
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

na lata 2014 – 2020 organizuje trzydniowe szkolenie na terenie województwa lubelskiego w dniach 

18 – 20 września 2019 r.  pn. Rola Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego w poprawie 

struktury obszarowej gospodarstw rolnych przez operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach 

poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa 

i leśnictwa”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 

 

 

 

 

 

 



Ramowy program szkolenia pn. „Rola Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego 

w poprawie struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez operację typu „Scalanie 

gruntów”, 18-20 września 2019 r., na terenie województwa lubelskiego. 

 

 

Dzień 1 - 18.09.2019 r. 

Rejestracja i zakwaterowanie uczestników w hotelu ARCHE w Lublinie 

13.00-14.00 obiad 

14.00-14.30 otwarcie szkolenia i powitanie uczestników 

14.30 -19.15 prezentacje merytoryczne  

 

 - 14.30-15.15 Obowiązujące przepisy w zakresie scalań gruntów, z uwzględnieniem 

najnowszych zmian legislacyjnych – mgr inż. Jerzy Kozłowski – SGP w Warszawie 

 

 - 15.15-16.00 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - podstawy prawne 

i system instytucjonalny – dr inż. Jan Jadczyszyn IUNG-PIB w Puławach 

 

 - 16.00-17.00 Operacja typu „Scalanie gruntów” cz.1 – programowanie, realizacja i kontrola – 

mgr inż. Bartosz Czech WBG w Lublinie, mgr inż. Stanisław Kochański WBG w Lublinie 

 

- 17.00-17.15 przerwa kawowa 

 

  - 17.15-17.45 Operacja typu „Scalanie gruntów” cz.2 – zagospodarowanie poscaleniowe – 

mgr inż.  Adam Panasiuk Starostwo Powiatowe we Włodawie 

 

- 17.45-18.15 Zakres regulacji rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 

grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty 

pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na 

inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – dr inż. Dorota 

Pietruczyk - Popławska WBG w Lublinie 

 

 - 18.15-19.15 Rola Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego w poprawie struktury 

obszarowej gospodarstw rolnych poprzez scalanie gruntów – prof. dr hab. Franciszek Woch 

IUNG-PIB w Puławach 

 
20.00 kolacja 

 

Dzień 2 – 19.09.2019 r. 

Trasa przejazdu autokarem: Lublin - Potok Górny – Szczebrzeszyn – Zamość – Wola Żulińska 

– Piaski - Okuninka  

7.00-8.00 śniadanie  

8.00-8.30 wykwaterowanie z hotelu 

8.30-10.30 przejazd autokarem na obiekt scaleniowy w Potoku Górnym w gminie Potok Górny 

i spotkanie w Urzędzie Gminy w Potoku Górnym z przedstawicielami mieszkańców i 

samorządów 



10.30-12.30 – wizyta na obiekcie scaleniowym 

12.30-14.00 przejazd do obiektu gastronomicznego na obiad 

14.00-15.00 obiad w Zamościu 

15.00-16.00 przejazd autokarem na obiekt scaleniowy w Woli Żulińskiej w gminie Łopiennik 

Górny 

16.00-17.30 wizyta na obiekcie scaleniowym i spotkanie z przedstawicielami mieszkańców i 

samorządów 

17.30-19.00 przejazd do hotelu w Okunince 

19.00 - 20.00 zakwaterowanie w hotelu w Okunince 

20.00 kolacja 

 

Dzień 3 – 20.09.2019 r.  

Trasa przejazdu autokarem: Okuninka - Hańsk Kolonia – Ujazdów – Kulczyn – Hańsk – 

Wincencin – Andrzejów – Zastawie – Urszulin - Lublin 

7.00-8.30 śniadanie  

8.30-9.00 wykwaterowanie z hotelu 

9.00-9.20 przejazd autokarem na obiekty scaleniowe Hańsk Kolonia, Ujazdów, Kulczyn w 

gminie Hańsk 

9.20-11.00 wizyta na obiektach scaleniowych 

11.00-11.45 spotkanie w Urzędzie Gminy w Hańsku z przedstawicielami jednostek samorządu 

terytorialnego i prezentacja dobrych praktyk stosowanych przy realizacji operacji typu 

„Scalanie gruntów” 

11.45-12.00 przejazd autokarem na obiekt scaleniowy Andrzejów, Wincencin, Zastawie w 

gminie Urszulin 

12.00-13.00 wizyta na obiekcie scaleniowym 

13.00-14.00 obiad w Urszulinie 

Zakończenie szkolenia 

14.00-15.30 powrót autokarem do Lublina 

 

 

 


