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Zaproszenie 
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Oddział Mikołów i Podbeskidzkie Centrum 

Mikroorganizmów w Kaniowie zaprasza rolników, producentów rolnych upraw rolniczych, 
warzywnych, sadowniczych, doradców rolnych, przedstawicieli samorządów w woj. śląskim 
na konferencje nt.: 
 

„Wykorzystanie probiotechnologii opartej na pożytecznych mikroorganizmach 
przykładem zastosowania nowoczesnych i innowacyjnych technologii w uprawach 

roślinnych, chowie oraz żywieniu bydła mlecznego, mięsnego w gospodarstwach rolnych w 
Polsce” 

 

Termin i miejsce konferencji: 17 września 2021 r. (tj. piątek) w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego 
  w Częstochowie Oddział Mikołów (sala konferencyjna Hotel AGRO)  

Adres: ul. Gliwicka 85 43-190 Mikołów, godz. 830 (Rejestracja uczestników 730- 830) 
 

W programie konferencji: 
 

• Rolnictwo świadome, oparte na biologicznym potencjale gleby. Innowacyjna ocena życia 
mikrobiologicznego gleby. 

• Hodowla bydła mlecznego i mięsnego z zastosowaniem probiotechnologii w praktyce, z 
zachowaniem dobrostanu zwierząt 

• Wpływ probiotechnologii na poziom emisji amoniaku i siarkowodoru w hodowli zwierząt. 
Działania zgodne ze strategią od pola do stołu, na rzecz zrównoważonego rolnictwa – 
dobrostan zwierząt. 

• Rolniczy ekosystem jutra, jako model gospodarstwa referencyjnego Smart Village. Model 
wytwarzania żywności najwyższej jakości, dystrybucja i tworzenie w sposób innowacyjny 
ekologicznej formy stanowiącej zamknięty obieg. 

• Ekologiczne gospodarstwo sadownicze – to się opłaca. Stowarzyszenie EKOOWOC 
–  rolnictwo regeneracyjne przyjazne dla środowiska. 

• Przykłady zastosowania probiotechnologii w uprawach. Gospodarstwa oparte 
na naturalnych technologiach – praktyczne zastosowanie w realizacji strategii od pola do 
stołu. 

 

Harmonogram i karta zgłoszeniowa są dostępne do pobrania na stronach internetowych Śląskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Częstochowie (sodr.czwa.odr.net.pl) i SIR (http://sir.odr.net.pl/).  
Wypełnione i podpisane karty zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres e-mail: k.krason@odr.net.pl do dnia 
15.09.2021 (tj. środa). 
 

W związku z sytuacją epidemiologiczną wywołaną koronawirusem COVID-19 w Polsce, prosimy, aby każdy 
uczestnik konferencji zabezpieczył się w maseczkę zasłaniającą usta i nos. 

 

Osoba do kontaktów w sprawie rekrutacji na konferencję: 
Pani Karina Krasoń tel. +48 509 681 473 e-mail: k.krason@odr.net.pl  
 

Organizator konferencji: 
Pan Tomasz Mrowiec (ŚODR O. Mikołów) tel.+48 884 642 174; e-mail: t.mrowiec@odr.net.pl 
Pani Barbara Wójcik (Podbeskidzkie Centrum Mikroorganizmów w Kaniowie)  
tel. +48 515 075 851; e-mail: barbara.wojcik@probiotics.pl  
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HARMONOGRAM  KONFERENCJI 
 

Tematyka: „Wykorzystanie probiotechnologii opartej na pożytecznych mikroorganizmach przykładem 
zastosowania nowoczesnych i innowacyjnych technologii w uprawach roślinnych, chowie oraz żywieniu 

bydła mlecznego, mięsnego w gospodarstwach rolnych w Polsce” 
Termin realizacji: 17.09.2021 r.  
Miejsce realizacji: Mikołów, ul. Gliwicka 85 43-190 Mikołów (Hotel Agro) 

 
Data 

 

Czas realizacji 
(godzina 
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0
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7:30-8:30  Rejestracja uczestników  

8:30 – 8:45  Przywitanie Uczestników i rozpoczęcie Konferencji 
Dyrektor Śląskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego 
w Częstochowie 

8:45-9:00  przerwa kawowa  

9:00-9:45 1 
Rolnictwo świadome, oparte na biologicznym potencjale 

gleby. Innowacyjna ocena życia mikrobiologicznego gleby. 

Sławomir Gacka Polska Izba 
Technologii i Wyrobów 
Naturalnych Bratuszyn.  

