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Regulamin 

 

XI edycji ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne  

w 2018 r.   

w kategorii: „ekologia-środowisko” i „ekologiczne gospodarstwo towarowe” 

 

I. Cel  

Konkurs ma na celu identyfikację i szerzenie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa 

ekologicznego, wdrażanie takich rozwiązań w gospodarstwach rolnych oraz 

rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego. 

Organizatorem Konkursu jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy współpracy  

z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu. 

II. Adresaci 

W Konkursie może brać udział każdy Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego (WODR), 

który może zgłosić do konkursu każdego rolnika, w rozumieniu art. 4 ust. 1.lit.  

a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na 

podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego 

rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009: 

 któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie 

 ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków  

 o przyznanie płatności; 

 który wytwarza produkty rolnictwa ekologicznego zgodnie z rozporządzeniem Rady 

(WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej  

i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 

i posiada aktualny certyfikat wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą; 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:189:0001:0023:PL:PDF
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 którego gospodarstwo spełnienia normy i wymogi wzajemnej zgodności 
1,2

; 

 który dokonał zgłoszenia do właściwego dla miejsca zamieszkania Wojewódzkiego 

Ośrodka Doradztwa Rolniczego, o którym mowa w ustawie z dnia 22 października  

2004 r.  o Jednostkach Doradztwa Rolniczego (Dz. U. z 2016 poz. 356; 1176; 2017 poz. 

60; 624); 

 który nie był laureatem I nagrody wojewódzkiego etapu konkursu w latach 2016 - 2017 

w kategorii, w której zgłasza się do udziału w 2018 r. 

 

III. Warunki uczestnictwa 

1.Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego dokonuje zgłoszenia wybranego przez siebie 

jednego gospodarstwa ekologicznego (w każdej z kategorii: ekologia-środowisko oraz 

ekologiczne gospodarstwo towarowe) za pośrednictwem Poczty Polskiej lub mailowo na 

adres Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu. Zgłoszenia do 

Konkursu Krajowego dokonuje się na formularzu pn. Formularz zgłoszenia gospodarstwa do 

Konkursu Krajowego (na wzorze załącznika nr 3 do Regulaminu). 

2. Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego mogą dokonywać wyboru gospodarstw na 

terenie właściwego dla nich województwa samodzielnie lub we współpracy z innymi 

instytucjami/podmiotami. Formę wyboru gospodarstwa (Konkurs, wybór, itp.) ustala 

Dyrektor właściwego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. 

3. Rolnik zgłoszony do Konkursu wyraża zgodę na udział w Konkursie na Formularzu 

Zgłoszeniowym, (na wzorze załącznika nr 1 do Regulaminu). 

4. Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego dokonuje do dnia 16 lipca 2018 roku 

zgłoszenia (na wzorze załącznika nr 3 do Regulaminu) gospodarstwa, wybranego zgodnie  

z zasadami i kryteriami oceny w ramach dwóch kategorii: „ekologia-środowisko”  

i „ekologiczne gospodarstwo towarowe” (na wzorze załącznika nr 2 do Regulaminu).  

5. Poza zgłoszeniem, Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego przesyła Formularz oceny 

gospodarstwa (na wzorze załącznika nr 2 do Regulaminu) oraz jego charakterystykę wraz ze 

zdjęciami w postaci prezentacji Power Point. 

 

IV. Procedura konkursu 

Z gospodarstw ekologicznych (w każdej z kategorii: ekologia-środowisko oraz ekologiczne 

gospodarstwo towarowe) Komisja dokonuje wyboru laureatów. Komisję powołuje Dyrektor 

                                                 
1 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2015w sprawie norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 

środowiska ((Dz.U. 2015r. poz. 344; Dz. U z 2016 poz. 330;) dotyczące utrzymania gruntów, wchodzących w skład gospodarstwa, w dobrej 
kulturze rolnej zgodnie z ochroną środowiska  

 
2 Podstawowe wymogi w zakresie zarządzania, zawarte w obwieszczeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2015 r. 
(M.P. z 2015 r. poz. 329; MP z 2016 poz. 232, 1248.) 
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Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu. Komisja wybiera trzech 

laureatów w kategorii „ekologia-środowisko” i trzech w kategorii „ekologiczne gospodarstwo 

towarowe”. Laureatom obu kategorii przyznawane są miejsca od I do III. Ponadto, Komisja 

ma możliwość przyznania miejsc równorzędnych oraz wyróżnień w każdej z kategorii. 

 

V. Dodatkowe postanowienia 

1. Organizator Konkursu nie zwraca materiałów nadesłanych na konkurs, zastrzega sobie 

również prawo do ewentualnego ich wykorzystania w publikacjach promocyjnych 

oraz jako dokumentacja konkursu.  

2. Nadesłanie materiałów wymaganych przez zgłoszenie stanowi jednocześnie 

oświadczenie, iż nie naruszają one praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają 

ich majątkowych i osobistych praw autorskich.  

3. Organizator nie zwraca kosztów przygotowania zgłoszenia. 

4. Organizator nie ponosi także odpowiedzialności za zaginięcie lub uszkodzenie 

nadesłanych pocztą materiałów dołączonych do zgłoszenia.  

5. Uczestnicy Konkursu (zarówno Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego jak  

i zgłoszeni przez nich rolnicy) wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych  

w rozumienia ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 

z 2016 r. poz.922. zm.) przez organizatora w celach prowadzenia konkursu, 

wyłonienia laureatów i przyznania nagród. 

6. Zgłoszenie konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


