wagi

ilość mleka/krowę/rok

_______________________ kg

okres między

_______________________ dni
_______________________ %

czy poroże u zwierząt zostało usunięte?

 tak

 nie

cechy szczególne stada/ pozostałe

W wielu gospodarstwach krowy chowane są w oborach lub boksach w grupach podzielonych pod
względem wydajności.
Proszę określić miejsca dla wybranej grupy zwierząt oraz ustalić stosunek zwierząt do miejsc.
Grupa zwierząt
Ilość krów w grupie
Ilość miejsc do karmienia
stosunek

Proszę obserwować stado przez kilka dni w trakcie karmienia. Proszę zanotować swoje obserwacje
oraz omówić je z instruktorem. Co można ewentualnie ulepszyć?
Spostrzeżenia:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Propozycje ulepszenia:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Jakie działania w celu pielęgnowania zwierząt przeprowadzane są w gospodarstwie? Jakie środki
pomocnicze są do dyspozycji krów?
a) Pielęgnacja kopyt?
 tak

 nie

Jeżeli tak, jak często?

 regularnie sprawdzane _______ x rocznie
 według potrzeb

b) Mycie kopyt?
 tak

 nie

Jeżeli tak:

stosowane środki: ______________
Dozowanie: ___________________
Częstotliwość: _________________

c) Przycinanie?
 tak

 nie

d) Czy są dostępne drapaczki?
 tak
Jeżeli tak:

 nie
ilość: _________
Dostępne dla wszystkich krów?  tak  nie

e) Pozostałe
(np. możliwość ochłodzenia, ochronna przed słońcem)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Załącznik 7 Przykładowa karta pracy dla uczestników szkolenia – Moduł rolnictwo (nr 2)

Pochodzenie loch ma duży wpływ na opłacalność produkcji trzody chlewnej. Proszę opisać
pochodzenie loch w gospodarstwie, w którym odbyli Państwo szkolenie/ praktykę (program hodowli,
dostawca, podział).
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Proszę dokonać przeglądu szczepień do momentu dostawy loch.
szczepienia

tak

nie

data

parwowirusy
choroba Aujeszkiego
różyca

Proszę wyjaśnić, jakie szczepienia zostaną przeprowadzone w gospodarstwie (czas, szczepienie
roczne tak/nie, uzasadnienie konieczności).
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Proszę wpisać wszystkie dostępne informacje o wybranej przez Państwa grupie zwierząt.
Data: _____________________
1

2

3

4

5

6

locha nr
data narodzin
dotychczasowa ilość
miotów
ostatnia data oproszenia
ostatnia data krycia
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wydajność lochy


Żywo narodzone
prosięta



Żywo narodzone
prosięta/miot



Wszystkie
sprzedane prosięta



Sprzedane prosięta
/miot
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Załącznik 8 Przykładowa karta pracy dla uczestników szkolenia – Moduł rolnictwo (nr 3)

Oblicz zapotrzebowanie na nawozy mineralne przy oczekiwanym plonie pszenicy ozimej w wysokości
5 t z ha. Potrzeby nawożenia azotem są duże oraz średnia zawartości gleby w fosfor i potas.
kompleks przydatności rolniczej gleb 4.

Wyszczególnienie

Kompleks
przydatności
rolniczej gleb

Plon w t/ha

Pszenica ozima

4

5

Mocznik 46%N

x

x

Superfosfat
granulowany 19% P2O5

x

x

x

Sól potasowa K2O 60%

x

x

x

N

P2O5

K2O

x

x

x

x

Obliczenia:
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Załącznik 9 Przykładowa karta pracy dla uczestników szkolenia – Moduł rolnictwo (nr 4)

Jak zrobić dobrą kiszonkę z kukurydzy ?

UZUPEŁNIJ ZASADY

1.

Termin zbioru…………………………………………………………………………………

2.

Dokładne rozdrobnienie………………………………………………………………...

3.

Stosowanie konserwantów…………………………………………………………....

4.

Poprawne zakiszanie………………………………………………………………………

5.

Wybieranie kiszonki……………………………………………………………………….

6.

Jakość kiszonki………………………………………………………………………………..

7.