9:45-10:00  przerwa kawowa  

10:00-10:45 1 
Hodowla bydła mlecznego i mięsnego z zastosowaniem 

probiotechnologii w praktyce z zachowaniem dobrostanu 
zwierząt. 

dr inż. Ryszard Stanek  

10:45-11:30 1 

Wpływ probiotechnologii na poziom emisji amoniaku 
i siarkowodoru w hodowli zwierząt. Działania zgodne ze 

strategią od pola do stołu, na rzecz zrównoważonego 
rolnictwa – dobrostan zwierząt. 

Jacek Lasmanowicz Absolwent 
Wydziału Ekonomii Katolicki 

Uniwersytet Lubelski, 
Specjalista ds. chowu i hodowli 

zwierząt w Probiotics Polska 

11:30-11:45  przerwa kawowa  

11:45-12:30 1 

Rolniczy ekosystem jutra, jako model gospodarstwa 
referencyjnego Smart Village. Model wytwarzania 

żywności najwyższej jakości, dystrybucja i tworzenie w 
sposób innowacyjny ekologicznej formy stanowiącej 

zamknięty obieg. 

Piotr Ostaszewski Prezes Ostoja 
Natury 

12:30-13:15 1 
Ekologiczne gospodarstwo sadownicze – to się opłaca. 
Stowarzyszenie EKOOWOC – rolnictwo regeneracyjne 

przyjazne dla środowiska. 

Arkadiusz Kartuz Prezes 
EKOOWOC Gospodarstwo 
Sadownicze Biała Rawska 

13:15-14:00 1 

Przykłady zastosowania probiotechnologii w uprawach. 
Gospodarstwa oparte na naturalnych technologiach – 

praktyczne zastosowanie w realizacji strategii od pola do 
stołu 

Sławomir Gacka Polska Izba 
Technologii i Wyrobów 
Naturalnych Bratuszyn, 

Barbara Wójcik Podbeskidzkie 
Centrum Mikroorganizmów w 

Kaniowie 

14:00-14:45  Dyskusja i zakończenie konferencji  

14:45-15:30  Obiad  

Razem godzin 6 ---  
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Zgłaszam uczestnictwo w: 
Nazwa: „Wykorzystanie probiotechnologii opartej na pożytecznych mikroorganizmach przykładem 
zastosowania nowoczesnych i innowacyjnych technologii w uprawach roślinnych, chowie oraz żywieniu bydła 
mlecznego, mięsnego w gospodarstwach rolnych w Polsce” 
Rodzaj:  Konferencja 
Termin i miejsce realizacji: 17 września 2021 r., Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Oddział 
Mikołów, ul. Gliwicka 85 43-190 Mikołów 
 

Dane osobowe pozyskane od osoby, której dane dotyczą: 

Imię i nazwisko*  

Instytucja/Gospodarstwo 
Rolne* 

 

Adres*  

Telefon*  
Adres e-mail*  
*PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 
 

Wyrażam zgodę Śląskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Oddział Mikołów, na przetwarzanie 
moich danych osobowych, pozyskanych w ramach Konferencji pn. „Wykorzystanie probiotechnologii opartej na 
pożytecznych mikroorganizmach przykładem zastosowania nowoczesnych i innowacyjnych technologii w uprawach 
roślinnych, chowie oraz żywieniu bydła mlecznego, mięsnego w gospodarstwach rolnych w Polsce” w dniu 17.09.2021 
r., w poniższych celach: 

Lp.  CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  Zgoda(**) 

1 przetwarzanie danych osobowych w ramach obecnego wydarzenia organizowanego przez ŚODR. (*)  

2 
możliwości kontaktu telefonicznego przez doradców ŚODR ofert z zakresu tożsamego z wydarzeniem, na którym 
pozyskana była zgoda,  

 

3 
możliwości kontaktu telefonicznego przez doradców ŚODR ofert w zakresu innych wydarzeń związanych szeroko 
pojętym promocją i doradztwem na rzecz rozwoju i innowacji w rolnictwie, przez ŚODR oraz partnerów ŚODR, 

 

4 
możliwości przekazywania informacji elektronicznych przez doradców ŚODR z zakresu tożsamego z 
wydarzeniem, na którym pozyskana była zgoda, 

 

5 
możliwości przekazywania informacji elektronicznych przez doradców ŚODR w zakresu innych wydarzeń 
związanych szeroko pojętym promocją i doradztwem na rzecz rozwoju i innowacji w rolnictwie, przez ŚODR oraz 
partnerów ŚODR, 

 

6 wykorzystanie mojego wizerunku przez ŚODR w ramach materiałów informacyjnych z promowanych wydarzeń   

7 dowolny inny cel np. publikacja w materiałach okolicznościowych, promocyjnych reklamowych   

*Zgoda niezbędna do uczestnictwa w wydarzeniu, na którym zgoda jest pobierana.  

**Proszę zaznaczyć cele przetwarzania, na które wyrażana jest zgoda. 
Jednocześnie oświadczam, iż udzielona zgoda nie jest ograniczona czasowo, obejmuje wszelkie formy wykorzystania przez ŚODR, wyłącznie w ramach w/w celów. 

