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Od Redakcji:
Nauka, edukacja, doradztwo rolnicze są bardzo ważnymi czynnikami rozwoju rolnictwa. Doradztwo rolnicze wspiera rozwój rolnictwa, aktywizację społeczno-gospodarczą obszarów wiejskich, w tym także w szczególności przedsiębiorcze
zachowanie mieszkańców wsi. Dostarcza rolnikom informacji, wiedzy i rozwiązań
z zakresu ekonomiki produkcji rolniczej, zarządzania gospodarstwem, uprawy gleby, ekologii oraz najnowszych technik i technologii produkcji. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej pomogło wielu rolnikom w korzystaniu z dostępnych form
pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków UE.
Od 2005 roku publiczne obecnie doradztwo rolnicze funkcjonuje na podstawie
ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego z 22 października 2004 roku. Ustawa ta
miała przygotować formalno-prawną podstawę przygotowania doradztwa do funkcjonowania w warunkach przynależności Polski do Unii Europejskiej. Od tego też
czasu trwają dyskusje w różnych środowiskach, zmierzające do poszukiwania dla
doradztwa rolniczego rozwiązań prawnych, organizacyjnych, finansowych, które
pozwoliłyby funkcjonować doradztwu w zmieniających się warunkach i rosnących
oczekiwaniach w stosunku do doradztwa rolniczego.
Pierwsza duża dyskusja zorganizowana została z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 13 lutego 2006 roku, po niespełna dwóch latach funkcjonowania w strukturach Unii Europejskiej i roku funkcjonowania państwowego doradztwa rolniczego w warunkach ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego. Przebieg
dyskusji oraz wnioski ze spotkania zamieszczone zostały w 1. numerze Zagadnień
Doradztwa Rolniczego z 2006 roku. Od tego czasu w doradztwie rolniczym nastąpiło wiele zmian.
1. Rozporządzenie Rady UE nr 1782 z 2003 roku obligowało państwa członkowskie do utworzenia od 1 stycznia 2007 roku Systemu Doradztwa Rolniczego
(FAS- Farm Advisory System), którego celem nadrzędnym jest pomoc doradcza rolnikom w dostosowywaniu gospodarstw do nowych wymogów i pomoc
w zarządzaniu gospodarstwem w zmieniających się warunkach funkcjonowania.
2. W Polsce w ramach Systemu Doradztwa Rolniczego, na podstawie ustawy
z dnia 7 marca 2007 o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich funkcjonują: ośrodki doradztwa rolniczego, izby rolnicze i prywatne
akredytowane podmioty doradcze.
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3. Ustawą z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie niektórych ustaw w związku
ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie jednostki doradztwa rolniczego przeszły - od lipca 2009 roku –
przeszły pod nadzór wojewódzkiego samorządu terytorialnego i stały się samorządowymi osobami prawnymi.
W Komisji Europejskiej trwają od dłuższego czasu prace nad nowymi zasadami
Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku. Dostępne projekty dokumentów są przedmiotem dyskusji zarówno w Komisji Europejskiej jak i w Polsce w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Senackiej i Sejmowej Komisji Rolnictwa. Przewidują one nowe zadania dla doradztwa rolniczego. W związku z nowymi zadaniami dla doradztwa rolniczego z inicjatywy Senackiej Komisji Rolnictwa i Sejmowej
Komisji Rolnictwa zorganizowana została w Parlamencie, w dniu 6 listopada 2012
roku konferencja pod hasłem: „Jaki system doradztwa rolniczego w Polsce po 2013
roku?” W konferencji uczestniczyli:
– posłowie i senatorowie Parlamentu,
– wiceministrowie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zofia Szalczyk
i Tadeusz Nalewajk,
– zaproszeni eksperci,
– przedstawiciele nauki,
– przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej
szczebla wojewódzkiego,
– przedstawiciele Izb Rolniczych,
– przedstawiciele jednostek doradztwa rolniczego,
– przedstawiciele branżowych organizacji rolniczych,
– zaproszeni rolnicy.
Niniejszy numer Zagadnień Doradztwa Rolniczego zawiera stanowisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące organizacji, oceny działalności i zadań
dla doradztwa rolniczego po 2013 roku zaprezentowane podczas konferencji, referaty przygotowane przez ekspertów i przedstawione w trakcie konferencji, obszerną
dyskusję uczestników konferencji oraz ocenę doradztwa rolniczego zebraną przez
Biuro Analiz Sejmowych przed konferencją wśród wybranych instytucji.
Mamy nadzieję, że ze względu na ważność omawianych zagadnień i zainteresowanie nimi doradców i osób współpracujących z jednostkami doradztwa rolniczego oraz podmiotami doradczymi, opublikowane w „Zagadnieniach Doradztwa
Rolniczego” treści będą źródłem interesujących informacji i inspiracją do przygotowywania się do współpracy z rolnikami i mieszkańcami wsi w najbliższej i dalszej
przyszłości.
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JAKI SYSTEM DORADZTWA ROLNICZEGO
W POLSCE PO 2013 ROKU ?
STANOWISKO MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
PRZYGOTOWANE DLA SENACKIEJ I SEJMOWEJ KOMISJI ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI

I. OCENA FUNKCJONOWANIA USTAWY O JEDNOSTKACH
DORADZTWA ROLNICZEGO I POTRZEBA ZMIAN

1. Stan obecny

a) formalno-organizacyjny
Jednostki doradztwa rolniczego funkcjonują na podstawie ustawy z 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. nr 251, poz.2507
z późn. zm.). Zgodnie z tą ustawą system publicznego doradztwa rolniczego tworzą następujące jednostki:
 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (CDR),
 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego (ODR).
Centrum Doradztwa Rolniczego funkcjonuje jako państwowa osoba prawna
i podlega bezpośrednio ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi. Wojewódzkie ośrodki
doradztwa rolniczego w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23.01.2009 r.
o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań
administracji publicznej w województwie (Dz.U. nr 92, poz.753), stały się samorządowymi osobami prawnymi, podległymi właściwemu miejscowo sejmikowi
województwa.
Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego do zadań sejmiku województwa, należy:
– nadawanie, w drodze uchwały statutu ODR;
– powoływanie, na wniosek dyrektora ODR, zastępców dyrektora;
– tworzenie, na wniosek dyrektora ODR, oddziałów;
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– zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego ODR;
– wydawanie zgody dyrektorowi ODR na podejmowanie decyzji w sprawach
przekraczających zakres zwykłego zarządu;
– określanie wysokości wynagrodzenia dyrektora ODR;
– zatwierdzanie regulaminu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego;
– zatwierdzanie, na wniosek dyrektora, cennika usług odpłatnie świadczonych przez ODR;
– zatwierdzanie programów działalności i planów finansowych oraz sprawozdań z ich realizacji;
– kontrola i ocena działalności jednostki, dyrektora oraz Rady.
Natomiast do zadań zarządu województwa, w świetle cytowanej wyżej ustawy,
należy:
– powoływanie dyrektora ODR;
– powoływanie członków Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego.
Przy każdej jednostce działa Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego (RSDR),
dla CDR powoływana przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, w przypadku ODR-ów przez zarząd województwa. W skład RSDR wchodzą przedstawiciele związków zawodowych, organu nadzorującego, izb rolniczych, uczelni
i szkół kształcących na potrzeby rolnictwa. Do zadań RSDR należy:
– opiniowanie rocznych planów działalności, planów finansowych i sprawozdań;
– opiniowanie cenników usług doradczych;
– zgłaszanie wniosków w sprawach dotyczących funkcjonowania jednostek
doradztwa rolniczego.
Jak widać z powyższego zestawienia, w pewnych przypadkach ustawa zawiera
niespójne systemowo przepisy i tak:
– dyrektora ODR powołuje zarząd województwa, a zastępcę dyrektora sejmik
województwa;
– członków Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego powołuje zarząd województwa, a kontrolę działalności i regulamin ustala sejmik;
– kontrola i ocena działalności jednostki, dyrektora i Rady należy od obowiązków sejmiku, który to nie ma aparatu wykonawczego do prowadzenia
kontroli.
b) zadania
Najogólniej ujmując, ośrodki doradztwa rolniczego w Polsce szkolą i świadczą
usługi doradcze rolnikom i mieszkańcom obszarów wiejskich, natomiast Centrum Doradztwa Rolniczego wspiera metodycznie i dydaktycznie ośrodki doradztwa rolniczego. Zgodnie z ustawą, Centrum Doradztwa Rolniczego wykonuje
następujące zadania z zakresu doradztwa rolniczego:
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1. Przygotowuje i wprowadza jednolite sposoby działania ośrodków doradztwa w zakresie realizowanych przez nie zadań;
2. Przygotowuje i przekazuje ośrodkom doradztwa materiały informacyjne
i szkoleniowe, w tym dotyczące pomocy w zakresie działalności gospodarstw rolnych i produkcji rolniczej finansowanej lub współfinansowanej ze
środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji
krajowych lub zagranicznych;
3. Opracowuje analizy i prognozy w zakresie rozwoju doradztwa rolniczego;
4. Prowadzi szkolenia dla pracowników ośrodków doradztwa:
a) w zakresie metodyki i zadań doradztwa rolniczego, ze szczególnym
uwzględnieniem integracji z Unią Europejską,
b) realizujących zadania wynikające z przepisów odrębnych
5. Prowadzi doskonalenie nauczycieli szkół rolniczych w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;
6. Tworzy i prowadzi centralny system informacji i bazy danych na potrzeby
doradztwa rolniczego;
7. Organizuje szkolenia, pokazy, seminaria i konferencje oraz inne przedsięwzięcia w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz rolnictwa
ekologicznego;
8. Koordynuje zadania w zakresie rolnictwa ekologicznego wykonywane przez
ośrodki doradztwa;
9. Upowszechnia wyniki badań naukowych w praktyce rolniczej.
Ośrodki doradztwa rolniczego w ramach zadań z zakresu doradztwa rolniczego:
1. Prowadzą szkolenia dla rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich, w szczególności w zakresie:
a) stosowania nowoczesnych metod agrotechnicznych, hodowli oraz przetwórstwa rolno-spożywczego;
b) rozwiązywania problemów technologicznych i organizacyjno-ekonomicznych gospodarstw rolnych;
c) rachunkowości w gospodarstwach rolnych;
d) rolnictwa ekologicznego;
e) rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich;
f) unowocześniania wiejskiego gospodarstwa domowego;
g) ubiegania się o przyznanie pomocy finansowanej lub współfinansowanej
ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych lub zagranicznych;
h) modernizacji gospodarstw rolnych, poprawy jakości artykułów rolnospożywczych i ich przetwórstwa oraz wzmocnienia pozycji rolników na
rynku;
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i) zarządzania gospodarstwem rolnym;
j) promocji produktów lokalnych i regionalnych;
2. Prowadzą działalność informacyjną wspierającą rozwój produkcji rolniczej;
3. Prowadzą działalność w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich;
4. Udzielają pomocy rolnikom i innym mieszkańcom obszarów wiejskich w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej ze środków UE lub krajowych, przewidzianych na rozwój rolnictwa;
5. Prowadzą analizy rynku artykułów rolno-spożywczych i środków produkcji
oraz gromadzą i upowszechniają informacje rynkowe w tym zakresie;
6. Mogą prowadzić doświadczalnictwo odmianowe w ramach porejestrowego
doświadczalnictwa odmianowego;
7. Upowszechniają metody produkcji rolniczej i stylu życia przyjazne dla środowiska;
8. Podejmują działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi oraz ekologicznego i funkcjonalnego urządzania gospodarstwa rolnego;
9. Upowszechniają rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz prowadzą
promocję wsi jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku;
10. Współdziałają w realizacji zadań wynikających z programów rolnośrodowiskowych oraz programów działań mających na celu ograniczenie odpływu
azotu ze źródeł rolniczych;
11. Prowadzą analizy przemian w zakresie poziomu i jakości produkcji rolniczej
i funkcjonowania gospodarstw rolnych oraz upowszechniają wyniki tych
analiz w pracy doradczej.
Jednostki doradztwa rolniczego realizują powyższe zadania z zakresu doradztwa rolniczego nieodpłatnie.
Zgodnie z ustawą, w ramach doradztwa rolniczego jednostki doradztwa rolniczego mogą odpłatnie wykonywać usługi, w szczególności w zakresie:
1. Prowadzenia:
a) ksiąg rachunkowych i dokumentacji niezbędnej w rachunkowości w gospodarstwach rolnych;
b) działalności promocyjnej gospodarstw rolnych, w szczególności agroturystycznych lub ekologicznych;
c) kursów przygotowujących do uzyskania tytułów kwalifikacyjnych w zawodach przydatnych do prowadzenia działalności rolniczej;
d) działalności:
– wydawniczej,
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–
–
–
–