Skarmianie kiszonki – dawki……………………………………………………………
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Załącznik 10 Przykładowa karta pracy dla uczestników szkolenia – Moduł rolnictwo (nr 5)

Lista kontrolna przestrzegania zasad BHP w gospodarstwie
L.p.

Obiekty,
budynki itp.

1.

Dom,
mieszkanie

2.

Budynki
gospodarcze
(obora,
chlewnia…)

3.

Warsztaty,
wiaty itp.

4.

Podwórze,
obejścia,
szambo itp.

5.

Urządzenia
wodnomelioracyjne

6.

Pozostałe

7.

Uwagi

Przyczyny zagrożeń

Działania korygujące
lub zapobiegawcze

Ryzyko po redukcji
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Załącznik 11 Przykładowa karta pracy dla uczestników szkolenia – Moduł rolnictwo (nr 6)

Karta pracy – technika opryskiwania roślin

L.p.

Czynności

1.

Rozpoznanie i wybór typu dysz
Ustawienie ilości cieczy roboczej przy
pomocy tabeli dysz

2.

Szerokości robocza

3.

Przygotowanie cieczy

4.

Przeprowadzenie pomiaru objętości
(różne metody)

5.

Napełnianie opryskiwacza polowego
wodą i środkiem ochrony roślin z
uwzględnieniem ochrony środowiska i
ochrony użytkownika

6.

Ocena zraszania

7.

Znoszenie

8.

Unikanie obszarów nakładania się
podczas zawracania

9.

Wykonanie oprysków zgodnie z
życzeniem klienta na polu

10.

Czyszczenie opryskiwacza

Poprawność działania

Czynności korygujące
(wielkość kropel,
ustawienie dysz, ilość
rozrzutu)

Dostosowana do ścieżek

Unikanie znoszenia i
odstępów
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Załącznik 12 Przykładowy program 16 godzinnego szkolenia opcjonalnego „Zakładanie i prowadzenie działalności
gospodarczej”– MODUŁ ZARZĄDZANIE PRACA

1) Działalność gospodarcza – wprowadzenie:
a) zasady prowadzenia,
b) ograniczenia działalności gospodarczej (koncesje, pozwolenia),
c) firma.
2) Rejestracja działalności:
a) rejestracja,
b) Urząd Statystyczny (REGON),
c) Urząd Skarbowy (NIP, VAT),
d) ZUS.
3) Działalność gospodarcza a finanse:
a) obrót (przychody, koszty, dochód),
b) dokumentowanie kosztów,
c) dokumentowanie przychodów (faktury, rachunki),
d) rachunek bankowy.
4) Podatki w działalności gospodarczej:
a) podatek dochodowy,
b) podatek VAT,
c) akcyza,
d) podatek od nieruchomości,
e) podatek od czynności (PCC),
f) opłaty skarbowe (pełnomocnictwa, zaświadczenia itp.).
5) Dochodzenie należności przez przedsiębiorcę:
a) unikanie strat,
b) postępowanie w sprawach gospodarczych,
c) straty a podatki.
6) Zakończenie działalności:
a) likwidacja przedsiębiorstwa,
b) zawieszenie działalności.
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Załącznik 13 Dziennik zajęć - wzór

DZIENNIK ZAJĘĆ
z modułu ……………………………………………………………
Rok ………….

……………………………………………….
Imię i nazwisko prowadzącego
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LISTA OBECNOŚCI NA ZAJĘCIACH
w dniu………………………………….
Moduł……………………………………………………………….

LP.

NAZWISKO I IMIĘ

PODPIS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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TEMATY PROWADZONYCH ZAJĘĆ
Moduł…………………………………………

Liczba
Data

Godz.
zajęć

Obecnych

Nieobecnych

Treść zajęcia

Podpis
prowadzącego
zajęcia
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KARTA REKOMENDACJI TERNERA
Dobre praktyki (polecaj)

Złe praktyki (unikaj)
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Załącznik 14 Przykładowy program praktyk

PROGRAM PRAKTYK25
Imię i nazwisko praktykanta
Imię i nazwisko opiekuna praktyk
Adres gospodarstwa, w którym odbywa się
praktyka
Rodzaj gospodarstwa, w którym odbywa się
praktyka, charakterystyka prowadzonej
działalności

