
Uchwała  nr 3577/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 13 maja 2021 r. 

 

w sprawie powołania Kapituły Konkursu oraz zatwierdzenia Regulaminu Konkursu „Wielkopolski Rolnik 

Roku”  

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U.                       

z 2020 r. poz. 1668 ze zm.) w związku z uchwałami Zarządu Województwa Wielkopolskiego: nr 

2952/2006 z dnia 3 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania Kapituły Konkursu „Wielkopolski Rolnik 

Roku” ze zmianami oraz nr 2822/2006 z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu 

„Wielkopolski Rolnik Roku” ze zmianami, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Powołuje się Kapitułę Konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku” w następującym składzie: 

 

 Przewodniczący Kapituły - prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak - Uniwersytet Przyrodniczy 

w Poznaniu, 

 Członek Kapituły - prof. dr hab. Włodzimierz Nowak - Uniwersytet Przyrodniczy, 

 Członek Kapituły - prof. dr hab. Wawrzyniec Czubak - Uniwersytet Przyrodniczy, 

 Członek Kapituły - Piotr Walkowski - Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej, 

 Członek Kapituły - Czesław Cieślak - Przewodniczący Komisji Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, 

 Członek Kapituły - Krzysztof Nosal - Konwent Starostów Województwa Wielkopolskiego, 

 Członek Kapituły - Henryk Święcicki - Członek Zarządu Loży Laureatów Nagrody 

Gospodarczej Województwa Wielkopolskiego, 

 Członek Kapituły - prof. dr hab. Mikołaj Knaflewski – emerytowany Profesor Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu, 

 Członek Kapituły - prof. dr hab. Jan Kryszak – emerytowany Profesor Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu, 

 Członek Kapituły - prof. dr hab. Zenon Woźnica – emerytowany Profesor Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu, 

 Członek Kapituły - Elżbieta Kaczmarek - emerytowana Dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, 

 Członek Kapituły - Marek Beer – emerytowany  Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, 

oraz na okres 2-letni: 

 Członek Kapituły – Michał Cholewicki – Laureat XIX edycji Konkursu 

 Członek Kapituły – Piotr Lis – Laureat XX edycji Konkursu. 

 

§ 2 

Zatwierdza się regulamin Konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku” stanowiący załącznik do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

  



 

 

 

 

UZASADNIENIE 

 

do Uchwały nr  3577/2021  

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 13 maja 2021 r. 

 

 

XXI edycja Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku podobnie, jak w latach w ubiegłych zostanie 

przeprowadzona w oparciu o pracę merytoryczną członków Kapituły, którzy zgodnie  

z regulaminem Konkursu powoływani są przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego na 5-letnią 

kadencję. W skład Kapituły kolej kadencji wchodzą przedstawiciele uczelni wyższej, instytucji i organizacji 

rolniczych związanych z nauką i praktyką rolniczą. Ponadto do składu Kapituły,  na okres 2 lat wchodzi 

dwóch rolników spośród dotychczasowych laureatów Konkursu. W związku z zakończeniem 2-letniego 

członkostwa w składzie Kapituły przez Pana Zbigniewa Nowackiego, do składu Kapituły powołany 

zostaje  Pan Piotr Lis, wybrany spośród laureatów XX edycji konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku”. 

Jednocześnie zatwierdza się Regulamin Konkursu, stanowiący załącznik  do niniejszej uchwały.  

 

            Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGULAMIN KONKURSU 

 

 
WIELKOPOLSKI ROLNIK ROKU 



I. Cel Konkursu 
 

Celem Konkursu jest promocja najbardziej przedsiębiorczych rolników 
wielkopolskich, którzy dostosowują swój warsztat pracy do nowych realiów 
gospodarowania. 
Konkurs ma również służyć 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 

 
Konkurs został ustanowiony przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, 
który jest jednocześnie jego organizatorem. 

 
III. Kryteria konkursowe 

 

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wszyscy rolnicy z Wielkopolski –   
producenci: 

- 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. 

 
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. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie deklaracji uczestnictwa 
oraz ankiety konkursowej oraz przesłanie ich do organizatora w terminie 
podanym  w ogłoszeniu o konkursie. O ważności zgłoszeń decyduje data 
stempla pocztowego.  

 
4. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest dobrowolne, lecz podanie danych 

określonych w deklaracji uczestnictwa oraz ankiecie konkursowej jest 
niezbędne do realizacji niniejszego konkursu. 

 
5. Ogłoszenie o konkursie wraz z deklaracją uczestnictwa oraz ankietą 

konkursową zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego www.umww.pl.  

 
6. Zgłaszający powinni przesłać arkusze zgłoszenia na adres: Urząd 

Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Rolnictwa          
i Rozwoju Wsi, al.  Niepodległości   34, 61 - 714 Poznań. Na kopertach 

http://www.umww.pl/


należy dopisać „KONKURS WIELKOPOLSKI ROLNIK ROKU” lub 
przesłać na  e-mail: wrr@umww.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. 

 
 
 

V. Kapituła Konkursu 
 

1. Kapitułę Konkursu powołuje i odwołuje Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego. 

2. W skład Kapituły wchodzi na okres dwóch lat dwóch rolników spośród 
dotychczasowych laureatów, których kandydatury proponuje Zarząd.  