poligraficznej,
laboratoryjnej,
hotelarskiej i gastronomicznej,
szkoleniowej, jeśli nie dotyczy to szkoleń związanych z rolnictwem
i rozwojem obszarów wiejskich;
e) gospodarki pasiecznej;
2. Udostępniania pomieszczeń i innych składników majątkowych;
3. Organizacji targów, wystaw, pokazów, konferencji i innych przedsięwzięć
upowszechniających wiedzę rolniczą, nowe technologie produkcji i promujących produkty i wyroby przetwórstwa rolno-spożywczego;
4. Sporządzania:
a) opracowań oceny możliwości inwestycyjnych gospodarstw rolnych,
b) analiz i opracowań ekonomicznych, finansowych i technologicznych,
c) oceny użyteczności maszyn rolniczych,
d) planów nawozowych lub planów przechowalnictwa nawozów naturalnych,
e) planów rolnośrodowiskowych,
f) planów przestawienia gospodarstwa rolnego na produkcję metodami
ekologicznymi lub planów produkcji w gospodarstwach ekologicznych;
5. Wypełniania wniosków lub innych dokumentów niezbędnych do ubiegania
się o przyznanie pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków
pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych
i zagranicznych.
W działaniach realizowanych przez jednostki doradztwa rolniczego poza ustawowo wyżej wymienionymi, prowadzone są prace związane z nowymi wyzwaniami reformy WPR, w tym:
– przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym;
– poszukiwaniem alternatywnych źródeł energii;
– zarządzaniem zasobami wodnymi;
– ochroną środowiska i zachowaniem bioróżnorodności;
– współpracą z instytutami i uczelniami rolniczymi na rzecz efektywnego
transferu wiedzy do praktyki rolniczej.
c) finansowanie ośrodków doradztwa rolniczego
Jednostki doradztwa rolniczego prowadzą samodzielną gospodarkę finansową
w ramach środków pochodzących z:
1. Dotacji budżetowych;
2. Przychodów uzyskiwanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;
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3. Przychodów z innych źródeł, w szczególności z tytułu darowizn, zapisów,
spadków oraz środków finansowych pochodzenia zagranicznego i odsetek
bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
Dotacja celowa, otrzymywana z budżetu państwa, powinna być przeznaczana
na realizację statutowych zadań z zakresu doradztwa rolniczego, w tym na wynagrodzenia dla pracowników i utrzymanie jednostek.
Jednostki doradztwa rolniczego realizują zadania z zakresu doradztwa rolniczego nieodpłatnie. Środki finansowe na działalność statutową ODR-ów,
podległych aktualnie strukturom samorządu terytorialnego, są zabezpieczane
średnio na poziomie około 55 %, w budżetach wojewodów. Środki finansowe
na działalność statutową w CDR są zabezpieczane w budżecie MRiRW. Pozostałe środki finansowe jdr pozyskują z działalności gospodarczej, realizowanej
w zakresie określonym w ustawie o jednostkach doradztwa rolniczego z 22 października 2004 r. Ze zgodnej opinii jednostek doradztwa rolniczego, otrzymywana dotacja budżetowa jest dalece niewystarczająca na pokrycie kosztów działalności statutowej.
Poza niskim poziomem otrzymywanych dotacji, poważnym mankamentem
obecnie obowiązujących regulacji zgłaszanym przez dyrektorów ODR, jest brak
formalnej możliwości dotowania bieżącej działalności ośrodków doradztwa rolniczego przez samorządy.
d) Kadra
Zatrudnienie w jednostkach doradztwa rolniczego w ostatnich latach utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Kadra doradcza jest dobrze wykształcona, a liczba osób z wyższym wykształceniem systematycznie wzrasta. Wykształcenie kadry
doradczej stanowi ogromny potencjał jednostek doradztwa rolniczego. Większość
osób posiada też duże doświadczenie w pracy z tak specyficznym i wymagającym
odbiorcą, jakim jest rolnik. Wraz z wejściem do Unii Europejskiej nastąpiła konieczność wprowadzenia obowiązku większej specjalizacji w zawodzie doradcy
rolniczego. Obecnie funkcjonują następujące specjalizacje doradcze:
– doradca rolniczy, posiadający uprawnienia do świadczenia usług doradczych na temat cross-compliance;
– doradca rolnośrodowiskowy, świadczący usługi doradcze w ramach programów rolnośrodowiskowych;
– ekspert przyrodniczy, świadczący usługi doradcze (sporządzający ekspertyzy przyrodnicze) w ramach programów rolnośrodowiskowych.
Poważnym problemem sygnalizowanym przez dyrektorów jest odchodzenie najlepszych specjalistów, którzy ze względu na niskie zarobki w ośrodkach doradztwa
rolniczego wybierają firmy prywatne lub otwierają własną działalność gospodarczą.
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II. PROPOZYCJE KE DOTYCZĄCE DORADZTWA ROLNICZEGO
PO 2013 R., STAN NEGOCJACJI ORAZ STANOWISKO
RZĄDU POLSKIEGO
Misja, cele i priorytety polityki rozwoju obszarów wiejskich [Artykuły 1-6]
Polityka rozwoju obszarów wiejskich, jako element WPR, ma za zadanie wspierać: konkurencyjność rolnictwa, zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych (w tym działania na rzecz klimatu) oraz zrównoważony rozwój terytorialny
obszarów wiejskich. Jednocześnie ma być ściśle powiązana, w szczególności przez
włączenie we Wspólne Ramy Strategiczne i Umowę Partnerską, z polityką spójności ukierunkowaną na cele strategii „Europa 2020” tj. na inteligentny, trwały
wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu.
Określono 6 priorytetów UE w zakresie rozwoju obszarów wiejskich:
1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie i na obszarach wiejskich.
2. Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych.
3. Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania
ryzykiem w rolnictwie.
4. Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa.
5. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorze rolnym,
spożywczym i leśnym.
6. Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie
rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.
Jako cele przekrojowe wskazano: innowacyjność, środowisko oraz klimat.
Przepisy dotyczące systemu doradztwa rolniczego w propozycjach prawnych
dotyczących reformy WPR po 2013 r.
1. Projekt rozporządzenia KE w sprawie finansowania, zarządzania i monitorowania WPR (rozporządzenie horyzontalne) (KOM(2011) 628) [art. 12- 15]
W nowym okresie programowania KE proponuje wzmocnienie systemu doradztwa rolniczego. Państwa członkowskie będą miały obowiązek ustanowić
system doradztwa dla beneficjentów w zakresie zarządzania gruntami i gospodarstwem. System może być prowadzony przez jeden lub większą liczbę wyznaczonych organów, zarówno publicznych, jak i prywatnych. Aby zagwarantować
skuteczność systemu, doradcy powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje i odbywać regularne szkolenia.
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Beneficjenci mogą uczestniczyć w systemie doradztwa rolniczego dobrowolnie, nawet jeżeli nie otrzymują wsparcia w ramach WPR, w tym w ramach rozwoju obszarów wiejskich. W celu zwiększenia świadomości beneficjentów na temat
związku pomiędzy praktykami rolniczymi i zarządzaniem gospodarstwami z jednej strony, a normami w zakresie ochrony środowiska, zmiany klimatu, zasad
dobrej kultury rolnej, bezpieczeństwa żywności, zdrowia zwierząt oraz ich dobrostanu z drugiej strony, państwa członkowskie powinny stworzyć kompleksowy
system doradztwa rolniczego, adresowany do beneficjentów. System doradztwa
nie powinien jednak wpływać w jakikolwiek sposób na zobowiązania i odpowiedzialność beneficjentów w zakresie przestrzegania wspomnianych norm. Państwa
członkowskie powinny zatem jasno rozgraniczyć funkcje doradcze i kontrolne.
Obowiązkowe elementy, które powinien obejmować system doradztwa rolniczego to, zgodnie z pierwotną propozycją Komisji Europejskiej:
– wymogi i normy w zakresie zasady wzajemnej zgodności;
– praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i środowiska (związanie z działaniem
w ramach wsparcia rozwoju obszarów wiejskich [ROW]) oraz utrzymywania użytków rolnych (zgodnie z definicją działalności rolniczej w przepisach
dotyczących płatności bezpośrednich);
– wymogi i działania związane z łagodzeniem skutków zmiany klimatu oraz
odpowiednimi działaniami dostosowawczymi, różnorodnością biologiczną,
ochroną wód, zgłaszaniem chorób zwierząt i roślin oraz innowacjami;
– zrównoważony rozwój działalności gospodarczej małych gospodarstw
(przynajmniej dla tych uczestniczących w uproszczonym systemie płatności
bezpośrednich dla małych gospodarstw).
Ponadto, jako ewentualne dobrowolne elementy systemu doradztwa, KE wymieniła:
– zrównoważony rozwój działalności gospodarczej gospodarstw innych niż
małe;
– minimalne wymogi, które stanowią tzw. poziom bazowy dla określenia
zobowiązań dla gospodarstw uczestniczących w działaniach rolno-środowiskowo-klimatycznych i wsparciu rolnictwa ekologicznego (w ramach
wsparcia ROW).

2. Projekt rozporządzenia Komisji Europejskiej (KE) dotyczący wsparcia roz-

woju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich EFRROW (KOM(2011)627)
Posiadanie przez państwo członkowskie systemu doradztwa rolniczego ma być
jednym z elementów tzw. warunkowości wstępnej (warunki, które mają zapewnić
ramy prawne, strategiczne i instytucjonalne dla efektywnego wdrażania programu rozwoju obszarów wiejskich).
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Ponadto projekt KE proponuje szereg działań w ramach wsparcia ROW, które
mogą być realizowane przez doradztwo rolnicze lub przy jego udziale.
 Warunkowość wstępna [art.9, załącznik nr 4]
Tworząc program rozwoju obszarów wiejskich państwo członkowskie musi
wykazać, że zapewniło dostępność doradztwa dotyczącego wymogów wynikających z uregulowań prawnych i wszystkich aspektów związanych ze zrównoważonym zarządzaniem w rolnictwie i leśnictwie oraz działaniami w dziedzinie klimatu.
 Transfer wiedzy i działania informacyjne [art. 15]
Wsparcie w ramach tego środka obejmuje działania w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności, demonstracje i działania informacyjne.
Działania w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności mogą
obejmować szkolenia, warsztaty i coaching.
Wsparcie może obejmować także krótkoterminową wymianę zarządzających
gospodarstwami rolnymi i wizyty w gospodarstwach.Wsparcia w ramach tego
środka udziela się na rzecz osób działających w sektorach rolnym, spożywczym
i leśnym, osób gospodarujących gruntami i innych podmiotów gospodarczych
będących MŚP prowadzącymi działalność na obszarach wiejskich. Beneficjentem wsparcia jest dostawca szkolenia lub innych usług transferu wiedzy i działania informacyjnego.
 Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i zastępstw [art.16]
Wsparcia w ramach tego środka udziela się w celu:
a) udzielania pomocy rolnikom, posiadaczom lasów i MŚP na obszarach wiejskich w korzystaniu z usług doradczych w celu poprawienia efektywności
gospodarczej i środowiskowej ich gospodarstw, przedsiębiorstw lub inwestycji, a także zwiększenia przyjazności tych gospodarstw, przedsiębiorstw
lub inwestycji dla klimatu oraz ich odporności na zmianę klimatu;
b) promowania tworzenia usług z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym
oraz usług pomocy i doradztwa w zakresie prowadzenia gospodarstwa rolnego, jak również usług doradczych w zakresie leśnictwa, w tym systemu
doradztwa rolniczego;
c) wsparcia szkolenia doradców.
Beneficjentem wsparcia, o którym mowa punktach a) i c), jest dostawca usług
doradczych lub szkolenia.
 Środek rolno-środowiskowo-klimatyczny [art.29]
Państwa członkowskie muszą zapewnić odpowiedni poziom wiedzy i informacji potrzebnych do prawidłowej realizacji działań w ramach instrumentu
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rolno-środowiskowo-klimatycznego, m.in. przez doradztwo eksperckie dotyczące określonych zobowiązań lub przez uzależnienie otrzymania wsparcia
w ramach tego środka od odpowiedniego szkolenia.


Sieć Europejskiego Partnerstwa na rzecz Innowacji (EPI) [art.61]
Celem Europejskiego Partnerstwa na rzecz Innowacji na rzecz wydajnego
i zrównoważonego rolnictwa jest tworzenie pomostu między najnowszymi badaniami i technologiami a rolnikami, przedsiębiorcami i usługami doradczymi. Jednostkami realizującymi działania w ramach Sieci EPI będą tzw. grupy
operacyjne EPI tworzone przez zainteresowane podmioty, takie jak: rolnicy,
badacze, doradcy i przedsiębiorstwa z sektora rolnego i spożywczego.
W celu osiągnięcia celów EPI utworzona zostanie Sieć EPI umożliwiająca nawiązywanie kontaktów między grupami operacyjnymi, służbami doradczymi
i badaczami zajmującymi się wdrażaniem działań ukierunkowanych na innowacje w rolnictwie. Ich działanie powinno być finansowane w ramach pomocy
technicznej na poziomie UE.
Ustanawianie i funkcjonowanie grup operacyjnych EPI na rzecz wydajnego
i zrównoważonego rolnictwa podlegać będzie wsparciu w ramach działania
Współpraca [art. 36].

Stanowisko Rządu RP
odnośnie do organizacji doradztwa rolniczego, określonego w rozporządzeniu
„horyzontalnym” [art. 12-15]
Rząd RP pozytywnie ocenia propozycje wzmocnienia roli systemu doradztwa
rolniczego i transferu wiedzy, poprzez nałożenie obowiązku na państwa członkowskie UE zapewnienia świadczenia usług doradczych przez wykwalifikowaną
i systematycznie doskonaloną kadrę. Umożliwi to podniesienie konkurencyjności gospodarstw rolnych i wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich. Uznaje za
zasadne znaczne rozszerzenie zakresu zagadnień objętych tym systemem, popierając jednocześnie propozycję powiązania katalogu usług doradczych z możliwością finansowania tych usług w ramach działań przewidzianych w projekcie
rozporządzenia EFRROW.