Zakres obowiązków praktykanta

Rodzaj wsparcia udzielonego przez opiekuna

Powierzone/ wykorzystane maszyny/
urządzenia/ narzędzia

Gospodarstwo rolne z przewagą produkcji
roślinnej
- Zapoznanie z dokumentacja prowadzoną
w
gospodarstwie
oraz
sposobem
dokonywania zamówień,
- Zapoznanie się z organizacją pracy
w gospodarstwie rolnym,
- Zapoznanie się ze stosowaną techniką
najważniejszych prac w zakresie produkcji
rolniczej,
- Prowadzenie niezbędnej dokumentacji,
- Dokonywanie zamówień zgodnie z planem
przyjętym w gospodarstwie,
- Obsługa i pielęgnacja zwierząt gospodarskich,
- Przygotowanie paszy dla trzody chlewnej,
- Porządkowanie pomieszczeń inwentarskich
dla zwierząt,
- Wykonywanie prac pielęgnacyjnych na
plantacjach roślin uprawnych,
- Przygotowanie pola do siewu,
- Prace polowe – sianokosy.
 Zapoznanie się z pracą gospodarstwa
i oczekiwaniami właściciela gospodarstwa,
 Udzielanie wskazówek i pomocy w
realizowaniu bieżących czynności,
 Przydzielenie
zakresu
obowiązków
i odpowiedzialności,
 Zapewnienie odpowiedniego stanowiska
pracy, warsztatów, pomieszczeń, urządzeń i
materiałów niezbędnych do odbycia praktyk,
 Bieżące konsultacje z opiekunami.
Ciągniki, 3 kombajny, przyczepy, agregaty,
siewnik, opryskiwacze i inne

25

Program praktyk powinien być dostosowywany dla każdego uczestnika z uwzględnieniem pory roku, rodzaju
gospodarstwa oraz uwarunkowań lokalnych w jakich odbywana będzie praktyka. Z uwagi na różnorodność czynników
wpływających na zakres praktyki do modelu załączono przykładowy program praktyk, który nie wyczerpuje wszystkich
możliwych zakresów tematycznych praktyki.
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Załącznik 15 Wzór dziennika praktyk

DZIENNIK PRAKTYK
Imię i Nazwisko praktykanta
Imię i Nazwisko opiekuna praktyk
Adres gospodarstwa, w którym odbywa się praktyka
Rodzaj gospodarstwa w którym odbywa się praktyka,
charakterystyka prowadzonej działalności
Data

Rodzaj wykonywanej pracy - opis

Ocena pracy praktykanta
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Załącznik 16 Arkusz oceny opiekuna praktyk

ARKUSZ OBSERWACJI STOPNIA OPANOWANIA WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI

METRYCZKA
1.Imię i nazwisko praktykanta…………………………………………………….
2.Imię i nazwisko opiekuna praktyk………………………………………………
3.Adres gospodarstwa……………………………………………………………..
4.Rodzaj gospodarstwa, w którym odbywa się praktyka………………………..
KRYTERIA OCENY
1. Brak przyswojonych kompetencji pozwalających na efektywną realizację zadań. Brak
zachowań wskazujących na wykorzystywanie danej kompetencji.
2. Kompetencja przyswojona w stopniu podstawowym. Jest wykorzystana w sposób
nieregularny. Osoba wymaga aktywnego wsparcia i nadzoru.
3. Zachowania wskazują na przyswojenie kompetencji w stopniu dobrym – pozwalającym na
samodzielne, praktyczne jej wykorzystanie w trakcie realizacji zadań.
4. Kompetencja przyswojona w stopniu bardzo dobrym, pozwalającym na bardzo dobrą
realizację zadań z danego zakresu oraz przekazywanie innym własnych doświadczeń.
5. Kompetencja przyswojona w stopniu doskonałym. Dana osoba w twórczy sposób
wykorzystuje wiedzę, umiejętności i postawę właściwą dla danego zakresu działań.

