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Związek Młodzieży Wiejskiej, jest pomysłodawcą i głównym inicjatorem powstania Olimpiady Młodych 

Producentów Rolnych, która od wielu lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród młodych ludzi żywo 

związanych z problematyką rolniczą. W trakcie kilku ostatnich edycji w Olimpiadzie uczestniczyło kilkanaście 

tysięcy młodych producentów rolnych. 

Do głównych celów i założeń Olimpiady należy m. in.: 

 rozwijanie twórczych zainteresowań wśród młodych producentów rolnych; 

 rozbudzanie ambicji dalszego doskonalenia zawodowego; 

 popularyzacja osiągnięć w rolnictwie. 

 

Olimpiada jest współzawodnictwem z zakresu szeroko rozumianej wiedzy rolniczej, praktycznej          

i teoretycznej. Realizując cele i zadania zawarte w programie Olimpiady, młodzi producenci mogą wzbogacić swoje 

umiejętności zawodowe, a jednocześnie pogłębić wiedzę i doświadczenie, przyczyniając się do stałego 

unowocześnienia polskiego rolnictwa. 

Wieloletnie doświadczenie w organizacji Olimpiady powoduje, iż z każdą kolejną edycją staje się bardziej 

atrakcyjna, natomiast poziom wiedzy prezentowany przez Uczestników za każdym razem mile zaskakuje. 

Olimpiada składa się z kilku etapów: 

Etap I – Eliminacje szkolne, w których uczestniczą uczniowie Szkół kształcących na kierunkach rolniczych  

z terenu całego kraju. 

Etap II – Eliminacje wojewódzkie, w których uczestniczą zwycięzcy eliminacji szkolnych oraz młodzi 

producenci rolni z terenu poszczególnych województw. 

Etap III – Finał Krajowy. Biorą w nim udział osoby, które zwyciężyły w finałach wojewódzkich. 

Rozpoczęcie I etapu planujemy na styczeń 2019 roku, natomiast Finał Krajowy przeprowadzony zostanie 

podczas XXV Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej „AGROTECH” w Kielcach w dniach                                  

14-15 marca 2019 r. 

Pragniemy zainteresować Państwa udziałem Waszej szkoły w kolejnej edycji Olimpiady Młodych 

Producentów Rolnych, wierząc iż towarzysząca zmaganiom intelektualnym rywalizacja, przyczyni się do utrwalenia 

pozytywnych idei wśród młodzieży. Organizacja kolejnej, XXXVII edycji Olimpiady to doskonała okazja                             

do poszerzania wiedzy, wymiany poglądów i doświadczeń, określania wspólnych priorytetów i kierunków rozwoju 

rolnictwa. Ponadto jest to świetna sposobność poznawania nowych ludzi i zawieraniu przyjaźni. W związku                                  

z tym zależy nam na tym, aby uczestniczyło w niej jak najwięcej młodych ludzi związanych ze środowiskiem 

wiejskim. Laureaci naszych poprzednich edycji to dziś najlepsi producenci rolni w kraju. Wiedza, doświadczenie 

i znajomości zdobyte m. in. podczas kilkumiesięcznych eliminacji sprawiły, iż łatwiej jest im odnaleźć kierunek                           

i cel rozwoju polskiego rolnictwa. 

Należy podkreślić, iż udział w Olimpiadzie to zaszczyt i prestiż nie tylko dla samego uczestnika. Promocja 

szkoły, możliwość prezentacji osiągnięć podopiecznych, jak również wspólna wymiana doświadczeń 

pedagogicznych, stanowi idealne dopełnienie dla rozbudzania i propagowania wartości międzyludzkich. 

ZWIĄZEK  MŁODZIEŻY  WIEJSKIEJ 

Rok założenia 1928 
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Mając na uwadze powyższe, pragniemy zwrócić się do Państwa z prośbą o czynny udział w Olimpiadzie. 

Z myślą o dotarciu do jak największej liczby zainteresowanych osób, proponujemy, by Eliminacje Szkolne                       

do tegorocznej Olimpiady, odbyły się we wszystkich szkołach kształcących na kierunkach rolniczych.  

Chęć udziału w Eliminacjach, wraz z listą uczestników należy przesłać listownie w nieprzekraczalnym 

terminie  do  dnia 25 stycznia 2019 r. na adres Organizatora tj. Związek Młodzieży Wiejskiej ul. Chmielna 6 lok. 6, 

00-020 Warszawa z dopiskiem: „Olimpiada Młodych Producentów Rolnych 2019”. 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać na  naszej stronie internetowej www.zmw.pl 

  

 

  Z poważaniem; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. Regulamin Olimpiady Młodych Producentów Rolnych 

2. Formularz zgłoszeniowy szkoły 

3. Formularz zgłoszeniowy uczestnik indywidualny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za organizację Olimpiady:, tel.  608 099 602, e-mail: ompr@zmw.pl 

 

Prezes Zarządu Krajowego  
Związku Młodzieży Wiejskiej 
 
 

Adam Nowak 

http://www.zmw.pl/
mailto:ompr@zmw.pl