odnośnie do rozporządzenia KE dotyczący wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez EFRROW (KOM(2011)627)
Rząd RP opowiada się za kontynuacją i wzmocnieniem finansowym II filara WPR, który postrzega jako skuteczny element zwiększania konkurencyjności
i spójności terytorialnej na poziomie UE i w państwach członkowskich UE, nie
tylko w wymiarze sektorowym. Rząd RP z zadowoleniem przyjmuje szeroki za-
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kres wsparcia, jakie będzie mogło być realizowane w ramach działań „Transfer
wiedzy oraz działania informacyjne” [Artykuł 15] oraz „Usługi doradcze, usługi
z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i zastępstw” [Artykuł 16]. Podkreślenia wymaga, iż działania z zakresu rozwoju zasobów ludzkich, adresowane także
do ludności wiejskiej, stanowią co do zasady domenę Europejskiego Funduszu
Społecznego (EFS), dlatego konieczne będzie odpowiednie skoordynowanie (na
poziomie budowy i wdrażania programów) odpowiednich instrumentów w ramach obu funduszy.
Na pozytywną ocenę zasługuje także szeroko zakrojony instrument współpracy [Artykuł 36], który sprzyjać może tworzeniu lepszych powiązań pomiędzy
podmiotami zaangażowanymi w rozwój obszarów wiejskich i innowacyjność.
Rząd RP jest otwarty na dyskusję zmierzającą do doprecyzowania kształtu ww.
działania.
III. WIZJA DORADZTWA ROLNICZEGO ORAZ STAN PRAC
NAD SYSTEMEM DORADZTWA W POLSCE PO 2013 R.
Od 2007 r. Unia Europejska nałożyła na każde państwo członkowskie obowiązek zapewnienia systemu doradztwa rolniczego rolnikom, przynajmniej w zakresie zarządzania gospodarstwem rolnym z uwzględnieniem zasad tzw. cross-compliance. Odpowiedzialny za system jest minister rolnictwa i rozwoju wsi. W nowym okresie programowania, w latach 2014 – 2020, rola doradztwa rolniczego
wzrasta jeszcze bardziej. Doradztwo rolnicze zostało uznane za podstawowy
czynnik podniesienia konkurencyjności europejskiego rolnictwa i zapewnienia
transferu wiedzy od nauk rolniczych do praktyki rolniczej. Posiadanie systemu
doradztwa rolniczego jest warunkiem ex - ante i Polska ten warunek powinna
spełniać.
W celu właściwego przygotowania zadań doradztwa rolniczego i efektywnego
wykorzystania środków dostępnych w ramach WPR minister rolnictwa i rozwoju
wsi powołał, w drodze zarządzenia, zespół do spraw opracowania koncepcji funkcjonowania systemu doradztwa rolniczego w nowym okresie programowania. Do
zadań zespołu należy:
1. Analiza funkcjonowania systemu doradztwa rolniczego i realizacji zadań
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013;
2. Analiza rozporządzeń i innych dokumentów prawnych Unii Europejskiej odnośnie zadań i zasad funkcjonowania sytemu doradztwa rolniczego po 2014 r;
3. Opracowanie propozycji rozwiązań systemowych wspierających rozwój systemu doradztwa rolniczego po 2013 r., zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej;
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4. Opracowanie propozycji rozwiązań prawnych niezbędnych do zapewnienia efektywnego wsparcia rolników poprzez system doradztwa rolniczego,
zgodnie z przepisami UE.
Powołany zespół będzie pomocny przy opiniowaniu projektów rozporządzeń
UE, mając na uwadze polskie potrzeby i uwarunkowania, a także będzie działał
na rzecz właściwego przygotowania zarówno struktur doradczych jak i odpowiednich aktów prawnych, niezbędnych do uruchomienia środków finansowych na
doradztwo rolnicze po 2014 r.
Obecnie obowiązujące przepisy, lokujące ośrodki doradztwa rolniczego w strukturach samorządu terytorialnego funkcjonują zaledwie od 3 lat, jednak nowelizacja
ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego stała się konicznością. Potrzeba zmian
wynika przede wszystkim z faktu, że obecnie obowiązujące przepisy ustawy w pewnych obszarach są niespójne, a także nie spełniają warunków realizacji zadań oczekiwanych zarówno przez rolników, pracowników jednostek doradztwa rolniczego
jak i administrację odpowiedzialną za realizację polityki rolnej w ramach WPR.
Potrzeba zmian wynika także z faktu, że obowiązujące regulacje unijne, w tym
zwłaszcza dotyczące funkcjonowania systemu doradztwa rolniczego (Farm Advisory System - FAS) jak i spodziewane rozwiązania we Wspólnej Polityce Rolnej na lata
2014-2020 nakładają na administrację państw członkowskich wymóg zapewniania
rolnikom właściwego dostępu do doradztwa rolniczego.
System doradztwa rolniczego w Polsce powinien zapewniać jednolity standard usług doradczych. Aby to było możliwe, należy zadbać o jakość kwalifikacji
doradczych, w tym system doskonalenia zawodowego, oraz dostęp do aktualnej
wiedzy i rozwiązań innowacyjnych. Zadanie to powinien pełnić krajowy ośrodek doskonalenia kadr doradczych, /aktualnie Centrum Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Brwinowie/, którego zadaniem powinno być utworzenie i wdrożenie
systemu doskonalenia zawodowego doradców rolniczych, stałe monitorowanie
potrzeb kompetencyjnych doradców w oparciu o analizę obowiązujących przepisów prawnych oraz diagnozowanie luk kompetencyjnych.
Usługi doradcze powinny być świadczone w oparciu ujednoliconą metodykę i prowadzić do podobnych jakościowo rezultatów. W przypadku świadczenia
usług doradczych finansowanych ze środków unijnych powinien istnieć system
certyfikacji podmiotów oraz nadzoru i monitorowania jakości świadczonych
usług. Należy stworzyć mechanizmy, które będą eliminowały możliwość nieuczciwej konkurencji i konfliktu interesów. Jednocześnie należy mieć na względzie fakt, że funkcja informacyjna, szkoleniowa czy udzielanie porad połączone
z wymogami Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej i kwestiami ochrony środowiska
naturalnego, pozostaną w gestii doradztwa publicznego, za które powinno ono
być odpowiedzialne.
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Dotychczasowe światowe doświadczenia wskazują, że inwestycje w doradztwo
zmniejszają koszty produkcji żywności, co skutkuje obniżeniem cen żywności dla
konsumentów i umożliwia rolnikom lepsze konkurowanie na rynku światowym,
a także prowadzi do zmian w systemach produkcji, w tym zwłaszcza zespołowych
jego form z wykorzystaniem grup producenckich i spółdzielczości.
Nowelizacja ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego jest pożądana i oczekiwana. Powinna usprawnić bieżący proces zarządzania jednostką oraz otworzyć
nowe możliwości pozyskiwania środków na realizację prac w ODR-ach. Wieś
i rolnictwo ulęgają bardzo dynamicznym przemianom, a co za tym idzie również
system funkcjonowania doradztwa rolniczego będzie podlegał nieustannemu doskonaleniu i ewolucji nie tylko dostosowując się do istniejących uwarunkowań,
ale także przygotowując się do nowych wyzwań wynikających z planowanych
działań w ramach WPR 2014-2020.
Podsumowując należy stwierdzić, że nie ma jednego, uniwersalnego modelu
funkcjonowania doradztwa rolniczego. Praktycznie każdy kraj członkowski Unii
Europejskiej ma inny, specyficzny i uwzględniający krajowe uwarunkowania system doradztwa rolniczego. Polska ma także własne, bardzo bogate doświadczenia, a także długoletnią tradycję w zakresie doradztwa rolniczego. Z tej tradycji
i doświadczenia można wyprowadzić polski model bazujący na strukturze
publicznych jednostek doradztwa rolniczego podległych ministrowi rolnictwa
i rozwoju wsi, obok których będą funkcjonowały jednostki prywatne akredytowane przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi ukierunkowane na usługi typowo komercyjne.
Przy projektowaniu wszelkich zmian należy jednak bezwzględnie chronić kapitał i potencjał obecnie funkcjonującego doradztwa publicznego, czyli:
– posiadaną, rozpoznawalna markę, z czym wiąże się uznanie i zaufanie klientów doradztwa rolniczego;
– powszechność i dostępność doradców rolniczych, zatrudnionych w ODR;
– sieć jednostek, adekwatną do podziału administracyjnego kraju (16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego), z dość dobrą bazą i wyposażeniem;
– wykształconą kadrę doradczą, posiadającą równocześnie duże doświadczenie w pracy z rolnikami i mieszkańcami wsi;
– wykorzystywanie nowoczesnych środków komunikacji i przekazywania
wiedzy poprzez własne strony www i wydawane miesięczniki, na bardzo
wysokim poziomie merytorycznym i edytorskim;
– posiadanie wyspecjalizowanej instytucji tj. Centrum Doradztwa Rolniczego, odpowiedzialnej za doskonalenie zawodowe kadry doradczej oraz opracowywanie jednolitych sposobów działania w obszarach, które tego wymagają np. cross-compliance.
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KIERUNKI ROZWOJU DORADZTWA ROLNICZEGO W POLSCE
1. Wstęp
Spójność społeczna i gospodarcza, a także innowacyjna i konkurencyjna gospodarka tworzące stabilne fundamenty sprawnego i efektywnego państwa to cel
prowadzący do rozwoju Polski we Wspólnocie państw Unii Europejskiej. W działaniach tych ważną rolę spełnić powinien sposób realizacji Wspólnej Polityki Rolnej. Najbliższy horyzont czasowy podejmowanych działań w ramach Wspólnej
Polityki Rolnej na lata 2014-2020 oraz polityki krajowej wobec rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, wyznaczają także daty spotkań i konsultacji przygotowujących kolejną perspektywę finansową Unii na lata 2014-2020, od której zależeć
będzie również przyszłość naszego kraju. Poza sprawami finansowymi w dokumentach unijnych, zwłaszcza tych związanych ze Wspólna Polityką Rolną, coraz
więcej miejsca poświęca się doradztwu rolniczemu, które powinno działać jako
spójny system doradztwa rolniczego (ang. Farm Advisory System – FAS). System
ten zgodnie z zaleceniami określonymi w art. 12 i 13 Rozporządzenia Rady (WE)
nr 73/2009 oraz rozwiązaniami w ramach Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego (art.61) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich1 powinien wspierać konkurencyjność rolnictwa i rozwój obszarów wiejskich.

2. Cel i metodyka badań
Celem badań było określenie stanu prawnego, organizacyjnego i finansowego działalności jednostek doradztwa rolniczego w Polsce. Badania i analizy przeprowadzono w 2012 roku stosując metodę badań ankietowych oraz wywiadu
1 Projekt rozporządzenia KE dotyczący wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski

Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich EFRROW (KOM(2011)627).
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przeprowadzonego z osobami kierującymi działalnością jednostek doradztwa
rolniczego. Materiałami poddanymi analizie były ustawy, rozporządzenia oraz
dokumenty dotyczące doradztwa rolniczego i działań pokrewnych, opracowane
przez administrację rządową, a także przez instytucje Unii Europejskiej. Analizie poddano również opracowania, obejmujące swoim zakresem problematykę
doradztwa rolniczego, transferu wiedzy i procesów wdrażania innowacji, w tym
również dokumentów dotyczących Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego.

3. Stan prawny, organizacyjny, finansowy i kadrowy jednostek
doradztwa rolniczego
Posiadanie przez państwo członkowskie systemu doradztwa rolniczego ma
być jednym z elementów tzw. warunkowości wstępnej gwarantującej zapewnienie ram prawnych, strategicznych i instytucjonalnych dla efektywnego wdrażania
programu rozwoju obszarów wiejskich. System doradztwa rolniczego w Polsce
powinien zapewniać jednolity standard usług doradczych i umożliwić beneficjentom tych usług poprawę konkurencyjności ich działalności w sektorze rolno-żywnościowym i na rzecz obszarów wiejskich.
Jednostki doradztwa rolniczego funkcjonują na podstawie ustawy z 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. nr 251, poz.2507
z późn. zm.)2.
Aby system doradztwa rolniczego w Polsce mógł zapewniać jednolity standard
usług doradczych, należy zadbać o jakość kwalifikacji kadry doradczej, w tym
system doskonalenia zawodowego, oraz dostęp do aktualnej wiedzy i rozwiązań
innowacyjnych. Zadanie to powinien pełnić krajowy ośrodek doskonalenia kadr
doradczych, /aktualnie Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie/,
którego zadaniem powinno być utworzenie i wdrożenie systemu doskonalenia zawodowego doradców rolniczych, stałe monitorowanie potrzeb kompetencyjnych
doradców w oparciu o analizę obowiązujących przepisów prawnych oraz diagnozowanie luk kompetencyjnych.
Rozwiązaniem zbliżonym do właściwego modelu integracji i spójności realizowanych działań na rzecz beneficjentów usług doradczych w rolnictwie i na obszarach wiejskich, jest rozwiązanie, uwzględniające funkcjonowanie skutecznego
przepływu wiedzy i informacji miedzy wszystkimi uczestnikami systemu wspomagającego doradztwo rolnicze, w tym zwłaszcza instytucjami odpowiedzialnymi
za kształtowanie polityki rolnej, polityki naukowo-badawczej, polityki innowa2 Opis stanu organizacyjnego przedstawiono w materiałach MRiRW z 2012 roku, autorstwa
E. K. Chyłka, M. Cieślińskiego i B. Odrobińskiej, przygotowanych dla Sejmowej i Senackiej Komisji
Rolnictwa i Rozwoju Wsi na konferencję pt; „Jaki system doradztwa rolniczego po 2013 roku?”.
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cyjności i transferu wiedzy. Ideowy schemat tych powiązań z uwzględnieniem
Zintegrowanego Interaktywnego Systemu Elektronicznego Doradztwa Rolniczego przedstawiono na rysunku 1.
Rysunek 1
Powiązania instytucji wspierających beneficjentów usług doradczych
w rolnictwie i na obszarach wiejskich

Źródło: Opracowanie własne.

Zaproponowane rozwiązanie uwzględniające istniejący kompetencyjny stan
prawny zapewniłoby podstawowe standardy integracji polityki rolnej z polityką
naukową. Wpłynęłoby to na spełnienie oczekiwań zarówno administracji odpowiedzialnej za realizację polityki rolnej jak i instytucji systemu doradztwa rolniczego (FAS), Samorządu Zawodowego Izb Rolniczych, a także beneficjentów
usług doradczych. To rozwiązanie wraz z poprawą efektywności współpracy instytucji zaplecza naukowo-badawczego z obszaru nauk rolniczych i pokrewnych
z jednostkami doradztwa rolniczego oraz budową Zintegrowanego Interaktywnego Systemu Elektronicznego Doradztwa Rolniczego (ZISEDR) stanowiłoby warunki do realizacji budowy sprawnie działającego Systemu Doradztwa Rolniczego
(Farm Advisory System - FAS) w Polsce i realizacji zadań wyznaczonych w ramach
WPR. Dobrze, a co najważniejsze trwale zbudowany System Doradztwa Rolniczego powinien służyć rolnikom, dostarczając im szerokiego wachlarza usług, a także
administracji odpowiedzialnej za sposób realizacji polityki rolnej. Wprowadzenie
rozwiązań instytucjonalnej spójności do Systemu Doradztwa Rolniczego (Farm
Advisory System - FAS) w Polsce oraz jego wsparcie skuteczną integracją polityki
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naukowej z polityką rolną jest gwarantem zapewnienia właściwej realizacji strategii Europa 2020, w tym również strategii „WPR w kierunku 2020 roku”.
Usługi doradcze powinny być świadczone w oparciu o ujednoliconą metodykę
i prowadzić do podobnych jakościowo rezultatów. W przypadku świadczenia usług
doradczych finansowanych ze środków unijnych powinien istnieć system certyfikacji podmiotów oraz nadzoru i monitorowania jakości świadczonych usług.
Należy stworzyć mechanizmy, które będą eliminowały możliwość nieuczciwej
konkurencji i konfliktu interesów. Jednocześnie należy mieć na względzie fakt, że
funkcja informacyjna, szkoleniowa czy udzielanie porad połączone z wymogami
Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej i kwestiami ochrony środowiska naturalnego,
pozostaną w gestii doradztwa publicznego, za które powinno ono być odpowiedzialne. Ośrodki doradztwa rolniczego w Polsce szkolą i świadczą usługi doradcze rolnikom i mieszkańcom obszarów wiejskich, natomiast Centrum Doradztwa
Rolniczego wspiera metodycznie i dydaktycznie ośrodki doradztwa rolniczego.
W celu zobrazowania zakresu prowadzonej działalności szkoleniowej oraz
usług doradczych, związanych z wdrażaniem WPR, w tabeli 1. zestawiono liczbę
szkoleń oraz liczbę sporządzonych wniosków obszarowych przez ODR-y w latach
2011 i 2012.
W działaniach realizowanych przez jednostki doradztwa rolniczego poza ustawowo wyżej wymienionymi, prowadzone są prace związane z nowymi wyzwaniami reformy WPR, w tym:
 przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym;
 poszukiwaniem alternatywnych źródeł energii;
 zarządzaniem zasobami wodnymi;
 ochroną środowiska i zachowaniem bioróżnorodności;
 współpracą z instytutami i uczelniami rolniczymi na rzecz efektywnego
transferu wiedzy do praktyki rolniczej.
Polityka rozwoju obszarów wiejskich, jako element WPR, ma za zadanie wspierać: konkurencyjność rolnictwa, zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych (w tym działania na rzecz klimatu) oraz zrównoważony rozwój terytorialny
obszarów wiejskich. Jednocześnie WPR ma być ściśle powiązana, w szczególności
przez włączenie we Wspólne Ramy Strategiczne i Umowę Partnerską, z polityką spójności ukierunkowaną na cele strategii „Europa 2020”3 tj. na inteligentny,
trwały wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu.