Kompetencje pożądane

Ocena stopnia realizacji
kompetencji
1
2
3
4
5

Umie planować i organizować pracę własną
Umie wpływać na innych
Umie kontrolować stan gospodarstwa
Jest aktywny i przedsiębiorczy
Rozwiązuje problemy gospodarstwa
Umie podjąć decyzje
Szybko się adoptuje do nowej sytuacji
Potrafi obsługiwać maszyny rolnicze
Potrafi szybko przyuczyć się do obsługi maszyn i urządzeń
Umie wykonywać wszystkie prace w gospodarstwie rolnym
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Załącznik 17 Wzór certyfikatu

…………………………………………..
Pieczęć instytucji szkoleniowej

CERTYFIKAT

Szanowny Pan/ Pani …………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko uczestnika szkolenia

ukończył szkolenie wraz z praktyką zawodową przygotowujące do pełnienia funkcji
ZARZĄDCY W ROLNICTWIE.

……………….……………………………………………………………
Podpis kierownika instytucji szkoleniowej
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Załącznik 18 Zamówienie usług zarządcy w rolnictwie

26

WNIOSEK/ ZAMÓWIENIE USŁUG ZARZĄDCY W ROLNICTWIE

Potrzebne jest zastępstwo w gospodarstwie rolnym:
nazwa: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
adres:

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tel.:

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Osoba, którą trzeba zastąpić pełni w gospodarstwie funkcję __________________________
Osoba, którą trzeba zastąpić pracuje w gospodarstwie _________ (godzin dziennie)
Dane dotyczące zastępstwa i jego zakres
Jakie prace należy wykonać?
Od poniedziałku do piątku do __________ godzin dziennie. Rodzaj pracy ______________
w soboty do ________________ godzin dziennie. Rodzaj pracy _____________________
w niedziele i dni świąteczne do __________ godzin dziennie. Rodzaj pracy ____________
Rozpoczęcie zastępstwa od _____________(dzień, miesiąc, rok)
Jaka jest proponowana stawka godzinna za pracę zarządcy w rolnictwie?__________________
Wyposażenie techniczne/ cechy szczególne gospodarstwa

Dane dotyczące gospodarstwa rolnego
Powierzchnia gospodarstwa w hektarach:
Powierzchnia ogółem

Uprawa roślin przeznaczonych na
pasze i karmy

26

Wzór dokumentu jaki właściciel gospodarstwa rolnego powinien przekazać zarządcy w celu zamówienia jego usług –
zastępstwa w określonym terminie. Dokument omawiany z uczestnikami szkolenia w trakcie modułu ZARZĄDZANIE PRACA
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Użytki leśne

Uprawy energetyczne

Użytki rolne

Uprawa warzyw

Użytki zielone

Uprawa zbóż /uprawa roślin oleistych

Pozostałe powierzchnie

Uprawa ziemniaków

Stan bydła (szt.)
Krowy mleczne

Świnie błotne

Hodowla koni

Woły

Kaczki / gęsi

Indyki

Byki

Kurczaki

Owce / kozy

Cielęta

Kury nioski

Lochy

Samice bydła domowego

Członkowie rodziny
Imię, Nazwisko

Pracownicy
ur.

status

zawód

Imię, Nazwisko

ur.

zawód

Prace uzależnione od pory roku:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wnioskuje się o następujące zastępstwo:
 poniedziałek-piątek,
 soboty,
 niedziele.
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Załącznik 19 Wzór minimalny umowy pomiędzy zarządcą w rolnictwie i rolnikiem