3. Kadencja Kapituły trwa 5 lat. 
4. Z chwilą upływu kadencji Kapituły Zarząd powołuje Kapitułę Konkursu 

w nowym składzie. 
5. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może odwołać lub powołać 

członka Kapituły Konkursu w czasie trwania kadencji. 
 

VI. Prawo zgłaszania kandydatów 
 

Rolników do udziału w Konkursie mają prawo zgłaszać: 
- Marszałek Województwa Wielkopolskiego lub osoba upoważniona 
- Burmistrzowie i Wójtowie, 
- Prezydenci miast, 
- Starostowie, 
- Wielkopolska Izba Rolnicza, 
- Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 
- Związki branżowe rolników, 
- Organizacje społeczno– zawodowe rolników, 
- Rolnicy oraz przedsiębiorcy produkcji rolnej, przetwórstwa żywności   

i pasz, 
 
 

VII. Sposób wyłaniania laureatów 
 

1. Z ogólnej liczby zgłoszonych w regulaminowym terminie kandydatów,  
po wstępnej ocenie i wizytacjach ustala się grupę najlepszych rolników 
 po pierwszej wizytacji. 



 
2. Po ponownej wizytacji tej grupy rolników Kapituła Konkursu wyłania             

do 20 nominowanych do nagrody roku. 
 

3. Spośród grupy nominowanych Kapituła Konkursu wyłania do 
10 kandydatów na laureatów, którzy powinni reprezentować różne 
kierunki działalności rolniczej: 

 
- Produkcja roślinna i/lub zwierzęca 
      (towarowa, hodowlana, nasienna)      do 6 kandydatów 
- Produkcja ogrodnicza  

(towarowa: w gruncie i/lub pod osłonami, hodowlana, 
nasienna, szkółkarska)                              do 3 kandydatów  

- Inne dziedziny działalności rolniczej (wikliniarstwo, zielarstwo, 
uprawa chmielu, grzybów, i inne)       do 1 kandydata. 

 
4. W zależności od uzyskanych ocen kandydatów Kapituła może dokonać 

korekty pomiędzy wyżej wymienionymi kierunkami, łącznie 
z ograniczeniem ogólnej liczby laureatów. 
 

5. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjmuje kandydatury 
zaprezentowane przez Kapitułę, przyznając nagrody finansowe  
i wyróżnienia. 

 
 
 

VIII. Nagrody i wyróżnienia 
 

1. Wręczenie nagród i wyróżnień odbywa się podczas uroczystej Gali na 
terenie Województwa Wielkopolskiego. Informacja o wręczeniu nagród 
zostanie ogłoszona na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego. 
 

2. Każdy rolnik w grupie nominowanych otrzyma dyplom z wizerunkiem 
Siewcy i Herbem Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego. 

 
3. Laureaci Konkursu otrzymują: 

- Tytuł „Wielkopolski Rolnik Roku”. 
- Statuetkę „Siewcy” będącą wierną kopią repliki pomnika stojącego 

na cokole przed gmachem głównym Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu. 
 

4. Organizator może przyznać nagrody finansowe lub rzeczowe dla 
laureatów Konkursu. 
 

5. Na wniosek Kapituły Konkursu Zarząd Województwa Wielkopolskiego 
może przyznać specjalne wyróżnienie dla jednego z uczestników biorących 
udział w Konkursie za szczególne osiągnięcia w produkcji rolniczej, 
specyfikę gospodarstwa i inne. 



 
6. Rolnik, który otrzymał w danym roku nominację, może przystąpić do  

kolejnej edycji Konkursu po okresie dwóch lat. 
 

7. Tytuł Wielkopolski Rolnik Roku oraz statuetka Siewcy są przyznawane  
rolnikowi tylko jeden raz. 

 
8. Dane osobowe oraz wizerunek nominowanych i laureatów będą 

wykorzystywane nieodpłatnie w celu promocji Województwa 
Wielkopolskiego, za zgodą uczestnika.  
 

IX. Przebieg Konkursu: 
 

1. Akcja  informacyjna w  województwie. 
2. Zgłaszanie kandydatów do Urzędu Marszałkowskiego. 
3. Wizytowanie gospodarstw  
4. Wyłonienie nominowanych i laureatów przez Kapitułę  
5. Przedstawienie Zarządowi Województwa propozycji nominowanych 

 i laureatów do zatwierdzenia  
6. Ogłoszenie listy nominowanych i laureatów oraz wręczenie nagród. 
7. Laureat konkursu ma prawo posługiwać się tablicą informacyjną                                       

o wyróżnieniu w danym roku o treści i wizerunku ustalonym przez 
Zarząd Województwa. 

8.  Wyniki konkursu w zakresie imienia i nazwiska nominowanych  
i laureatów, miejscowości gospodarstwa rolnego, nazwy gminy i powiatu, 
kierunku produkcji zostaną upublicznione podczas uroczystości rozdania 
nagród oraz opublikowane na stronach Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego https://bip.umww.pl  

 
X. Biuro organizacji Konkursu 

 

Obsługę Konkursu prowadzi Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, 61 - 714 
Poznań, al. Niepodległości 34, tel. 61/626 65 00, wrr@umww.pl. 

 
XI. Załączniki 

 

1. Deklaracja uczestnictwa. 
2. Ankieta Konkursowa. 
3. Arkusz oceny. 

 

https://bip.umww.pl/
mailto:wrr@umww.pl