3 Strategia Europa 2020.
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Tabela 1
Zestawienie liczby szkoleń oraz liczby sporządzonych
wniosków obszarowych przez ODR-y w latach 2011 i 2012*
Ośrodek Doradztwa
Rolniczego

Liczba zrealizowanych szkoleń
2011 r.

do 31.08.2012

Dolnośląski

1571

Kujawsko-Pomorski

1184

Lubelski
Lubuski
Łódzki

Liczba sporządzonych wniosków
obszarowych
2011 r.

2012 r.

1078

20329

19796

838

11555

11500

1514

1042

26231

25300

656

257

5370

4866

2217

1203

22488

20992

Małopolski

839

692

35809

36344

Mazowiecki

3101

1915

24307

22045

572

221

5734

5001

1109

965

49532

48313

Podlaski

891

607

10292

9427

Pomorski

928

518

12842

12360

995

576

20172

19555

1255

730

10900

12270

604

341

13675

13037

3796

2126

11709

12883

Opolski
Podkarpacki

Śląski
Świętokrzyski
Warmińsko-Mazurski
Wielkopolski
Zachodniopomorski
SUMA

915

747

6588

7048

22147

13856

287533

280737

* wg danych MRiRW z 2012 roku, przedstawionych w materiale dla Sejmowej i Senackiej Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi na konferencję pt: „Jaki system doradztwa rolniczego po 2013 roku?”.

4. Finansowanie jednostek doradztwa rolniczego
Jednostki doradztwa rolniczego prowadzą samodzielną gospodarkę finansową4 zgodnie z przepisami ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego i finansów
publicznych. Jednostki te mogą również odpłatnie wykonywać usługi, których zakres jest wyszczególniony w ustawie o jednostkach doradztwa rolniczego5.
4 Opis zasad finansowania działalności jednostek doradztwa rolniczego przedstawiono w materiałach MRiRW z 2012 roku, autorstwa E.K. Chyłka, M. Cieślińskiego i B.Odrobińskiej, przygotowanych dla Sejmowej i Senackiej Komisji Rolnictwa Rozwoju Wsi na konferencję pt: „Jaki system
doradztwa rolniczego po 2013 roku?”.
5 Ustawa z 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. nr 251, poz.
2507 z późn. zm.).
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Dotacja celowa, otrzymywana z budżetu państwa, powinna być przeznaczana
na realizację statutowych zadań z zakresu doradztwa rolniczego, w tym na wynagrodzenia dla pracowników i utrzymanie jednostek. Zestawienie wysokości
otrzymanych przez jednostki doradztwa rolniczego dotacji budżetowych w latach
2010 – 2012 i plan na 2013 zostały zamieszczone w tabeli 2.
Tabela 2
Zestawienie wysokości otrzymanych przez jednostki doradztwa rolniczego
dotacji budżetowych w latach 2010 – 2012 i plan na 2013*
Jednostki doradztwa
rolniczego
(ODR - CDR)
Dolnośląski
Kujawsko - Pomorski
Lubelski

Dotacja na 2010 r.
w tys. zł

Dotacja na
2011 r.
w tys. zł

Dotacja na
2012 r.
w tys. zł

11 004

11 004

11 004

Planowana dotacja
na 2013 r.
w tys. zł
10 904

9 550

9 770

9 770

9 770

13 080

13 080

13 080

13 080

Lubuski

5 140

5 140

5 140

5 108

Łódzki

10 808

10 808

10 808

10 808

Małopolski

8 208

8 208

8 208

8 000

Mazowiecki

18 428

18 808

18 808

18 808

4 906

4 906

4 906

4 906

Opolski

11 186

11 186

11 186

11 186

Podlaski

Podkarpacki

6 901

7 060

7 060

7 060

Pomorski

9 190

9 190

9 190

9 190

Śląski

7 420

7 420

7 420

7 420

Świętokrzyski

7 843

7 853

7 853

7 853

Warmińsko-Mazurski
Wielkopolski
Zachodniopomorski
RAZEM ODR-y
CDR
RAZEM JDR-y

7 129

7 129

7 129

7 129

15 159

15 659

15 660

15 660

7 286

7 250

7 260

7 260

153 238

154 471

154 482

154 142

11 433

11 854

11 744

165 904

166 336

165 886

* wg danych MRiRW z 2012 roku, przedstawionych w materiale dla Sejmowej i Senackiej Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi na konferencję pt; „Jaki system doradztwa rolniczego po 2013 roku?”.

Jednostki doradztwa rolniczego realizują zadania z zakresu doradztwa rolniczego nieodpłatnie. Środki finansowe na działalność statutową w 2012 roku ODR,
podległych aktualnie strukturom samorządu terytorialnego, są zabezpieczane
średnio na poziomie około 57,27 %, w budżetach wojewodów, co obrazują dane
na rysunku 2.
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Rysunek 2
Środki finansowe na działalność statutową w 2012 roku dla ODR*

* wg danych MRiRW z 2012 roku, przedstawionych w prezentacji E.K. Chyłka pt.; „Jaki system doradztwa
rolniczego po 2013 roku?” na konferencji w dniu 6 listopada 2012 roku zorganizowanej przez Sejmową
i Senacką Komisje Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Środki finansowe na działalność statutową w Centrum Doradztwa Rolniczego
są zabezpieczane w budżecie MRiRW.
Pozostałe środki finansowe wszystkie jdr pozyskują z działalności gospodarczej, realizowanej w zakresie określonym w ustawie o jednostkach doradztwa rolniczego z 22 października 2004 r. Ze zgodnej opinii dyrektorów jednostek doradztwa rolniczego, otrzymywana dotacja budżetowa jest dalece niewystarczająca na
pokrycie kosztów działalności statutowej.
Poza niskim poziomem otrzymywanych dotacji, poważnym mankamentem
obecnie obowiązujących regulacji zgłaszanym przez dyrektorów ODR, jest brak
formalnej możliwości dotowania bieżącej działalności ośrodków doradztwa rolniczego przez samorządy. To rozwiązanie ma być wprowadzone poprzez nowelizację z 2012 roku ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego.

Kierunki rozwoju doradztwa rolniczego w Polsce

29

5. Kadra jednostek doradztwa rolniczego
W 16 wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego zatrudnionych jest łącznie ok. 4,5 tys. osób. W tabeli 3 zestawiono stan zatrudnienia w 2011 i 2012 roku.
Zatrudnienie w jednostkach doradztwa rolniczego (ODR)
w latach 2011 – 2012*
Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Liczba zatrudnionych osób
w 2011 r.

w 2012 r.

Dolnośląski

306

307

Kujawsko-Pomorski

252

255

Lubelski

413

407

Lubuski

155

153

Łódzki

296

292

Małopolski

265

268

Mazowiecki

583

578

Opolski

130

122

Podkarpacki

310

312

Podlaski

252

250

Pomorski

242

239

Śląski

199

190

Świętokrzyski

222

216

Warmińsko-Mazurski

191

194

Wielkopolski

484

447

Zachodniopomorski

190

193

4490

4423

SUMA

Tabela 3

* wg danych MRiRW z 2012 roku, przedstawionych w materiale dla Sejmowej
i Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi na konferencję pt: „Jaki system
doradztwa rolniczego po 2013 roku?”.

Zatrudnienie w jednostkach doradztwa rolniczego w ostatnich latach utrzymuje
się na zbliżonym poziomie. Kadra doradcza jest dobrze wykształcona, a liczba osób
z wyższym wykształceniem systematycznie wzrasta. Opis skali i zakresu specjalizacji w zawodzie doradcy rolniczego przedstawiono w opracowaniu MRiRW6.
Liczba wyspecjalizowanych doradców w poszczególnych jednostkach doradztwa rolniczego została zamieszczona w tabeli 4.
6 Opis stanu kadry doradczej przedstawiono w materiałach MRiRW z 2012 roku, autorstwa
E.K. Chyłka, M. Cieślińskiego i B. Odrobińskiej, przygotowanych dla Sejmowej i Senackiej Komisji
Rolnictwa i Rozwoju Wsi na konferencję pt; „Jaki system doradztwa rolniczego po 2013 roku?”.
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Tabela 4
Liczba wyspecjalizowanych doradców w poszczególnych jednostkach
doradztwa rolniczego (ODR)*
Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Liczba doradców wpisanych na listę CDR
rolniczych

rolnośrodowiskowych

przyrodniczych

Dolnośląski

147

96

3

Kujawsko -Pomorski

136

82

3
6

Lubelski

280

161

Lubuski

65

53

1

Łódzki

191

73

0

Małopolski

130

73

0

Mazowiecki

363

147

0

59

26

1

210

91

3

Podlaski

158

104

4

Pomorski

121

89

1

Opolski
Podkarpacki

Śląski

144

79

0

Świętokrzyski

137

82

1

Warmińsko - Mazurski

135

97

0

Wielkopolski

306

136

3

Zachodniopomorskie
SUMA

111

87

0

2693

1476

26

* wg danych MRiRW z 2012 roku, przedstawionych w materiale dla Sejmowej i Senackiej Komisji
Rolnictwa i Rozwoju Wsi na konferencję pt; „Jaki system doradztwa rolniczego po 2013 roku?”.

Poważnym problemem sygnalizowanym przez dyrektorów jest odchodzenie
najlepszych specjalistów, którzy ze względu na niskie zarobki w ośrodkach doradztwa rolniczego wybierają firmy prywatne lub otwierają własną działalność
gospodarczą.

6. Beneficjenci usług doradczych
Analizując grupę potencjalnych beneficjentów usług doradczych stwierdzić należy, że mogą być nimi zarówno rolnicy - podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie produkcji pierwotnej produktów rolnych7,
7 Zgodnie z ogólnie przyjętą definicją, produkcja pierwotna produktów rolnych oznacza ich
uprawę i hodowlę. Za produkcję pierwotną należy uznać także niezbędne czynności wykonywane w gospodarstwach rolnych na produktach zwierzęcych i roślinnych w celu przygotowania ich
do pierwszej sprzedaży, a także pierwszą sprzedaż tych produktów przez producenta surowców na
rzecz podmiotów zajmujących się odsprzedażą lub przetwórstwem (art. 1 ust. 2 lit. p) i c) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006.
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jak i w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego8, a także inni mieszkańcy
obszarów wiejskich (zajmujący się inną dziedziną niż rolnicza). Jest to ważne
w przypadku uznania, iż dotacje budżetowe stanowią formę pomocy publicznej dla przedsiębiorców-rolników korzystających z usług świadczonych przez
jednostki doradztwa rolniczego. Fakt przeznaczenia pomocy w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych, podlega przepisom rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art.
87 i 88 traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich
przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów
rolnych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 70/2001 (Dz. Urz. UE L 358
z 16.12.2006 r.) lub rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L Nr 337 z 21.12.2007).
Wsparcie dla osób zajmujących się przetwarzaniem /wprowadzaniem do
obrotu produktów rolnych oraz działalnością inną/ wchodzi w zakres przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz.
UE L Nr 379 z 28.12.2006), a także z przeznaczeń pomocy (np. pomocy szkoleniowych) określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia
6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu /ogólnym rozporządzeniem
w sprawie wyłączeń blokowych/ (Dz. Urz. WE L 214, 09.08.2008).
System doradztwa rolniczego w Polsce, powiązany z obecnie obowiązującymi
przepisami Unii Europejskiej, ma charakter publiczno – prywatny, co obrazuje
rysunek 3.
Jego podstawę stanowią ośrodki doradztwa rolniczego, funkcjonujące na
podstawie ustawy z 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego9. Bez obowiązku ubiegania się o akredytację, usługi doradcze mogą świadczyć izby rolnicze,
działające na podstawie ustawy z 1995 r. o izbach rolniczych10. Usługi doradcze,
mogą świadczyć również prywatne podmioty doradcze pod warunkiem posiadania przez nie akredytacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Akredytacja prowadzona jest w dwóch kategoriach: doradztwa rolniczego
i doradztwa leśnego. Obecnie (stan na 30 listopada 2012 r.) wpisanych jest na listę
podmiotów akredytowanych 163 podmiotów „rolniczych” i 271 „leśnych”.
8 Za przetwarzanie produktów rolnych uważa się czynności dokonywane na produkcie rolnym,

których produkt końcowy jest również produktem rolnym (zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt.
23 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008).
9 Ustawa z 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2004 r. Nr 251, poz. 2507.
z późn. zmianami).
10 Ustawa z 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 1996 r. Nr 1, poz. 3, z późn. zmianami).
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Organizacja systemu doradztwa rolniczego w Polsce

Rysunek 3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów źródłowych MRiRW.

