
         

 

 

Regulamin Konkursu „Powiatowy Rolnik Roku” 

 

I. Cel konkursu 

 

Celem konkursu jest promocja najbardziej przedsiębiorczych rolników powiatu 

konińskiego, którzy dostosowują swój warsztat pracy do nowych realiów 

gospodarowania. 

Konkurs ma również służyć poprawie wizerunku rolnictwa w tworzeniu 

konkurencji jakościowej dla analogicznych ( podobnych) produktów 

pochodzących z importu. 

  

II. Organizator konkursu 

 

Konkurs został  ustanowiony przez Zarząd powiatu Konińskiego, który jest 

jednocześnie jego organizatorem. 

 

 

III. Kryteria konkursu 

 

1. W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy rolnicy oraz producenci z powiatu 

konińskiego : 

- rolniczych surowców i żywności nie przetworzonej oraz przetworzonej, 

- warzyw, owoców i roślin ozdobnych, 

- materiału hodowlanego i zarodowego, 

- materiału siewnego i szkółkarskiego, 

- wikliny, trzciny, roślin leczniczych i innych, 

ponadto w konkursie mogą brać udział osoby prowadzące działalność 

agroturystyczną, które spełniają warunki efektywnego gospodarowania przy 

wykorzystaniu nowoczesnych technologii i jednocześnie jak najmniejszej 

uciążliwości dla środowiska naturalnego. 

            2.   W konkursie nie mogą brać udziału laureaci konkursu w ciągu najbliższych trzech       

lat licząc od roku w którym zostali zwycięzcami. 

 

       

 

IV. Przedmiot oceny 

 

Przedmiotem oceny w konkursie jest:  

 

- poziom produkcji i nowoczesność technologii, 

- organizacja gospodarstwa i racjonalność wyposażenia, 

- możliwe do oceny efekty ekonomiczne, 

- stosowanie zwykłej dobrej praktyki rolniczej, 

- dobrostan zwierząt, 

- ogólna ocena kandydata.  

 

V. Kapituła konkursu 



 

Kapitułę konkursu powołuje Starosta Koniński  

 

VI. Prawo zgłoszenia kandydatów 

 

 

 

1.Kandydatów do konkursu mają prawo zgłosić: 

- wójtowie gmin, burmistrzowie miast i gmin, 

- Powiatowa Rada Wielkopolskiej Izby Rolniczej, 

- Biuro Powiatowe Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Koninie 

- związki branżowe rolników, 

- organizacje społeczno- zawodowe rolników 

                 2. Zgłaszający kandydatów do konkursu winien kierować się między innymi 

następującymi kryteriami: 

                   - rolnik lub przedsiębiorca nie może być laureatem konkursu w ciągu ostatnich       

trzech lat, 

                   - gospodarstwo lub przedsiębiorstwo winno wyróżniać się: 

• wysoką produkcją rynkową bądź wysokim poziomem usług 

• dobrze zorganizowanym systemem ochrony środowiska, bądź 

posiadać sprecyzowany plan jego poprawy. 

                    

 

VII. Biuro organizacji konkursu 

 

 

Obsługę konkursu prowadzi Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa 

Starostwa Powiatowego w Koninie 

62-510 Konin ul. Aleje 1 Maja 9  2403263 

 

VIII. Patronat medialny 

 

Dla osiągnięcia fundamentalnych celów konkursu określonych we wstępie, 

przewiduje się szeroki patronat lokalnych mediów: 

- telewizji,  

- radia, 

- prasy. 

 

IX. Nagrody i wyróżnienia 

 

1. Kapituła po szczegółowej ocenie zgłoszonych wniosków ustala listę 

gospodarstwa w których zostanie dokonana wizytacja przez Członków 

Kapituły. Po pierwszej wizytacji Kapituła ustala listę nominowanych do 

nagrody roku obejmującą nie więcej niż 10 kandydatów. Każdy z 

nominowanych otrzyma dyplom. 

2. Spośród grupy nominowanych kapituła konkursu po wnikliwej ocenie i 

ewentualnej dodatkowej wizytacji wyłoni laureatów ( nie więcej niż 5). 

Laureaci konkursu powinni w miarę możliwości reprezentować różne kierunki 

rolnictwa oraz przedsiębiorczości w działalności rolniczej. 



3. Laureaci konkursu otrzymują od Starosty Konińskiego tytuł „Powiatowego 

Rolnika Roku”. 

4. Laureaci konkursu podlegają zgłoszeniu do konkursu „Wielkopolski Rolnik 

Roku”. 

5. Organizator , instytucje zgłaszające kandydatów do konkursu oraz firmy i 

przedsiębiorstwa mogą fundować nagrody finansowe i rzeczowe dla laureatów 

konkursu. 

 

X. Terminarz konkursu 

 

1. Do 30 maja - termin zgłoszenia kandydatur do Starostwa Powiatowego, 

2. Do 30 czerwca  - ocena bezpośrednia zgłoszonych gospodarstw do konkursu 

3. Do 31 lipca       - posiedzenie kapituły oraz dodatkowa ocena bezpośrednia     

    (w razie potrzeby) i ustalenie listy nominowanych oraz wybór laureatów       

konkursu 

4. Dożynki Powiatowe – ogłoszenie listy laureatów i uroczyste wręczenie nagród. 

 

XI. Załączniki: 

1. Deklaracja uczestnictwa 

2. Ankieta konkursowa 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


