
REGULAMIN KONKURSU 
„SŁUPECKI ROLNIK ROKU 2020”

I. Cel konkursu.
Celem konkursu jest promocja najbardziej przedsiębiorczych rolników powiatu słupeckiego, 
którzy dostosowują swój warsztat pracy do nowych realiów gospodarowania.
Konkurs ma służyć także poprawie wizerunku wielkopolskiego rolnictwa w tworzeniu 
konkurencji jakościowej dla. analogicznych (podobnych) produktów pochodzących z importu. 
Ma przybliżyć społeczeństwu niepodważalne atuty wielkopolskiego rolnictwa w dziedzinie 
produktów wysokiej jakości, rolniczych surowców żywnościowych i żywności oraz stanowić 
jeden z istotnych atutów regionu.

II. Organizator konkursu.
Organizatorem konkursu jest Starosta Słupecki.

III. Kryteria konkursowe. •
1. W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy rolnicy z terenu powiatu słupeckiego - 

producenci:
> rolniczych surowców i żywności nie przetworzonej oraz przetworzonej,
> roślin ozdobnych i kwiatów, .
> warzyw i owoców (w tym grzybów),
> materiału siewnego i szkółkarskiego,
> wikliny, trzciny, roślin leczniczych i innych,
> oraz osoby prowadzące działalność agroturystyczną, które bez względu na wielkość 

gospodarstwa spełniają warunki efektywnego gospodarowania przy wykorzystaniu 
nowoczesnych technologii jak i najmniejszej uciążliwości dla środowiska naturalnego.

2. Do konkursu może przystąpić rolnik, który prowadzi gospodarstwo rolne co najmniej
przez 7 lat. W przypadku przejęcia gospodarstwa przez członka rodziny od rodziców, 
następca winien gospodarować co najmniej 5 lat, jeśli przed przejęciem pracował w 
gospodarstwie wspólnie z rodzicami, a wyniki gospodarstwa nie są gorsze, niż przed 
przejęciem. '

3. Laureaci konkursu posiadający tytuł Słupecki Rolnik Roku mogą ponownie wziąć udział 
w konkursie po upływie trzech lat od zdobycia tytułu.

4. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie deklaracji uczestnictwa oraz ankiety 
konkursowej i przesłanie ich do 20 kwietnia br. do organizatora.

5. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest dobrowolne lecz podanie danych określonych w
deklaracji uczestnictwa oraz ankiecie konkursowej jest niezbędne do realizacji mniejszego 
konkursu. .

6. Zgłaszający powinni przesłać wypełnioną deklarację uczestnictwa oraz ankietę 
konkursową na adres: Starostwo Powiatowe w Słupcy, Wydział Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Poznańska 20, e-mail: srodowisko@powiat-slupca.pl

IV. Przedmiot oceny
- poziom produkcji i nowoczesność technologii,
- organizacja gospodarstwa i racjonalność wyposażenia,
- możliwe do oceny efekty ekonomiczne,
- ochrona środowiska,
- estetyka obejścia,
- ogólna ocena kandydata,
- inne np. przydatność do prowadzenia praktyk dla uczniów i studentów, działalność 

dodatkowa, pozarolnicza, przynależność do grup producenckich, uzyskane nagrody, 
wyróżnienia itp.
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V. Kapituła konkursu.
Kapitułę konkursu powołał Starosta Słupecki, w składzie:
Przewodniczący - Czesław Dykszak Wicestarosta Powiatu Słupeckiego,,
Członkowie, w składzie:
> Małgorzata Modrzejewska Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i 

Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Słupcy
> Katarzyna Valirakis Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

Starostwa Powiatowego w Słupcy,
> Danuta Woźniak Kierownik Powiatowego Zespołu Doradczego Wojewódzkiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego w Słupcy,
> Ewelina Czechowska-Malczewska Kierownik Biura Powiatowego Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

VI. Prawo zgłaszania kandydatów.
Do udziału w konkursie mają prawo zgłaszać:
> Wójtowie, Burmistrzowie Miast i Gmin,
> Powiatowa Izba Rolnicza,
> Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego,
> Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
> Związki branżowe rolników,
> Organizacje społeczno - zawodowe rolników,
> Indywidualnie rolnicy, przedsiębiorcy rolni, przetwórstwa żywności i pasz,
> Mieszkańcy powiatu słupeckiego.

VII. Nagrody i wyróżnienia.
1. Na podstawie zgłoszonych dokumentów, Kapituła konkursu dokonuje weryfikacji 

kandydatów pod kątem wymogów i założeń regulaminowych, wizytacji gospodarstw oraz 
wyłania grupę gospodarstw nominowanych do nagrody głównej.

2. Spośród grupy nominowanych Kapituła konkursu wyłania laureatów I miejsca, II miejsca 
i III miejsca.

3. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe lub finansowe, a laureat I miejsca 
otrzyma dodatkowo statuetkę i tytuł „Słupecki Rolnik Roku 2020”.

4. Kapituła konkursu może przyznać specjalne wyróżnienie dla jednego z uczestników 
biorących udział w konkursie za szczególne osiągnięcia w produkcji rolniczej, specyfikę 
gospodarstwa i inne, który otrzyma również nagrodę rzeczową lub finansową.

5. Laureaci konkursu „Słupecki Rolnik Roku 2020” zostaną wytypowani do następnego 
etapu, jakim jest udział w konkursie „Wielkopolski Rolnik Roku”, organizowanym przez 
Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

6. Statuetka będzie corocznym najwyższym wyróżnieniem rolniczym przyznawanym przez 
Starostę Słupeckiego.

7. Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się podczas uroczystości Dożynek Powiatowych.
8. Dane osobowe oraz wizerunek nominowanych i laureatów będą wykorzystywane 

nieodpłatnie w celu promocji Powiatu Słupeckiego, za zgodą uczestnika.

VIII. Terminarz konkursu:
1. Do 16 marca 2020 r. - zatwierdzenie przez Starostę Słupeckiego warunków konkursu i 

powołanie Kapituły.
2. Do 20 kwietnia 2020 r. - eliminacje terenowe i zgłaszanie kandydatur do Biura 

Organizacyjnego Konkursu.
3. Do 08 maja 2020 r. - wizytacje zgłoszonych gospodarstw przez członków Kapituły 

Konkursu.
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4. Do 22 maja 2020 r. - zakończenie prac Kapituły nad wyłonieniem laureatów Konkursu i 
przedstawienie listy laureatów Staroście Słupeckiemu oraz zgłoszenie do konkursu 
„Wielkopolski Rolnik Roku”.

5. Dnia 06 września 2020 r. - uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień podczas uroczystości 
Dożynek Powiatowych w Zagórowie.

IX. Biuro organizacji konkursu.
Obsługę konkursu prowadzi Wydział Ochrony Środowiska. Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa 
Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20, tel. 275 86 30, 275 86 06, 
e-mail srodowisko@powiat-slupca.pl

X. Patronat medialny.
Dla osiągnięcia fundamentalnych celów konkursu określonych we wstępie, przewiduje się 
szeroki patronat regionalnych mediów:

> telewizji lokalnej,
> rozgłośni radia regionalnego,
> prasy regionalnej,
> strona internetowa.

XI. Załączniki:
1. Deklaracja uczestnictwa.
2. Ankieta Konkursowa.
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