W ramach systemu doradztwa rolniczego wyznaczona jest jedna instytucja
– Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie - odpowiedzialna za szkolenie
doradców, prowadzenie list doradców uprawnionych do doradzania, opracowywanie metodyki świadczenia usług doradczych oraz kontrolę akredytowanych
podmiotów doradczych. Warunkiem uzyskania wpisu na listę uprawnionych doradców jest posiadanie wyższego wykształcenia w zakresie rolnictwa lub kierunków pokrewnych, odbycie przeszkolenia podstawowego i zdanie egzaminu oraz
systematyczne uczestnictwo w szkoleniach uzupełniających.
Oceniając aktualnie funkcjonujące struktury doradztwa rolniczego należy
podkreślić:
– dobre przygotowanie doradców rolniczych (wyższe wykształcenie, obowiązek uczestniczenia w szkoleniach),
– dużą liczbę podmiotów świadczących usługi doradcze, co gwarantuje rolnikom dobry dostęp do doradców i możliwość wyboru,
– posiadanie struktur terenowych przez ośrodki doradztwa rolniczego (biuro
praktycznie w każdej gminie),
– dobrze zorganizowany system doskonalenia zawodowego doradców (jedna,
wyznaczona instytucja, organizująca szkolenia i prowadząca listy uprawnionych doradców).
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Warunki działania doradztwa rolniczego, niezależnie od swoich powinności
i aktualnego stanu organizacyjnego, uzależnione są od wielu czynników, które obrazuje rysunek 4.
Rysunek 4
Czynniki kształtujące doradztwo rolnicze

Źródło: Opracowanie własne.

Z ośmiu najważniejszych czynników wymienionych na schemacie /rysunek
4/ decydującymi o efektywności systemu doradztwa rolniczego (FAS) są: kapitał ludzki i stan prawny. Mają one kluczowe znaczenie dla warunków i jakości
działania systemu FAS. Ważnym czynnikiem są również finanse i dostępność rozwiązań wynikających z nauki i badań. Zakres świadczonych usług w ramach FAS
określany jest standardami wyznaczanymi w ramach WPR, która jest wspierana,
na poziomie Unii Europejskiej współdziałaniem innych polityk, w tym zwłaszcza spójnością polityki naukowej. Warunki działania FAS w Polsce napotykają
liczne bariery, które utrudniają realizację misji, jaką ma do spełnienia doradztwo. Zasoby kadrowe jednostek doradztwa rolniczego w znacznej części nie
spełniają wymagań, jakie powinny być wartością tej grupy zawodowej. Dostęp
do infrastruktury technicznej oraz dostępność do narzędzi nowoczesnego komunikowania się, również nie spełnia oczekiwań doradców, zwłaszcza działających
w terenie. System finansowania jest niejasny i stopniowo ograniczane są środki
na działalność w jednostkach doradztwa rolniczego. Fakt braku wpływu przez
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na skalę finansowania jednostek doradztwa
rolniczego, należy uznać za rozwiązanie zwiększające barierę efektywnego oddziaływania ministra odpowiedzialnego za realizację WPR na zakres realizacji za-
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dań doradztwa na rzecz rolników i innych beneficjentów usług doradczych. Stan
prawny również nie spełnia standardów zadawalających nie tylko Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz terytorialną administrację samorządową, ale także Samorząd Zawodowy Izb Rolniczych i beneficjentów usług doradczych. Przy
zmianach systemu finansowania i stosowanych kryteriach oceny działalności
instytutów badawczych (dawniej jbr – jednostek badawczo-rozwojowych) oraz
pozostałych jednostek zaplecza badawczo-naukowego dla nauk rolniczych i pokrewnych, transfer wiedzy do praktyki rolniczej stał się jeszcze trudniejszy. Ten
stan wraz ze sposobem realizacji polityki naukowej, zwłaszcza w odniesieniu do
priorytetów krajowej polityki rolnej, tworzy barierę trudną do pokonania przez
aktualnie działające doradztwo rolnicze. Konieczne są więc działania zmierzające
do poprawy stanu prawnego odnoszącego się nie tylko do doradztwa rolniczego,
ale również do systemu transferu wiedzy, procesów innowacyjnych, partnerstwa
zwłaszcza publiczno-prywatnego, jak i organizacji oraz zasad finansowania nauki. Ważnym czynnikiem, który zdecydowanie ułatwia realizację działań jednostek doradztwa rolniczego jest WPR. Rozwiązania proponowane w WPR, przy
wsparciu finansowym z funduszy strukturalnych, w tym zwłaszcza Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, stanowią dużą wartość
dla podwyższenia jakości i zakresu świadczonych usług doradczych.

7. System Doradztwa Rolniczego (FAS)
Dotychczasowe doświadczenia z początkowych lat wdrażania systemu oraz
przeprowadzona ocena FAS przez Komisję Europejską wskazują następujące propozycje ulepszeń. Propozycje te powinny przybrać postać wytycznych (zaleceń)
dla państw członkowskich i mogą wiązać się z koniecznością zmiany obecnego
prawodawstwa zarówno w UE jak i w państwach członkowskich. Wymogi zasady
wzajemnej zgodności oraz inne obowiązki beneficjentów powinny być ujęte w minimalnym podstawowym zakresie FAS i jego celach, w odniesieniu do pierwszego
i drugiego filaru. Wymogi te powinny być odpowiednio uwzględnione w ramach
doradztwa FAS. FAS powinien przede wszystkim pomagać rolnikom w przestrzeganiu przepisów.
Obligatoryjne elementy, które musi zawierać FAS, w pierwszym i drugim filarze, powinny obejmować minimalne wymogi dotyczące wykorzystania nawozów
i środków ochrony roślin. Wymogi te stanowią część zasady wzajemnej zgodności
w przypadku rolników otrzymujących płatności rolno-środowiskowe.
Dzięki priorytetowemu traktowaniu wymogów zasady wzajemnej zgodności FAS obejmuje już wiele praktyk dotyczących zmian klimatu – praktyk, które
zmniejszają wpływ rolnictwa na klimat i pomagają gospodarstwom rolnym w ada-
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ptacji do zmieniających się i coraz bardziej niestałych warunków klimatycznych11.
Obecne normy GAEC (Dobra Praktyka Rolnicza) mają zasadnicze znaczenie dla
utrzymania węgla organicznego w glebach i dla zapewnienia ich zrównoważonego wykorzystania. Jednakże, być może warto uwzględnić w ramach FAS szczegółowe działania w zakresie zmian klimatu, na przykład obserwację dobrych praktyk i prowadzenie konkretnych działań promocyjnych w gospodarstwach, w tym
świadczenie doradztwa technicznego. Jednym ze sposobów zagwarantowania, aby
państwa członkowskie rozwijały takie zdolności, może być umieszczenie szczegółowego odniesienia w tekście prawnym podkreślającego taką potrzebę. Doradcy
mogą być bardzo pomocni w gromadzeniu dobrych praktyk i przybliżaniu ich
rolnikom. Wykaz dobrych praktyk powinien zostać zebrany na poziomie UE. Doradcy mogą zostać zobowiązani do przejścia szczegółowego szkolenia w zakresie
zrozumienia i rozpowszechniania ważnych praktyk gospodarki rolnej związanych
ze zmianami klimatu.
Komisja zdecydowanie zaleca, aby organy koordynujące FAS organizowały
podstawowe, regularne szkolenia informacyjne dla każdego doradcy, przynajmniej w zakresie wszystkich kwestii związanych z zasadą wzajemnej zgodności.
Szkolenia takie powinny obejmować zarówno faktyczne obowiązki rolników, jak
i leżące u ich podstaw polityki. Szkolenia są szczególnie potrzebne w dziedzinie
nowych działań dotyczących, na przykład, zmian klimatu.
Państwa członkowskie powinny generować efekty synergii między różnymi instrumentami, takimi jak doradztwo, szkolenia, przekazywanie informacji, usługi
upowszechniania wiedzy rolniczej i badania, przy uwzględnieniu specyfiki poszczególnych instrumentów i jednoczesnym zintegrowaniu ich w spójny sposób.
Ponadto pochodzące od doradców informacje na temat praktycznego wdrażania
wymogów zasady wzajemnej zgodności mogą być szczególnie pożyteczne dla organów zarządzających FAS i zasadą wzajemnej zgodności. Dlatego też ważne jest,
aby podmioty zajmujące się zasadą wzajemnej zgodności, na przykład doradcy,
organy koordynujące FAS i organy zarządzające zasadą wzajemnej zgodności,
dzieliły się wiedzą o praktycznym wdrażaniu wymogów zasady wzajemnej zgodności. Podmioty te mogłyby na przykład przeprowadzać regularne sesje wymiany
informacji, raz lub dwa razy w roku.
11 Na przykład norma dotycząca ochrony trwałych użytków zielonych, norma dotycząca pło-

dozmianu i międzyplonów, norma dotycząca minimalnej pokrywy glebowej, norma dotycząca
ograniczonej uprawy w ramach minimalnego zagospodarowania terenu, normy w zakresie gospodarowania resztkami pożniwnymi, normy dotyczące utrzymania substancji organicznej gleby oraz
wymogi wynikające z dyrektywy dotyczącej azotanów w odniesieniu do zastosowania i przechowywania obornika. Wszystkie te wymogi wytyczają granice praktyk, które mają wpływ na emisje
gazów cieplarnianych na poziomie gospodarstw rolnych. Są one uwzględnione w FAS w ramach
priorytetu obejmującego wymogi wzajemnej zgodności.
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Aby zapewnić spójność między filarami, przepisy wykonawcze drugiego filaru
dotyczące odpowiednich kwalifikacji pracowników w odniesieniu do doradców
FAS mogą być rozszerzone na przepisy pierwszego filaru dotyczące FAS12.
Komisja Europejska stoi na stanowisku, że państwa członkowskie powinny monitorować FAS, szczególnie mając na uwadze dyskusje o przyszłości FAS
i środków związanych z usługami doradczymi dla gospodarstw rolnych w ramach
WPR po 2013 r. Taka ocena nie powinna prowadzić do zbędnej wymiany danych
dotyczących wyników indywidualnych gospodarstw ani do nadmiernego obciążenia administracyjnego. Jednakże podstawowe znaczenie ma zapewnienie skuteczności FAS poprzez ocenę ilości i jakości udzielanych porad (na przykład jego
przydatności i poziomu satysfakcji rolników). Dlatego też Komisja13 skierowała
do państw członkowskich następujące zalecenia:
 Należy utrzymać szeroki zakres FAS, przy czym minimalny podstawowy zakres powinien obejmować przepisy, których należy przestrzegać;
 Należy podkreślać, że doradca FAS pełni rolę „lekarza pierwszego kontaktu”, kierując rolników w razie konieczności do odpowiednich specjalistów;
 Należy wykorzystywać zagregowane dane z kontroli gospodarstw, co ma pomóc w lepszym ukierunkowaniu porad, jednocześnie uwzględniając ogromne znaczenie zachowania poufności danych związanych z poradą. Doradca
FAS powinien działać jak „lekarz pierwszego kontaktu”, łącząc wszystkie,
różnorodne aspekty gospodarki rolnej w ramach holistycznego podejścia.
Powinien wyjaśniać rolnikom nie tylko wymogi UE, ale również leżące u ich
podstaw cele i polityki;
 Należy promować FAS poprzez środki szczegółowe, na przykład przez przekazywanie rolnikom, przy nadarzających się sposobnościach, wykazu doradców, dopilnowując, aby docierał on również do małych gospodarstw;
 Należy poprawić zarządzanie FAS i zapewnić wymianę wiedzy między podmiotami zajmującymi się wzajemną zgodnością. Organy koordynujące FAS
powinny wzmacniać efekty synergii między różnymi instrumentami, takimi
jak doradztwo, szkolenia, przekazywanie informacji, usługi upowszechniania wiedzy rolniczej i badania. Bardzo duże znaczenie mają ocena i monitorowanie FAS.
12 Przepisy wykonawcze drugiego filaru określone w art. 15 rozporządzenia Komisji (WE) nr
1974/2006 stanowią, że podmioty świadczące współfinansowane usługi doradcze dla gospodarstw
rolnych „posiadają odpowiednie zasoby w formie wykwalifikowanego personelu”. Wytyczne dotyczące tego środka wskazują, że kwalifikacje personelu mogą zostać wyznaczone poprzez minimalny
poziom wykształcenia lub certyfikację. Środek drugiego filaru służący korzystaniu z usług doradczych dla gospodarstw rolnych jest stosowany w 20 państwach członkowskich.
13 Sprawozdanie Komisji Europejskiej dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania systemu doradztwa rolniczego określonego w art. 12 i 13 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009.
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Komisja uważa również, że konieczne są następujące działania:
 Minimalny zakres FAS powinien obejmować minimalne wymogi dotyczące
nawozów i środków ochrony roślin określone w prawodawstwie krajowym.
Należy także uwydatnić potrzebę szczegółowych działań w zakresie zmian
klimatu;
 Należy wyjaśnić rolę doradców FAS względem innych podmiotów zajmujących się zasadą wzajemnej zgodności, zalecając wyraźny rozdział między
doradztwem a kontrolami gospodarstw;
 Należy promować FAS poprzez wprowadzenie elastyczności w zakresie
zawartości i częstotliwości stosowania środków doradczych oraz poprzez
zobowiązanie państw członkowskich do przekazywania rolnikom wykazu
doradców FAS;
 Należy poprawiać zarządzanie FAS poprzez stosowanie wymogu, aby doradcy byli odpowiednio wykwalifikowani i regularnie szkoleni w ramach
sesji szkoleniowych organizowanych przez organy koordynujące FAS.
Państwa członkowskie mają obowiązek ustanowienia systemu doradztwa dla
rolników w zakresie zarządzania gruntami i gospodarstwem, zwanego dalej systemem doradztwa rolniczego (FAS). FAS jest jednym z głównych elementów przeprowadzonej w 2003 r. reformy wspólnej polityki rolnej (WPR), a system ten miał
być wprowadzony do 2007 roku14.
Każdy krajowy system doradztwa rolniczego (FAS) może być prowadzony
przez jeden lub większą liczbę wyznaczonych organów lub przez podmioty prywatne. Od przeprowadzonej w 2008 r. oceny funkcjonowania reformy WPR każde
państwo członkowskie może swobodnie decydować (na podstawie obiektywnych
kryteriów), które kategorie rolników będą miały priorytetowy dostęp do FAS, bez
określania jakichkolwiek dalszych kryteriów na poziomie UE. FAS był i nadal jest
przedmiotem szeroko zakrojonych rozmów z państwami członkowskimi. Rozmowy te dotyczyły zawartości, struktur, metod i narzędzi krajowych usług doradczych. Doradztwo w ramach FAS nie ogranicza się do norm wzajemnej zgodności. Państwa członkowskie mogą podejmować decyzje o włączeniu innych kwestii.
Celem FAS jest pomaganie rolnikom w kształtowaniu świadomości na temat
przepływów materiałowych i procesów przebiegających w gospodarstwie dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa żywności, zdrowia i dobrostanu
zwierząt. FAS wprowadzono równocześnie z systemem wzajemnej zgodności,
w ramach którego wsparcie WPR jest w całości wypłacane jedynie w przypadku,
gdy rolnicy spełniają pewne wymogi związane z ochroną środowiska, bezpieczeństwem żywności, zdrowiem zwierząt i dobrostanem zwierząt. Istnieją dwa środki
polityki rozwoju obszarów wiejskich, które mają pomagać państwom członkow14 Art. 13-16 rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003.
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skim w tworzeniu usług doradczych dla gospodarstw rolnych, a rolnikom w korzystaniu z tych usług. FAS musi obejmować przynajmniej wymogi podstawowe
w zakresie zarządzania (SMR) i „zasady dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną
środowiska” (GAEC), o których mowa w art. 4-6 rozporządzenia Rady (WE) nr
73/2009. W istocie FAS jest przede wszystkim instrumentem pomocy rolnikom
w zakresie wypełniania wspomnianych wymogów i tym samym unikania kar finansowych z tytułu nieprzestrzegania zasady wzajemnej zgodności.
Rolnicy korzystają z FAS na zasadzie dobrowolności i pozostają odpowiedzialni za działania prowadzone w oparciu o otrzymane porady. W tym względzie FAS
w żaden sposób nie wpływa na obowiązki i odpowiedzialność rolników w zakresie
przestrzegania wymogów prawnych. Jednakże ramy prawne UE uznają fakt, że
rolnicy, którzy zwracają się o poradę, lepiej orientują się, jak wypełniać wymogi
prawne. Dlatego też, wybierając gospodarstwa rolne do kontroli, państwa członkowskie mogą uznawać, że tacy rolnicy są obarczeni mniejszym ryzykiem.
Zwiększanie wiedzy rolników o wymogach prawnych UE jest głównym celem
FAS. Dlatego też porady muszą być w wyraźny sposób odróżniane od kontroli
prowadzonych w zakresie zasady wzajemnej zgodności lub w celu zapewnienia
zgodności z prawodawstwem sektorowym. W związku z tym państwa członkowskie muszą zagwarantować, aby podmioty obsługujące FAS nie ujawniały danych
osobowych ani prywatnych, ani danych, które uzyskują w trakcie prowadzenia
działalności doradczej, osobom innym niż rolnik zarządzający danym gospodarstwem. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy podmioty obsługujące FAS wykryją nieprawidłowości lub naruszenia, które podlegają obowiązkowi
zgłoszenia organom publicznym na mocy prawa wspólnotowego lub krajowego,
w szczególności chodzi tu przestępstwa.