27

UMOWA ZLECENIA
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
§1

WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać na zamówienie ZAMAWIAJĄCEGO zlecenie polegające na
zastąpieniu ……………………(Imię i Nazwisko osoby zastępowanej) …………………..zgodnie z zakresem prac
i czasem określonym w załączniku WNIOSEK/ ZAMÓWIENIE USŁUG ZARZĄDCY W ROLNICTWIE.
§2
WYKONAWCA zobowiązuje się rozpocząć wykonanie od dnia …………………………………. i zakończyć jego
wykonanie do dnia ……………………………………….. .
§3
WYKONAWCA nie ma prawa powierzyć wykonania zlecenia innej osobie, bez zgody
ZAMAWIAJĄCEGO wyrażonej na piśmie.
§4
Jako potwierdzenie wykonywanych zadań zobowiązuję się prowadzić sprawozdania miesięczne i po
zakończeniu zastępstwa przedstawić je ZAMAWIAJĄCEMU. Sprawozdanie stanowić będzie podstawę
do wyliczenia wynagrodzenia. Za wykonane zlecenie WYKONAWCY przysługuje wynagrodzenie w
wysokości …………………………, z którego ZAMAWIAJĄCY dokona stosownych potrąceń.
§5
Wszystkie informacje osobiste oraz dotyczące gospodarstwa, które uzyskane zostaną w ramach
zastępstwa podlegają ochronie danych osobowych oraz obowiązkowi zachowania tajemnicy. Nie
mogą zostać przekazywane osobom trzecim.
§6
WYKONAWCA oświadcza, że posiada umiejętności i kwalifikacje do wykonania zlecenia. Jakiekolwiek
zmiany w umowie wymagają dla swej ważności formy pisemnej. Umowę sporządzono w dwóch
jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
______________________

_______________________

Podpis właściciela gospodarstwa

Podpis zarządcy w rolnictwie
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Załącznik 20 Oświadczenie o zachowaniu poufności

28

Oświadczenie o zachowaniu poufności

Imię i nazwisko zarządcy w rolnictwie:

Zobowiązuję się zachować w tajemnicy wszelkie informacje poufne (osobiste lub
związane z gospodarstwem), również po odbyciu zastępstwa. Nie dotyczy to informacji,
których znaczenie nie wymaga zachowania poufności.

……………………………………………

………………….…………………………..

miejscowość, data

podpis zarządcy w rolnictwie
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Dokument powinien być przedstawiany każdemu właścicielowi gospodarstwa rolnego, u którego prace planuje podjąć
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Załącznik 21 Miesięczne sprawozdanie z pracy zarządcy w rolnictwie

29

SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE

W związku z pełnieniem funkcji zarządcy w rolnictwie w okresie zastępstwa przepracowane zostały następujące
godziny.
Gospodarstwo
rolne/ właściciel
Adres
Zarządca w
rolnictwie (Imię i
Nazwisko/ Firma)
Okres zastępstwa

Miesiąc:

Dzień tygodnia

Data

Rok:
Godziny pracy

Jakie czynności zostały wykonane

z dokładnością co

(np. dojenie, prace w stajni, w gospodarstwie

do ¼ godz.

domowym)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

29
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Liczba dni zastępstwa:
Godziny razem:

_________________

____________________

____________________

Data

podpis zarządcy w rolnictwie

podpis przedsiębiorcy (właściciela gospodarstwa)

Zastępstwo zakończone:
o

tak

o nie
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Załącznik 22 Ankieta oceniająca pracę zarządcy w rolnictwie

30

Ankieta sprawdzająca zdolności
Zarządca (Imię i Nazwisko): _______________________________
Uzdolnienia/ kwalifikacje
Proszę o dokonanie oceny pracy zarządcy w oparciu o poniższe kryteria
1
2
3
4

Bardzo dobrze wykwalifikowany
Wykwalifikowany
Częściowo wykwalifikowany
Niewykwalifikowany

Uprawa roli
Uprawa roślin paszowych (kukurydza, trawa)
Uprawa zboża
Rośliny okopowe (buraki cukrowe, ziemniaki)
Warzywa (rośliny uprawne)

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

Chów zwierząt
Produkcja mleka
Krowy/Byki
Trzoda chlewna
Drób
Konie
Szczególne cechy / szczególne zdolności:
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Data:

Podpis:

30

Zarządca w rolnictwie powinien prosić właścicieli gospodarstw rolnych, u których pracował o dokonanie oceny swojej
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W Modelu wykorzystano materiały i zdjęcia wykonane przez trenerów
mgr inż. A. Dopka,
mgr inż. L. Czarnecki,
mgr inż. S. Szyca
Wykorzystano również fragmenty „Raportu z ewaluacji zewnętrznej wstępnej wersji Produktu
Finalnego pn. „Model Kształcenia – Zarządca w rolnictwie” wykonanym przez PrePost Consulting
Alicja Zajączkowska.
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