


Struktura organizacyjna 

• Centrala w Bratoszewicach 
• Oddział w Piotrkowie Trybunalskim 
• Oddział w Kościerzynie  
• 18 Rejonowych Zespołów Doradców 
 

 







  
 
 
 

 Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą  
 w Bratoszewicach jest: 

 
  państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość 

prawną; 
  podlega  Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  



Łódzki Ośrodek Doradztwa  
Rolniczego zatrudnia  

257  
pracowników 

Stan na dzień 31.12.2017r. 

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach 



Ekologia w ŁODR 
 Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska prowadzi 
doradztwo: 
 z zakresu rozwoju i promocji rolnictwa ekologicznego i ochrony 

środowiska; 
 poprawy jakości artykułów rolno-spożywczych; 
 programów rolno-środowiskowo-klimatycznych; 
 odnawialnych źródeł energii; 
 w zakresie zachowania dziedzictwa przyrodniczego wsi; 
 bioróżnorodności; 
 gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej. 

 

 



Ekologia w ŁODR 
Wsparcie rolnictwa ekologicznego jest realizowane poprzez: 

 
  pomoc przy opracowywaniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania 

wsparcia finansowego;  
 artykułów do miesięcznika Rada; 
 komunikatów na stronę internetową; 
 doradztwa na temat  zmiany sposobu gospodarowania z 

konwencjonalnego na ekologiczny; 
 prowadzenie demonstracji w wybranych gospodarstwach; 
  upowszechnianie elementów gospodarowania przyczyniających się 

do ochrony środowiska i klimatu; 
 ekologiczne metody produkcji. 

 



Ekologia w ŁODR 
Pracownicy Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska 

organizują szkolenia dla rolników oraz pracowników Ośrodka o 
tematyce dotyczącej: 

 
 stosowania nowoczesnych metod w ekologii i ochronie środowiska; 
 poprawy jakości artykułów rolno-spożywczych; 
 Natura 2000; 
 programów rolno-środowiskowo-klimatycznych; 
 odnawialnych źródeł energii; 
 źródeł finansowania przedsięwzięć z zakresu rozwoju rolnictwa; 

ekologicznego i ochrony środowiska z uwzględnieniem funduszy 
UE. 
 
 



Ekologia w ŁODR 
Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska zajmuje się 

upowszechnianiem metod produkcji rolnej i stylu życia przyjaznych dla 
środowiska m. in. poprzez działania : 

 
 upowszechnianie wiedzy i udzielanie pomocy w zakresie 

prowadzenia produkcji rolnej metodami ekologicznymi, w tym 
opracowanie planów przestawiania gospodarstw rolnych na 
produkcję metodami ekologicznymi; 

 promowanie żywności ekologicznej poprzez promowanie 
gospodarstw; 

 Współdziałanie w realizacji zadań wynikających z programów 
rolnośrodowiskowych oraz programów działań mających na celu 
ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych na terenach 
szczególnie narażonych (OSN). 
 



KONKURSY 2018 

Konkurs Wiedzy o Ekologii i Ochronie 
Środowiska 

Konkurs Wiedzy Rolniczej 

Konkurs na najlepsze gospodarstwo 
ekologiczne 

Konkurs Wiedzy z Zakresu Wiejskiego 
Gospodarstwa Domowego 
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Olimpiada Ekologiczna 2017 



 
 RADA – Rolnictwo Aktualności Doradztwo 

Analizy 

 
Miesięcznik 

Więcej informacji na temat wszystkich działań wdrażanych w ramach PROW 201 4- 2020 oraz wymogów 
wzajemnej zgodności,  a także wiele porad  

z zakresu agrotechniki,  zootechniki,  ekonomiki,  wiejskiego gospodarstwa domowego i agroturystyki 
znajdziecie Państwo w miesięczniku Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego „RADA” dostępnym w 

prenumeracie i u specjalistów.  



        
 Specjaliści piszą       

broszury tematyczne,       
które są rozprowa- 

dzane wśród 
zainteresowanych. 



21-22.04.2018 r. – XXVI Targi Rolne Agrotechnika 2018  
                               w Bratoszewicach 
29.04.2018 r. –      XIII Piotrkowskie Targi Ogrodnicze  
                             „Pamiętajmy o ogrodach” 
26-27.05.2018 r. – XXVIII Targi Rolniczo-Ogrodnicze w Kościerzynie 
23-24.06.2018 r. – TARGI ROLNE „W sercu Polski” 
       XX WOJEWÓDZKA WYSTAWA ZWIERZĄT     
      HODOWLANYCH 
25-26.08.2018 r. – XXVII Promocyjno-Handlowa Wystawa Rolnicza   
       ROL–SZANSA 2018 
16.09.2018 r. -      Jesień w polu i ogrodzie –  
                               VII Kościerzyński Dzień Ziemniaka 

IMPREZY TARGOWE W 2018 ROKU 
ORGANIZOWANE PRZEZ ŁODR ZS. W BRATOSZEWICACH 
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Organizowane przez ŁODR targi gromadzą każdorazowo ponad 200 firm 
produkujących m.in. maszyny i urządzenia rolnicze  

 





Najbardziej prestiżową imprezą organizowaną przez ŁODR jest Wojewódzka 
Wystawa Zwierząt Hodowlanych i „Targi Rolne w Sercu Polski” 

 



Dziękuję 

 
Dziękuję za uwagę 

 
 
 
 
 

Dyrektor 
 Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą 

 w Bratoszewicach 
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