
Notatka z zebrania Członków Konsorcjum Grupy Operacyjnej TeleDis 
 z dnia 30.09.2021. 

 
W dniu 30 września br. o godz. 10.00 w siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego w 

Brwinowie odbyło się spotkanie członków konsorcjum w sprawie realizacji projektu TELEDIS.  
 

W zebraniu uczestniczyli: 
 

1. CDR Brwinów: Krzysztof Janiak (k.janiak@cdr.gov.pl): Karolina Grzybowska 
(k.grzybowska@cdr.gov.pl), 

2. WODR Modliszewice: Mariusz Porębski (mariusz.porebski@sodr.pl); Michał Wiaderny, 
(michal.wiaderny@sodr.pl), Anna Grabarczyk( anna.grabarczyk@sodr.pl) 

3. WODR Bratoszewice: Włodzimierz Lewandowski (w.lewandowski@lodr-bratoszewice.pl), 
Maria Lis-Winciorska,  Halina Jasiniak  

4. IHAR-PIB: Edward Arseniuk [mailto:e.arseniuk@ihar.edu.pl]; Sylwia Zielińska            
S.zielinska@ihar.edu.pl; Tomasz Góral, T.Góral@ihar.edu.pl; D. Skrzeczyńska  

5. Relayonit sp. z o.o., Wiesław Golka (golkaw@o2.pl); Adrian Golka, (agolka@relayonit.pl), 
Anna Błażejewska. 

Realizacja programu zebrania 

1. Otwarcie spotkania i przyjęcie programu było przeprowadzone przez Pana Krzysztofa 
Janiaka – zastępcę dyrektora CDR Brwinów. 

 
2. Omówienie finansów projektu sprawy związane z kwestiami płatności – zostało 

omówione przez Panią Karolinę Grzybowską, która przedstawiła obecna sytuacje 
rozliczeniowa I etapu, złożone dokumenty oraz procedury ARiMR odnośnie 
wypłacenia środków. Zostały również omówione zagrożenia wynikające z braku 
informacji odnośnie zakupu inwestycyjnego w postaci serwera przez IHAR oraz brak 

jednoznacznych informacji o etapie tego działania, które ma kluczowe znaczenie w 
dalszym postepowaniu do II etapu rozliczeń. Po wstępnym omówieniu 
przedmiotowych spraw związanych z finansowaniem projektu Pani K. Grzybowska 
zaprosiła księgowych konsorcjantów celem omówienia szczegółów zawiązanych z 
finansowaniem I i II etapu projektu przez ARiMR. W trakcie spotkania z księgowymi 
zostały przedstawione informacje przygotowane przez Joannę Góral CDR Brwinów- 
główną księgową dotyczycące ram czasowych kompletowania dokumentów do 

rozliczenia II etapu, omówione szczegółowe przygotowanie dokumentów, przekazano 
informacje odnośnie interpretacji indywidualnej dla każdego konsorcjanta. 

 
3. Omówienie aktualnego stanu realizacji projektu – Przewodniczył Prof. Edward 

Arseniuk  
Założenia projektu i zakres dotychczasowego wykonania założeń omówili 

profesorowie E. Arseniuk, W. Golka i mgr A. Golka. Bazę wzorców chorobowych na 
obecnym etapie prac przedstawił dr. hab. T. Góral. Po każdym z wystąpień 

wywiązywała się dyskusja dotycząca m.in. zakresu i ulepszeń wykonanych i 
planowanych prac do wykonania w ramach przedmiotowego projektu o akronimie 

„Teledis”: 
 przedstawienie przez konsorcjantów wykonanych prac, omówienie stanu aktualnego 
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w zakresie realizacji I etapu projektu, 

 nakreślenie zadań do wykonania w etapie drugim i omówienie stanu ich realizacji, 
m.in. kwestia siewu ozimych odmian pszenicy i pszenżyta z podaniem nazwy odmian, 
lokalizacji i obsianych powierzchni, zakończone dyskusją, 

 podsumowania i wniosków/planu realizacji projektu w kolejnych miesiącach. 

 
Przerwa organizacyjna. 

