
               

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 
„Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”.

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Program
Nazwa formy edukacyjnej:  Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego 
warunkiem dywersyfikacji dochodu rodzin rolniczych (zboża, owoce, mięso i mleko) 
oraz podstawy sprzedaży bezpośredniej

Termin realizacji: ………………………………….
Miejsce realizacji: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział 

w Radomiu, PGE Chwałowice
FAPA Umowa nr 00001-6900-FA 1900484/13

Czas realizacji
(godzina
od – do)

Liczba 
godz.min

Temat zajęć Prowadzący zajęcia
(imię i nazwisko)

9.30-10.00 Rejestracja uczestników / Serwis kawowy
10.00-10.45 45 min Sprzedaż  surowców i żywności przetworzonej z 

gospodarstwa - marginalna, lokalna i ograniczona
(MLO), bezpośrednia.
Formy i przepisy  dotyczące możliwości 
sprzedaży z gospodarstwa produkowanej 
żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. 
Definicja produkcji podstawowej. 
Kanały dystrybucji wyprodukowanej żywności w
gospodarstwie.
Zagadnienia jakości i  bezpieczeństwa żywności 
produkowanej na poziomie produkcji 
podstawowej w zależności od formy sprzedaży.
Przepisy prawne  obowiązujące podmioty 
produkujące i wprowadzające środki spożywcze 
do obrotu rynkowego.



               

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 
„Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”.

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

10.45-11.15 30 min

Znakowanie produktów żywnościowych – 
wymagania i obowiązki producenta.
Przegląd  przepisów prawnych wspólnotowych i 
krajowych dotyczących ogólnego znakowania  
środków spożywczych ze szczególnym 
podkreśleniem obowiązków producenta.               
Definicja oznakowania, znakowania kodem 
identyfikacyjnym partii produkcyjnej, zasady 
„nie wprowadzania konsumenta w błąd” 
oznakowaniem środka spożywczego oraz 
konstruowania zgodnej z przepisami „nazwy” 
produktu spożywczego. Wymagania dotyczące 
znakowania produktów ekologicznych , 
tradycyjnych , produkowanych w systemach 
jakości.

11.15-11.55 40 min

Proces zatwierdzania i rejestracji działalności 
związanej z produkcją i wprowadzaniem 
produktów żywnościowych do obrotu.
Niezbędna dokumentacja projektowa wymagana 
do uruchomienia zakładu przetwórczego 
surowców roślinnych i zwierzęcych.
Wymagania prawno- administracyjne dotyczące 
zatwierdzenia i i rejestracji działalności w tym 
zakresie. Proces ceryfikacji produkcji 
ekologicznej.

11.55-12.40 45 min Zagrożenia w przetwórstwie żywności - Dobre 
praktyki produkcyjne i higieniczne.                       
Zakres wymagań prawnych w przetwórstwie 
żywności, wymagania higieniczne i systemy 
bezpieczeństwa zdrowotnego produkowanej 
żywności. Wymagana dokumentacja kontroli 
warunków higienicznych produkcji.
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12.40-13.20 40 min

Możliwości pozyskania środków na wsparcie 
działalności przetwórczej, dystrybucji i promocji 
żywności w  ramach  środków UE w latach 2014-
2020.                                                                       
Aktualne i planowane  mozliwości  uzyskania 
wsparcia finansowego w ramach  nowego PROW
2014-2020 w zakresie inwestycyjnej  działalności
przetwórczej  produktów rolnych.                         
Wsparcie na poziomie gospodarstwa oraz dla 
firm, realizowanych przez różnych potencjalnych
wnioskodawców jak: rolnik, rolnik – 
przedsiębiorca, przedsiębiorca, grupa 
producencka.                                                   
Środki finansowe w zakresie tzw. działań 
miękkich tj. nieinwestycyjnych.
Przygotowanie niezbędnej dokumentacji przy 
ubieganiu się o środki - wymogi formalno 
prawne

13.20-14.00 Obiad

14.00-14.30 30 min

Zagadnienia marketingu, reklamy i promocji 
produktów żywnościowych.                                  
Rola i znaczenie  marketingu w sprzedaży 
produktów wyprodukowanych w gospodarstwach
w obecnych i zmieniających się warunkach 
gospodarki rynkowej.                                             
Elementy i techniki  marketingu.

14.30-15.40 70 min

Charakterystyka surowców i ich dobór do 
kierunku przerobu. dla wybranych produktów ze  
zbóż, owoców, mięsa, mleka.                                
Jakość surowca.                                               
Wady i zagrożenia technologiczne i zdrowotne. 
Dobór surowca do prowadzonej produkcji. 
Wpływ jakości surowca na walory zdrowotne i 
jakościowe produktu spożywczego. Dobór ras, 
gatunków, odmian do kierunku przerobu i 
produkcji.

15.40-16.00 Serwis kawowy
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16.00-17.30 90 min

Technologie przetwarzania dla wybranych 
produktów ze zbóż, owoców , mięsa mleka.         
Technologia przemiału zbóż na różne typy mąki i
na kasze.                                                                 
Technologia produkcji soków nieodtawarzanych  
jednoowocowych, wieloowocowych i owocowo-
warzywnych.                                                          
Technolologia przerobu mleka pełnego na 
śmietankę, jogurt, sery twarde i sery twarogowe.  
Technologia produkcji wyrobów mięsnych tj. 
wędzonek, kiełbas i podrobów.

17.30-18.00 30 min

Techniczne i ekonomiczne aspekty uruchamiania 
małego zakładu przetwórczego.                             
Remont, adaptacja czy budowa?                
Przykładowa kalkulacja kosztów, studium 
przypadku.

18.00 Kolacja
7.30-8.00 Śniadanie

8.00-9.15 75 min

Przykłady rozwiązań technologicznych i 
zastosowania urządzeń w przetwórstwie zbóż, 
owoców, mięsa, mleka.
Przykładowe rozwiązania technologiczne 
obejmujące obiekty, maszyny i urządzenia dla 
procesów produkcyjnych.

9.15-9.30 Serwis kawowy
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9.30-10.15

10.15-11.00

11.00-11.45

11.45-12.00

12.00-12.45

12.45-13.30

13.30-14.15

45 min

45 min

45 min

45 min

Przetwarzanie  zbóż, owoców, mięsa, mleka. 
Prezentacja procesów produkcyjnych przemiału 
zboża na mąkę, tłoczenia soku naturalnego, 
produkcji sera podpuszczkowego, produkcji 
wędlin.
Zajęcia praktyczne w „małym zakładzie 
przetwórczym”. Prezentacja modelowych linii  
technologicznych do przetwórstwa zbóż, mięsa, 
owoców i warzyw, mleka.                                     
Budowa i działanie  linii technologicznych oraz 
zasady ich konstrukcji.

Procesy przetwórcze:
- produkcja soku naturalnego,

- produkcja kiełbasy,

-produkcja sera twardego,

Serwis kawowy

Przejazd do PGE Chwałowice

-przemiał zbóż na mąkę.      

Przejazd do CDR O/Radom                                   
14.30 Obiad

RAZEM x x

Zatwierdzam

………………………………
..

/Dyrektor CDR O/Radom