8. Podsumowanie
Wymienione powyżej cechy doradztwa rolniczego działającego w warunkach
systemu FAS powinny zapewnić skuteczne wsparcie dla beneficjentów usług doradczych oraz poprawę konkurencyjności polskich rolników na arenie międzynarodowej. W Polsce mimo znacznych osiągnięć doradztwa rolniczego nie można
przejść obojętnie nad inicjatywami zmierzającymi do jego usprawnienia. W dalszym ciągu jednostki doradztwa rolniczego działają w warunkach rozproszenia
nadzoru nad ich funkcjonowaniem (nadzór terytorialnej-wojewódzkiej administracji samorządowej), może to prowadzić do braku spójności z działaniami Ministra odpowiedzialnego za realizację polityki rolnej, zbyt dużego upolitycznienia,
zwłaszcza w zakresie funkcjonowania kadry kierowniczej jednostek doradztwa
rolniczego, a także niepewności zabezpieczenia finansowego działalności statutowej ODR, których budżet kształtowany jest w strukturach urzędów wojewodów.
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Obecnie obowiązujące przepisy, lokujące ośrodki doradztwa rolniczego
w strukturach samorządu terytorialnego funkcjonują zaledwie od 3 lat, jednak
nowelizacja ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego stała się konicznością.
Potrzeba zmian wynika przede wszystkim z faktu, że obecnie obowiązujące przepisy ustawy w pewnych obszarach są niespójne (przyjęcie rozwiązań zaproponowanych w nowelizacji ustawy z 2012 roku o jednostkach doradztwa rolniczego tę
sytuację zmieni na korzyść).
Aktualny stan prawny nie ułatwia realizacji zadań oczekiwanych zarówno
przez rolników, pracowników jednostek doradztwa rolniczego jak i administrację
odpowiedzialną za realizację polityki rolnej w ramach WPR. Potrzeba zmian wynika także z faktu, że obowiązujące regulacje unijne, w tym zwłaszcza dotyczące
funkcjonowania systemu doradztwa rolniczego (Farm Advisory System - FAS)
jak i spodziewane rozwiązania we Wspólnej Polityce Rolnej na lata 2014-2020
nakładają na administrację państw członkowskich wymóg zapewniania rolnikom
właściwego dostępu do doradztwa rolniczego.

9. Wnioski
Uwzględniając powyższe, system doradztwa rolniczego w Polsce powinien być
przygotowany tak, by był on sprawny i spełniał oczekiwania zarówno rolników jak
i administracji odpowiedzialnej za realizacje wymagań WPR. Konieczne więc są
następujące kluczowe rozwiązania i działania:
1. Nadzór i finansowanie działań w ramach FAS powinno być prowadzone
z jednego ośrodka centralnego, bezpośrednio uczestniczącego i odpowiedzialnego za realizacje zadań w ramach WPR po roku 2013;
2. Należy rozszerzyć zakres usług doradczych objętych wsparciem ze środków
publicznych, aby instytucje doradcze mogły włączyć się w nowe zadania,
wynikające z reformy WPR oraz nowych wyzwań – takich, jak: zmiany klimatu, konieczność poszukiwania nowych źródeł energii i ochrony środowiska naturalnego;
3. Należy rozważyć możliwość finansowania działalności podmiotów doradczych ze środków UE, przy zachowaniu dobrowolności korzystania z usług
doradztwa rolniczego przez rolników, gdyż zwiększyłoby to dostęp do usług
doradczych i przyczyniło się do podniesienia efektywności ich wdrażania;
4. Profesjonalny i sprawnie działający system doradztwa rolniczego w Polsce
stanowi jedno z uwarunkowań ex-ante dla przyszłego PROW 2014-2020,
dla którego pakiet legislacyjny jest obecnie w fazie przygotowywania;
5. Aby zachęcić rolników do korzystania z pomocy doradczej w szczególnie
ważnych obszarach (spełnienia wymagań cross-compliance, programy rol-
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nośrodowiskowe), objętych dofinansowaniem ze środków UE, należy wprowadzić zasadę większego zaufania do gospodarstw korzystających z pomocy
doradczej;
6. Prawidłowe wdrażanie kompleksowych działań PROW z udziałem doradztwa rolniczego zarówno przy realizacji PROW 2007 – 2013 jak i PROW
2014 – 2020 uwarunkowane jest sprawnie działającym system doradztwa
rolniczego, w szczególności przy realizacji projektów skierowanych do rolnictwa, jak i na tworzenie nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich;
7. Dobrze ukształtowany system doradztwa rolniczego będzie wspierał także
inicjowanie przedsiębiorczości wśród populacji zamieszkującej tereny wiejskie, w tym zwłaszcza rolników;
8. Przy planowanym „zazielenieniu gospodarki” oraz realizacji nowych zadań,
w tym np. z zakresu integrowanej ochrony roślin, należy liczyć się ze zwiększeniem zakresu działalności doradztwa na rzecz rolników, konsekwencją
tych rozwiązań będzie konieczność zwiększenia kompetencji i wymagań
wobec kadry doradczej, a także skali finansowania usług doradczych.
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STRESZCZENIE

Zmiany w sposobie realizacji Wspólnej Polityki Rolnej, spowodowały konieczność
rozwoju struktur i zakresu działań służb doradczych, co nakłada na państwa członkowskie
Unii Europejskiej określone zadania. Ich podstawowy zakres został określony w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 73/2009. Celem artykułu jest zaprezentowanie istniejących uwarunkowań rozwoju sytemu doradztwa rolniczego w Polsce. W artykule wskazano jakie
rozwiązania są uzasadnione do realizacji w Polsce, by system doradztwa rolniczego mógł
spełnić swoje funkcje wobec rolników.
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Changes in the way the implementation of the Common Agricultural Policy, necessitated the development of structures and scope of advisory services, which imposes on the
Member States of the European Union of certain tasks. Their primary range has been specified in the Council Regulation (EC) No 73/2009. The purpose of the article is to present
conditions the development of the farm advisory system within the Poland. The article
indicated that solutions are warranted until the implementation of the farm advisory system in Poland to be able to fulfill its functions to the farmers.
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PERSPEKTYWY ROZWOJU DORADZTWA ROLNICZEGO
W POLSCE PO 2013 ROKU W ŚWIETLE WYMOGÓW
KOMISJI EUROPEJSKIEJ
1. Wprowadzenie
Dobrym motto do rozważań na temat pożądanego kształtu doradztwa rolniczego w Polsce wydaje się być wielce znaczący – moim zdaniem – cytat: „Można
z całą pewnością postawić tezę, że w końcu 2001 roku państwowe doradztwo rolnicze
w Polsce rozwija się w sposób chaotyczny i nieskoordynowany. Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi nie ma wizji rozwiązań systemowych, nie istnieje logiczna strategia
rozwoju, tak w sferze struktur, jak i finansowania, a co najważniejsze w kwestii funkcji
i zadań, jakie powinno pełnić w tak ważnym dla rolnictwa i wsi okresie przygotowań
i dostosowań do członkostwa w Unii Europejskiej”[Drygas 2001].
Po 11 latach można stwierdzić, że pomimo wielu znaczących dokonań instytucje doradztwa rolniczego w Polsce, powszechnie utożsamiane z ośrodkami
doradztwa rolniczego (ODR) i Centrum Doradztwa Rolniczego (CDR) stają ponownie przed podobnymi wyzwaniami i niejasna jest ich przyszła ścieżka rozwoju. Wiąże się to zarówno z przemianami społeczno-ekonomicznymi zachodzącymi na obszarach wiejskich, a w tym postępującym procesem dezagraryzacji, jak
również z kierunkami reformy WPR na lata 2014-2020, ściśle powiązanymi ze
Strategią Europa 2020, czy też z procesami postępującej liberalizacji i globalizacji
stosunków gospodarczych w skali planetarnej [Zegar 2012].

2. Cel, zakres i materiały źródłowe
Głównym celem opracowania jest zaprezentowanie propozycji różnych struktur organizacyjnych i funkcjonalnych doradztwa rolniczego w Polsce oraz wska-
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zanie wariantu najkorzystniejszego z punktu widzenia realizacji przyszłych zadań
związanych z funkcjonowaniem w strukturach Unii Europejskiej (UE), ale także
w kontekście realizacji krajowej polityki rozwoju obszarów wiejskich i sektora
żywnościowego.
Punktem wyjścia rozważań nad pożądanym kształtem doradztwa rolniczego
w Polsce będzie dokonanie analizy prawodawstwa unijnego w kontekście wymogów stawianych przed państwami członkowskimi zobligowanymi do utworzenia
systemów doradztwa rolniczego (Farm Advisory Systems/Services – FAS). Następnie zostanie dokonana diagnoza aktualnego stanu rozwoju doradztwa rolniczego. Diagnoza zostanie oparta na wynikach badań przeprowadzonych w 2010
roku przez IRWiR PAN we wszystkich 16 ośrodkach doradztwa rolniczego (ODR)
oraz w Centrum Doradztwa Rolniczego (CDR) oraz literaturze przedmiotu z tego
zakresu.
Na tym tle sformułowane zostaną wariantowe propozycje nowych rozwiązań
struktur organizacyjno-funkcjonalnych doradztwa oraz zostanie wskazany wariant preferowany przez autora.