 
4. Dyskusja plenarna – podczas spotkania plenarnego przedyskutowano harmonogram, 

poziom i terminowość wykonywanych prac w projekcie. Omówiono także 
dotychczasowe opóźnienia w realizacji zaplanowanych zapisów projektu, w tym 

kwestię wykonania przetargu na serwery, który to przetarg ma wykonać IHAR -PIB. 
Przetarg na zakup serwerów już rozpoczęto i faktura zakupu ma być dostarczona do 
Głównej Księgowej Konsorcjum przed końcem października br. Powyższą informację 
konsorcjantom Teledis miał przekazać zaproszony na zebranie konsorcjum Dyrektor 
IHAR-PIB, który przeprowadził rozmowę nie z konsorcjantami, a z wicedyrektor CDR p. 
Katarzyną Boczek. 

 
5. Omówiono wkład członków konsorcjum w realizację projektu: 

1) Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – lider grupy,- rozliczenie I etapu projektu 
Teledis, przygotowanie do II etapu rozliczenia, koordynowanie bieżących spraw 
związanych prawidłowym przebiegiem projektu. 

2) Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie, 
prowadzenie badań, identyfikacja chorób, zakup serwera, 

3) Relayonit Sp.z o.o. w Warszawie, opracowanie oprogramowania, 
4) Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Modliszewice, - uczestniczenie w 

badaniach , zdjęcia pól, 
5) Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Bratoszewice, - uczestniczenie w badaniach , 

zdjęcia pól. 

 

Planowane dalsze prace w realizacji projektu:  

 Polowe doświadczenia z odmianami ozimymi pszenicy i pszenżyta w sezonie 

2021/2022: 
Postanowiono, że będą założone doświadczenia z odmianami ozimego pszenżyta i 

ozimej pszenicy (po 15 odmian) przez dr P. Ochodzkiego i dr R. Warzechę w IHAR-PIB, a także 

w WODR Bratoszewice z 10 odmianami ozimej pszenicy i 10 odmianami ozimego pszenżyta o 

zróżnicowanym poziomie ochrony chemicznej. Schemat doświadczenia zostanie dosłany w 

najbliższym czasie do prof. dr hab. Edwarda Arseniuka. 

 Upowszechnianie wyników projektu TELEDIS: 
Formy upowszechnienia: Udział i wykłady na konferencjach np. na I Szczycie Grup 

Operacyjnych w Łodzi w dniach 14 – 15 września br. w Łodzi. Artykuły w czasopismach 

krajowych i zagranicznych, np. Arseniuk E., Skrzeczyńska D. „Wykorzystanie bezzałogowych 

statków powietrznych w rolnictwie precyzyjnym”. Artykuł ma ukazać się w październikowym 

wydaniu ogólnopolskiego magazynu ZAGRODA. 

Prof. dr hab. W. Golka przygotowywał także artykuł do druku pt.: „Wykorzystanie sztucznych 



sieci neuronowych do diagnozowania zdrowotności zbóż”. 

6. Podsumowanie spotkania, dyskusja, sprawy bieżące: 
Dyskusja dotyczyła realizacji projektu TELEDIS w I i II-gim etapie, a także dalsze etapy 

realizacji  projektu. W zebraniu miał także uczestniczyć zaproszony przez członków Grupy 

Operacyjnej  „TELEDIS” dr Michał Rokicki, dyrektor IHAR_PIB w Radzikowie. Do 

uczestniczenia w zebraniu jednakże nie doszło. Według podanych informacji dyrektor IHAR -

PIB w czasie obrad Konsorcjum TELEDIS przeprowadził rozmowę z Panią Katarzyną Boczek. 

wicedyrektor CBR Brwinów, jednakże poza miejscem zebrania  i nie dotyczącą projektu 

Teledis”. Tymczasem uczestnicy zebrania mieli nie tylko pytania, ale także chcieli poznać 

Pana Dyrektora. 

W związku z powyższym członkowie konsorcjum zapraszają Pana Dyrektora na 

indywidualne spotkanie do CDR Brwinów. A są także gotowi i chętni do omówienia realizacji 

projektu z Panem Dyrektorem w Radzikowie po wyznaczeniu terminu i zaproszeniu członków 

Konsorcjum przez Dyrektora IHAR_PIB. 

 

Notatkę sporządzili: Prof. dr hab. E. Arseniuk 

 