UWAGA: wypełnienie formularza zgłoszeniowego równoznaczne jest z potwierdzeniem udziału w Konferencji „Wykorzystanie probiotechnologii opartej 

na pożytecznych mikroorganizmach przykładem zastosowania nowoczesnych i innowacyjnych technologii w uprawach roślinnych, chowie oraz żywieniu bydła 
mlecznego, mięsnego w gospodarstwach rolnych w Polsce”  

 

         ...........................................................................               

        (miejsce, data i podpis) 
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Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 

Współadministratorami podanych przez Ciebie danych osobowych 
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Częstochowie przy 
ul. Wyszyńskiego 70/126, 42-200 Częstochowa  

Możesz się z nami skontaktować: 
▪ wysyłając email na adres sodr@odr.net.pl  
▪ dzwoniąc lub pisząc na adres naszej siedziby.  

 
W sprawach dotyczących przetwarzania danych 
osobowych możesz skontaktować się również 

bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych osobowych 
wysyłając e-mail na adres: iod@odr.net.pl 
W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane 

osobowe? 

Twoje dane osobowe przetwarzamy:  

▪ na podstawie niezbędności przetwarzania przy realizacji wszelkich 
usług na rzecz rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich tj.: 
➢ podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem 

usługi, to znaczy prowadzenie ustaleń, negocjacji, 
przygotowanie działań związanych np. w usługą, wyjazdem, 
udziałem w wydarzeniu itp.  – podstawa prawna art. 6 ust. 1 
litera b) RODO; 

➢ w celu zawarcia i wykonania zawartej usługi - podstawa 
prawna art. 6 ust. 1 litera b) RODO;  

▪ na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze: 
➢ wykonania obowiązków prawnych tzn. wystawiania i 

przechowywania faktur przez okres wyznaczany przez 
przepisy prawa - podstawa prawna art. 6 ust. 1 litera c) 
RODO; 

▪ na podstawie konieczności przetwarzania danych do realizacji 
prawnie uzasadnionego interesu administratora: 
➢ ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – podstawa 

prawna art. 6 ust. 1 litera f) RODO, prawnie uzasadniony 
interes administratora danych; 

➢ marketingu bezpośredniego, przez czas trwania usługi, w 
granicach naszego prawnie uzasadnionego interesu - 
podstawa prawna art. 6 ust. 1 litera f). 
 

Kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych? 

 
Odbiorcami Twoich danych osobowych są:  

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ul. 
Poleczki 33 02-822 Warszawa, , a także podmioty 
uprawnione: Minister Finansów, Minister Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi, Komisja Europejska, organy kontroli 
skarbowej oraz inne podmioty uprawnione do kontroli 
i audytu. – przy czym podmioty te będą przetwarzać 

dane wyłącznie na podstawie przepisu prawa lub zawartej z nami 
umowy w zakresie, w jakim zostanie wydane im polecenie prze nas. 
Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?  

 

Twoje dane osobowe będą przechowywane w 
naszych zasobach do momentu wygaśnięcia 
obowiązku przechowywania danych osobowych 
wynikającego z przepisów prawa, w szczególności 
obowiązku przechowywania dokumentów.  
 

Przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach 
marketingu bezpośredniego, niezwłocznie - w momencie, kiedy 
zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania w tym zakresie.  
 

Jakie przysługują Ci prawa w zakresie przetwarzania Twoich danych 

osobowych? 
Zawsze możesz poprosić nas o dostęp do swoich danych 
osobowych.  
Możesz również, w każdej chwili skorzystać z prawa do 
sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia lub 
ograniczenia ich przetwarzania: 

▪ w zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane w 
oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora, przysługuje Ci 
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych 
osobowych;  

▪ w zakresie, w jakim przetwarzamy dane osobowe na podstawie Twojej 
zgody masz prawo jej wycofania w dowolnym momencie; wycofanie 
zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.   

▪ przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
zajmującego się ochroną danych osobowych, podstawa prawna art. 13. 
ust 2. litera d) RODO.  

 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z 

naszym inspektorem ochrony danych osobowych. 

Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe? 

W związku z przetwarzaniem podanych Twoich danych 
osobowych, pewne decyzje dot. Twojej osoby będą 

podejmowane w sposób  zautomatyzowany (w tym w 

zakresie profilowania), o których mowa w art. 22 RODO.  
 
Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe? 

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest konieczne 
do realizacji przez nas celów dla Ciebie, a o ich 

bezpieczeństwo dba nasz wyspecjalizowany zespół.  

Bez podania danych osobowych nie jest możliwa 

realizacja przez nas naszych usług statutowych 

realizowanych dla Ciebie! 

 

 