3. Doradztwo rolnicze w prawodawstwie i dokumentach
Unii Europejskiej
Kwestie związane z funkcjonowaniem doradztwa rolniczego w państwach
członkowskich UE jeszcze do niedawna nie wzbudzały większego zainteresowania Komisji Europejskiej, choć instrumentarium wspierające działalność instytucji doradczych pojawiły się już w okresie programowania 2000-2006 w ramach
funduszy strukturalnych. ODR-y miały możliwość korzystania ze środków SPO
„Rolnictwo” 2004-2006, w ramach działania pt. Wsparcie doradztwa rolniczego.
W zasadzie dopiero w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 już w preambule w punktach 8 i 9 mocno podkreślono konieczność utworzenia przez państwa członkowskie systemu profesjonalnego doradztwa rolniczego, oferującego
jednakże swoje usługi w pierwszej kolejności rolniczym gospodarstwom towarowym. System taki powinien „…przyczyniać się do tego aby rolnicy stawali się
bardziej świadomi odnośnie … procesów przebiegających w gospodarstwie związanych z ochroną środowiska, bezpieczeństwem żywności, zdrowiem i dobrostanem
zwierząt, bez wpływania w jakikolwiek sposób na ich obowiązki i odpowiedzialność
w zakresie przestrzegania takich standardów” [Rozporządzenie… 2003].
W artykule 14 i 15 przewidziano zarazem, że system taki powinien być dla
rolników dobrowolny i jednocześnie preferujący rolników, którzy otrzymują
kwotę płatności bezpośrednich przekraczającą 15 tys. euro rocznie. Zakres
działania takiego systemu powinien obejmować kwestie zarządzania grunta-
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mi i gospodarstwami z uwzględnieniem zasady dobrej kultury rolnej zgodnej
z ochroną środowiska. Na system taki składać się mogą instytucje wskazane
przez właściwe organy władzy publicznej, jak i prywatne, w zależności od decyzji
państw członkowskich. W gruncie rzeczy rozporządzenie koncentrowało się wyłącznie na problematyce związanej z produkcją rolniczą.
Jednocześnie w art. 16 Komisja Europejska została zobligowana do przedstawienia do dnia 31 grudnia 2010 r. raportu dotyczącego stanu zaawansowania wdrażania tak zdefiniowanego systemu doradztwa rolniczego [Rozporządzenie… 2003].
Raport taki powstał w końcu 2009 roku. W pracy doradczej FAS wyróżniono
dwa główne podejścia:
a) indywidualne doradztwo w gospodarstwie,
b) doradztwo w gospodarstwie dla małych grup rolników.
W tym pierwszym podejściu usługi doradcze są świadczone głównie w ramach
jednej lub kilku wizyt w gospodarstwie, poświęconym zapoznaniu rolników z różnego rodzaju listami obowiązków (listy kontrolne). Drugie podejście jest raczej
uzupełnieniem indywidualnego doradztwa w gospodarstwie. Na ogół skupia się
ono na jednym temacie lub kilku tematach, w zakresie których rozpoznaje się
główne potrzeby. Jest to efektywna kosztowo forma pracy doradczej. W ramach
indywidualnego doradztwa z porad FAS skorzystało w 2008 roku 4,8% rolników
pobierających płatności bezpośrednie. W państwach, które wdrożyły FAS w 2007
roku lub wcześniej wskaźnik ten był wyższy i wynosił nawet do 20%. W 10 państwach członkowskich, gdzie wprowadzono doradztwo grupowe z jego usług skorzystało około 5% uprawnionych.
W wielu państwach zanotowano minimalistyczne podejście do spełniania wymogów FAS, koncentrując się wyłącznie na świadczeniu usług doradczych z zakresu SMR (standardy w zakresie zarządzania gospodarstwem) i GAEC (normy
dobrej kultury rolnej). Jednym z ważniejszych wyników przedstawionych w Raporcie było stwierdzenie faktu, że w 24 państwach członkowskich funkcje koordynujące i kontrolne w stosunku do FAS pełnią organy rządowe [Evaluation…
2009].
Powyżej przedstawione spostrzeżenia potwierdzone zostały w Raporcie Komisji Europejskiej do Parlamentu i Rady w sprawie wdrażania FAS w UE [Report…2010].
Ponadto KE podkreśliła, że FAS jest adresowany nie tylko do rolników pobierających płatności bezpośrednie, lecz także do wszystkich innych. Mocno rekomendowała organom koordynującym FAS organizowanie regularnego doskonalenia zawodowego wszystkich doradców przynajmniej w zakresie zasady
wzajemnej zgodności, a także w zakresie tzw. nowych wyzwań związanych ze
zmianami klimatycznymi.
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Za jedno z kluczowych zadań KE uznała prowadzenie ewaluacji i monitoringu skutków funkcjonowania FAS, tak w zakresie jego efektywności, jak i użyteczności, uznając wyniki tego typu prac za niezwykle użyteczne w kontekście
dyskusji nad kształtem działań wspierających doradztwo w ramach WPR po 2013
roku.
KE podkreśliła także, że FAS jest kluczowym narzędziem pozwalającym
z sukcesem wdrażać WPR. Jednocześnie sformułowała kilka rekomendacji,
z których za najważniejsze można uznać:
a) utrzymywanie szerokiego zakresu usług doradczych, przy równoczesnym
ograniczaniu komplikacji zasad ubiegania się o pomoc,
b) udostępnianie rolnikom list certyfikowanych doradców,
c) zapewnienie dostępu do usług doradczych drobnym rolnikom,
d) zapewnienie przez organy koordynujące FAS synergii pomiędzy instytucjami doradczymi i sferą badań i rozwoju (R&D) oraz doradzaniem, doskonaleniem zawodowym doradców i upowszechnianiem informacji,
e) ustanowienie przez organy koordynujące FAS takich kryteriów selekcji doradców, które pozwalają zatrudniać doradców o wysokich i odpowiednich
do zadań kwalifikacjach oraz organizowanie systemu doskonalenia zawodowego umożliwiającego podnoszenie kompetencji zawodowych.
Opublikowany 12 października 2011 roku, w ramach pakietu propozycji legislacyjnych reformujących WPR, projekt rozporządzenia dotyczący wsparcia rozwoju
obszarów wiejskich w uzasadnieniu w najszerszym jak dotychczas zakresie odnosi
się do doradztwa rolniczego. Akcenty te można dostrzec praktycznie we wszystkich
sześciu niżej wymienionych priorytetach dotyczących całego terytorium UE:
a) ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na
obszarach wiejskich,
b) poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych,
c) poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania
ryzykiem w rolnictwie,
d) odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa,
e) wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym,
spożywczym i leśnym,
f) zwiększanie włączania społecznego, ograniczenie ubóstwa i promowanie
rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich [Projekt…2011, s. 8-9].
Potwierdzają to m. in. zapisy Projektu…w punktach 14, 16, 17 i 22, które adresują działania przyszłego PROW do rolników, posiadaczy lasów, sektora spo-
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żywczego oraz MSP funkcjonujących na obszarach wiejskich. Usługi doradcze
zaś ukierunkowuje na: zarządzanie gospodarstwem, zasady dobrej kultury rolnej
zgodne z ochroną środowiska, praktykami korzystnymi dla klimatu i środowiska,
różnorodnością biologiczną, ochroną wód, innowacyjnością oraz bezpieczeństwem pracy. Usługi doradcze mogą być również świadczone w zakresie efektywności ekonomicznej i środowiskowej gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw.
Szczególny nacisk położono w Projekcie…na kwestie związane z minimalnymi
wymogami, jakie powinny spełniać podmioty chcące realizować usługi doradcze.
W Tytule III Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich podkreślona została waga
transferu wiedzy i działań informacyjnych (art. 15) oraz usług doradczych dotyczących zarządzania gospodarstwem rolnym i zastępstw, gospodarki leśnej
oraz MSP w zakresie efektywności ekonomicznej i środowiskowej (art.16) [Projekt…2011, s.44-47].
Zarówno w Artykule 16, jak i w uzasadnieniu KE pozostawiła sobie możliwość
dalszego, sprecyzowania ww. wymogów, jak zapewne można domniemywać także
i innych warunków, w aktach delegowanych, do których wydawania jest upoważniona na mocy zapisów art. 290 Traktatu.
Duża różnorodność i szeroki zakres oferowanego w Projekcie… instrumentarium zakreśla dla instytucji doradztwa rolniczego ogromne pole do współpracy
z potencjalnymi beneficjentami wsparcia PROW 2014-2020. Stawia też wysoko
poprzeczkę przed organami koordynującymi i kontrolującymi działanie systemów doradztwa rolniczego FAS.

4. Diagnoza stanu i tendencji rozwojowych doradztwa rolniczego
w Polsce
Instytucje doradztwa rolniczego od początku swej działalności odgrywały kluczową rolę w procesie transferu wiedzy i innowacyjności z sektora badań i rozwoju do praktyki rolniczej. Z biegiem czasu ich zakres działania ulegał rozszerzeniu od problematyki ściśle skupiającej się na kwestiach związanych z technologią
produkcji rolniczej, poprzez zagadnienia związane z ekonomiką rolnictwa, funkcjonowaniem rynków rolnych i marketingiem. W miarę postępujących procesów
koncentracji ziemi i zmniejszania się udziału rolnictwa w tworzeniu PKB w sferze
działania instytucji doradztwa rolniczego pojawiać się zaczęły tematy związane
z rozwojem obszarów wiejskich. Doradztwo w coraz większym stopniu zajmuje się
programami przekwalifikowania zbędnych w rolnictwie zasobów siły roboczej do
wykonywania pozarolniczych zawodów oraz wspieraniem rolników w poszukiwaniu alternatywnych źródeł dochodów. Natomiast w stosunku do innych mieszkańców wsi – pomoc w zakładaniu lokalnych mikro i małych przedsiębiorstw,
przyczyniających się do wzmacnianie lokalnej ekonomii na obszarach wiejskich.
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W ostatnich 20. latach, wskutek praktycznie ciągłego procesu reformowania
i biurokratyzowania WPR, instytucje świadczące usługi doradcze w państwach
członkowskich UE, w coraz większym stopniu były włączane w proces wdrażania unijnych programów wsparcia. W literaturze przedmiotu usługi doradcze
świadczone przez te instytucje określane są coraz częściej mianem „doradztwa
papierowego” (paper advisory) [Phelan 1995]. Termin ten wywodzi swą nazwę
bezpośrednio od wykonywania na rzecz rolników prac związanych z przygotowywaniem dla nich wniosków o wsparcie ze środków unijnych. Po 2004 roku
zjawisko to występuje z ogromnym nasileniem także w Polsce.
Doradztwo rolnicze w Polsce funkcjonuje na mocy ustawy z dnia 22 października 2004 roku o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 251, poz. 2507,
z późn. zm.)1. Podstawy do tworzenia doradztwa w systemie FAS, składającego
się podmiotów publicznych i prywatnych usankcjonowała Ustawa z 7 marca 2007
roku z późniejszymi zmianami [Ustawa…2007]. Jak dotychczas zarówno doradztwo prywatne, jak i świadczone przez izby rolnicze odgrywa niewielką rolę w stosunku do potencjału zlokalizowanego w ODR. Szacuje się bowiem, że na koniec
2011 roku zarejestrowanych było 700 firm prywatnych, świadczących komercyjne
usługi doradcze [Wawrzyniak 2012].
Reforma WPR to jednocześnie nowe wyzwania dla instytucji doradztwa rolniczego. Z powodu powolnego rozwoju sektora prywatnego i samorządowego
należy się spodziewać, że w latach 2014-2020 doradztwo publiczne będzie nadal
odgrywać dominującą rolę w relacjach z rolnikami i innymi mieszkańcami wsi.
Ważne jest zatem dokonanie diagnozy aktualnego stanu doradztwa i dokonania
oceny możliwości sprawnego i efektywnego wdrażania po 2013 roku instrumentarium zreformowanej WPR.
Państwowe doradztwo rolnicze charakteryzuje się w Polsce niespotykaną w innych krajach strukturą. Trudno ją określać mianem systemu, gdyż w praktyce
składa się ono z kilkunastu w żaden sposób nie powiązanych ze sobą jednostek.
W praktyce na poziomie centralnym nie istnieje żaden ośrodek decyzyjny aktywnie koordynujący działalność ODR z punktu widzenia realizacji celów polityki
rolnej państwa, w tym przyjętej w kwietniu 2012 roku Strategii zrównoważonego
rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa, w powiązaniu z wyzwaniami wynikającymi ze
Strategii Europa 2020 oraz wspomnianej reformy WPR. Roli tej nie pełni i nie
może pełnić MRiRW2, ani też bezpośrednio podporządkowane resortowi Cen1 Kolejne nowelizacje wymienionej ustawy były ogłaszane w: Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1832,

z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 123, poz. 847, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 92, poz.753 oraz
z 2010 r. Nr 257, poz.1726.
2 Wyrazem takiego stanu jest istnienie w MRiRW mikro komórki do tych spraw, która w żaden
sposób nie jest w stanie podołać nowym wyzwaniom.
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trum Doradztwa w Rolnictwie (CDR) w Brwinowie wraz oddziałami, nie mające
ustawowo zapisanych takich kompetencji.
Z kolei podporządkowanie ODR-ów dwóm ośrodkom decyzyjnym na poziomie województw wpływa niekorzystnie na szybkie podejmowanie decyzji, a zatem na sprawność i skuteczność działania tych instytucji3. Jeden z nich decyduje
bowiem o zakresie realizowanych zadań4, drugi zaś dysponuje funduszami na ich
realizację5, z reguły nie wystarczającymi w relacji do potrzeb, w tym na tak ważne i podkreślane przez KE we wcześniej wspomnianym projekcie rozporządzenia
doskonalenie zawodowe doradców.

Centrum Doradztwa Rolniczego (CDR) w Brwinowie
W obecnej formie organizacyjnej funkcjonuje od 1 stycznia 2005 roku i podlega bezpośrednio MRiRW. CDR jest instytucją odpowiedzialną za doskonalenie
zawodowe doradców rolnych i swoim zasięgiem działania obejmuje cały kraj.
Podnoszenie wiedzy i umiejętności doradców prowadzone jest w różnych formach, m.in.: seminaria, szkolenia, kursy, szkolenia praktyczne, warsztaty, pokazy,
demonstracje, wyjazdy studyjne krajowe i zagraniczne oraz studia podyplomowe
we współpracy z uczelniami wyższymi.
Zadania CDR precyzuje ustawa o jednostkach doradztwa rolniczego z 22 października 2004 roku. Są to m.in.:
a) opracowywanie metod pracy doradczej,
b) przygotowywanie i przekazywanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych dla ODR,
c) prowadzenie szkoleń dla doradców rolnych zatrudnionych w ODR i w doradczych firmach komercyjnych, a także nauczycieli szkół rolniczych,
d) prowadzenie centralnego systemu informacji i baz danych na potrzeby doradztwa rolniczego,
e) organizowanie pokazów, wystaw, seminariów i konferencji,
f) upowszechnianie wyników badań naukowych realizowanych na rzecz rolnictwa oraz opracowywanie analiz i prognoz w zakresie rozwoju doradztwa
rolniczego.
CDR zajmuje się także upowszechnianiem wiedzy na temat nowoczesnych
technologii produkcji, nowych wymogów jakościowych w produkcji rolniczej
3 Sytuację w tej materii może poprawić nowelizacja ustawy z dnia 12 października 2012 roku,
przekazująca kompetencje sejmików samorządowych w zakres zadań zarządów województw oraz
umożliwiająca wspieranie ODR przez jednostki samorządu terytorialnego w formie dotacji podmiotowych. Zależeć to jednak będzie od stanu finansów i poziomu zadłużenia samorządu.
4 Rolę tę pełnią wojewódzkie sejmiki samorządowe.
5 Wojewoda.
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i ochronie środowiska, a także metodyki doradztwa poprzez działalność wydawniczą obejmującą m.in:
 materiały szkoleniowe dla doradców i rolników,
 materiały informacyjne w formie: broszur, ulotek, poradników,
 podręczniki dla doradców rolnych (np. Przewodnik metodyczny dla doradców rolniczych, Metodyka doradztwa rolniczego),
 podręczniki dla rolników (np. Ochrona środowiska w gospodarstwie rolnym
– poradnik dla rolnika).
CDR wydaje również czasopismo naukowe (kwartalnik) - Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, w którym zamieszczane są najnowsze wyniki badań z zakresu
metodyki i organizacji doradztwa rolniczego, funkcjonowania agrobiznesu, rozwoju obszarów wiejskich, polityki rolnej i oświaty rolniczej oraz współpracy nauki z praktyką gospodarczą.
Od 2004 roku CDR prowadzi także internetowe kształcenie doradców rolnych.
Doradcy rolni mają możliwość korzystania z informacji umieszczonych na portalu doradczym i w centralnym systemie informacji, a także z baz danych, które
znajdują się na stronie internetowej CDR (www.cdr.gov.pl).
Głównym źródłem finansowania działalności Centrum Doradztwa Rolniczego są dotacje z budżetu państwa, które stanowią prawie połowę budżetu CDR.
Drugim zasadniczym źródłem finansowania są przychody z prowadzenia działalności gospodarczej, które tworzą praktycznie pozostałą część przychodów do budżetu CDR. Największą pozycję w budżecie CDR stanowią od lat wynagrodzenia
wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, konsumujące około 60% środków
finansowych będących w dyspozycji CDR [Drygas 2012].
Jak więc widać dotacje z budżetu państwa nie pokrywają rosnących kosztów
funkcjonowania CDR, co wymusza podejmowanie różnych działań komercyjnych.

Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego (WODR)
ODR-y, mające status wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych
posiadających osobowość prawną6. Podstawowym celem działalności ODR-ów jest
6 ODR działają na podstawie ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa

rolniczego (Dz. U. nr 251, poz. 2507, z późn. zm.) oraz ustawy kompetencyjnej przygotowanej przez
MSWiA, uchwalonej przez Sejm RP, zgodnie z którą 16 wojewódzkich ODR podległych właściwemu
wojewodzie przekazane zostało z dniem 1 sierpnia 2009 r. Sejmikom Wojewódzkim (Dz. U. nr 92 z 16
czerwca 2009, poz. 753), w oparciu o statut zatwierdzony przez Sejmik, określający cele i zadania ośrodków, strukturę, sposób zarządzania i gospodarkę finansową. Wojewódzkie ODR stanowią część publicznego sektora gospodarki. Na mocy ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. (Dz. U. nr 92, poz. 753, art. 23
ust.6) otrzymują z budżetu państwa dotacje celowe na wykonywanie zadań wyszczególnionych w art. 4
ust. 2 Ustawy z 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (niekomercyjne działania
doradcze), a także dotacje podmiotowe na wynagrodzenia pracowników i koszty funkcjonowania.
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udzielanie pomocy rolnikom i ich rodzinom w procesie podejmowania racjonalnych decyzji dotyczących sfery zawodowej. Cele te są realizowane poprzez:
a) działania na rzecz podniesienia poziomu kwalifikacji rolników i mieszkańców obszarów wiejskich,
b) wspieranie rolników w aplikowaniu o środki z WPR,
c) promocję wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich,
d) promocję ekologicznych metod gospodarowania i ochrony środowiska,
e) pomoc we wdrażaniu nowych wymogów dotyczących produkcji rolniczej,
tzw. zasady wzajemnej zgodności (ang. cross-compliance),
f) wdrażanie nowych technologii produkcji,
g) ochronę i kultywowanie dziedzictwa kulturowego wsi,
h) pomoc w tworzeniu grup producenckich.
W latach 2004-2011 wyraźnie zaznaczył się trend do zmniejszania realnych
wydatków z budżetu państwa na funkcjonowanie ODR-ów. Dynamikę ich spadku
w relacji rok do roku ilustruje poniższe zestawienie:
Lata

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2003=100%

102,1

98,3

108,3

96,3

96,3

87,3

99,7

96,9

Źródło: [Czyżewski, Matuszczak 2011].

W praktyce notuje się coroczny spadek nakładów z budżetu państwa, najdotkliwszy w 2009 roku, kiedy to w trakcie roku dokonana została nowelizacja budżetu państwa, skutkująca zmniejszeniem o około 10% rozmiarów planowanej
dotacji na ODR-y w skali całego kraju.
W kolejnych latach dotacje zarówno dla CDR jak i dla ODR-ów ustabilizowały
się na poziomie zbliżonym do 2011 roku, co ilustruje poniższe zestawienie:
Lata

2011

2012

2013*

ODR-y razem

154 471

154 482

154 142

CDR

11 433

11 854

11 744

Razem

165 904

166 336

165 886

* projekt budżetu na 2013 rok.

Źródło: Dane MRiRW.

Spadek nakładów budżetowych na doradztwo skutkował w pierwszym rzędzie
zmniejszaniem zatrudnienia, a także zmuszał do podejmowania różnego rodzaju działalności komercyjnej. Łącznie wpływało to na ograniczenie prowadzenia
działalności „czysto” doradczej.
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Tabela 1
Poziom zatrudnienia doradców w ODR-ach według płci i zajmowanych
stanowisk w latach 2005-2010
w tym
Rok
(stan na
1 stycznia)

Ogółem doradcy

kierownictwo
organizacji

specjaliści
zakładowi

doradcy terenowi

M*

K**

M

K

M

K

M

K

2005

Razem
w tym:
3792

1809

1983

284

156

418

556

1106

1271

2006

4212

1939

2273

310

190

432

613

1197

1470

2007

4158

1900

2258

292

200

434

612

1174

1446

2008

3967

1789

2178

296

190

399

593

1094

1395

2009

3803

1677

2126

266

197

382

597

1029

1332

2010

3579

1563

2016

263

202

349

553

951

1261

* mężczyźni
** kobiety

Źródło: Badania IRWiR PAN w ramach projektu badawczego „Instytucje w procesie przemian strukturalnych i społeczno-ekonomicznych na polskiej wsi i w rolnictwie
w świetle wsparcia unijnego”. Projekt nr NN112 129036, finansowany z Narodowego
Centrum Nauki.

Analiza danych dotyczących zmian poziomu zatrudnienia w ODR-ach w latach 2005-2010 pracowników zaliczanych do kategorii doradców wskazuje na
stały jego spadek począwszy od 2007 roku. Skutkowało to zmniejszeniem zatrudnienia o 633 osoby, co stanowiło około 20% poziomu zatrudnienia w 2006 roku.
Podkreślić w tym miejscu trzeba, że był to pierwszy rok obowiązywania rozporządzenia unijnego, zobowiązującego państwa członkowskie do utworzenia systemu
doradztwa rolniczego FAS (Tabela 1).
W tym też okresie zanotowano zmniejszanie się udziału dotacji z budżetu państwa w ogólnych przychodach ODR-ów, przy jednoczesnym wzroście przychodów z tytułu prowadzenia różnego typu działalności komercyjnej. Przy czym według danych z 2009 roku dotacja budżetowa stanowiła 43,9% sumy przychodów
ODR-ów, natomiast różnego rodzaju działalność komercyjna, w tym nie związana
z pracą doradczą 46,4%.
W tym samym czasie w strukturze kosztów ponoszonych przez ODR-y największą pozycję stanowiły płace pracowników, ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia, pochłaniające łącznie 78,8% będącego w ich dyspozycji budżetu.
Powyższe dane wyraźnie wykazują, że bez prowadzenia działalności zarobkowej
poziom zatrudnienia w ODR-ach musiałby zostać jeszcze bardziej ograniczony.
Jednocześnie uświadamiają, że w budżetach pozostaje niewiele środków na prowadzenie działalności doradczej.
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Powyżej przytoczone dane faktograficzne świadczyć mogą o niedocenianiu
przez decydentów roli doradztwa państwowego, pełniącego w jakimś sensie
funkcję „lekarza rodzinnego” rolników, zmagających się z coraz to nowymi
wyzwaniami, a także o przyjęciu nigdzie nie zapisanej strategii powolnej prywatyzacji instytucji publicznego doradztwa rolniczego, realizowanej poprzez
zwiększanie skali działalności komercyjnej.
Skuteczność instytucji doradztwa rolniczego w uproszczeniu jest uzależniona
od liczby potencjalnych klientów kwalifikujących się do korzystania z usług doradczych oraz liczebności kadr doradczych. W tym kontekście poddano analizie
wskaźniki ilustrujące relacje liczby doradców do liczby gospodarstw klasyfikowanej według siły ekonomicznej. Łatwo zauważyć, że z punktu widzenia skuteczności pracy doradczej wskaźnik ten jest coraz lepszy, gdy coraz mniej gospodarstw
przypada na 1 doradcę. I tak w ujęciu ogółem, wskaźnik ten wahał się od 302,2
gospodarstw na doradcę w woj. pomorskim, aż do 1260,9 w woj. małopolskim.
Jeśli zaś analizujemy wyłącznie gospodarstwa o wielkości ekonomicznej powyżej
4 ESU to okazuje się, że wskaźnik ten waha się od 28,3 gospodarstwa na doradcę
w woj. podkarpackim, do 187,5 w woj. kujawsko-pomorskim (Tabela 2).
Przytoczone wskaźniki wskazują na niski potencjał kadrowy doradztwa w stosunku do realnych potrzeb i brak możliwości dotarcia do większej liczby potencjalnych beneficjentów.
Z punktu widzenia realizacji przyszłych zadań ważną kwestią jest poznanie
liczby doradców świadczących specjalistyczne usługi doradcze. Według deklaracji poszczególnych ODR-ów największa liczba doradców ma przygotowanie odnośnie sporządzania planów rolnośrodowiskowych (1269) i sporządzania biznes
planów (1139). Szczególnie ta druga umiejętność jest pożądana z punktu widzenia potrzeb małych gospodarstw, tak w kontekście rozwijania gospodarstwa, dywersyfikowania źródeł dochodów, czy też rozwijania działalności pozarolniczej
po zaniechaniu pracy w rolnictwie. Inne umiejętności specjalistyczne doradców,
także ważne dla innych grup gospodarstw, reprezentowane są przez znacznie
mniejszą ich liczbę (Tabela 3).
Badanie opinii doradców na temat najważniejszych ich zdaniem grup klientów
wykazało, że są nimi rolnicy prowadzący małe i średnie obszarowo gospodarstwa
rolne. Pomoc dla towarowych gospodarstw umieścili doradcy dopiero na 4 miejscu w rankingu, po tzw. młodych rolnikach oraz kobietach wiejskich, w kwestiach
zasad prawidłowego odżywiania się, zdrowia i higieny. Na drugim biegunie, co
może budzić zdziwienie, doradcy umieścili gospodarstwa produkujące na samozaopatrzenie i bezrobotnych mieszkańców wsi (Tabela 4).
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Tabela 2
Liczba doradców pracujących w ODR-ach przypadających
na 1 gospodarstwo według ESU
Województwo/
ODR

L.p.

Liczba
Liczba
Liczba
Liczba
Liczba
gospodarstw
gospodarstw gospodarstw
doradców/
doradców
ogółem/1
0-2 ESU
> 4 ESU
gminę
doradcę

Liczba
gospodarstw
≤ 2 ESU/1
doradcę

Liczba
gospod.arstw
>4 ESU/1
doradcę

1.

Dolnośląskie

91 117

21 358

286

2,2

441,3

318,6

74,7

2.

KujawskoPomorskie

48 696

38 446

205

1,6

480,3

237,5

187,5

3.

Lubelskie

183 533

52 152

305

1,6

930,4

601,7

171,0

4.

Lubuskie

29 692

6 513

103

1,4

402,6

288,3

63,2

5.

Łódzkie

109 951

44 187

262

1,6

700,9

419,7

168,7

6.

Małopolskie

239 835

14 830

221

1,3

1260,9

1085,2

67,1

170 854

80 632

505

1,8

598,6

338,3

159,7

43 411

11 597

94

1,4

638,3

461,8

123,4

250 883

9 693

343

2,4

841,3

731,4

28,3

51 877

38 467

232

2,2

464,8

223,6

165,8

7.

Mazowieckie

8.

Opolskie

9.

Podkarpackie

10.

Podlaskie

11.

Pomorskie

12.

Śląskie

13.

31 415

18 490

190

1,9

302,2

349,1

97,3

123 802

10 448

130

1,1

1100,8

952,3

80,4

Świętokrzyskie

86 989

19 184

185

1,9

702,2

470,2

103,7

14.

WarmińskoMazurskie

35 466

21 630

176

1,8

368,5

201,5

122,9

15.

Wielkopolskie

92 441

65 132

415

2,0

430,5

222,7

156,9

16.

Zachodniopomorskie

34 274

14 147

151

1,5

358,2

227,0

93,7

1 624 236

466 906

3 803

1,8

628,7

427,1

122,8

RAZEM

Źródło: Jak do tabeli 1 oraz dane GUS z 2009 roku.

Tabela 3
Liczba doradców z ODR-ów świadczących specjalistyczne usługi doradcze
Wyszczególnienie
sporządzanie planów rolnośrodowiskowych
sporządzanie planów biznesu
trzoda chlewna
bydło mleczne
warzywa
owoce
inne
tytoń
chmiel

Źródło: Jak do tabeli 1.

Liczba
1269
1139
728
700
317
296
153
35
18
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Główne grupy klientów ODR-ów w opiniach doradców7
Grupa klientów

Tabela 4

Średnia ocena

rolnicy prowadzący małe i średnie gospodarstwa

4,8

młodzi rolnicy

4,6

kobiety wiejskie (żywienie, zdrowie, higiena etc.)

4,2

duże gospodarstwa towarowe

4,1

młodzież wiejska

3,6

producenci produktów eksportowych

3,2

gospodarstwa kierowane przez kobiety

2,8

gospodarstwa bardzo małe produkujące na własne potrzeby

2,5

osoby bezrobotne

2,1

Źródło: Jak do tabeli 1.

W tym świetle struktura zatrudnienia w ODR powinna być kształtowana na
podstawie kierunków polityki realizowanej w danym województwie, co wyraża
się w charakterze wdrażanego instrumentarium wsparcia. Te elementy mają bowiem decydujący wpływ na liczbę potencjalnych beneficjentów wsparcia unijnego, a co za tym idzie klientów ODR.

5. Warianty struktur organizacyjnych doradztwa rolniczego w Polsce
Przedstawiona powyżej skrótowa diagnoza stanu publicznego doradztwa rolniczego w Polsce dokumentuje, że dyskusje nad przyszłym jego kształtem oraz
skutecznością działania nie mogą sprowadzać się wyłącznie do kwestii struktur
organizacyjnych, zazwyczaj postrzeganych poprzez pryzmat podległości ODR-ów pod MRiRW, samorząd terytorialny, czy też izby rolnicze. Myślenie tego typu
ma nieco archaiczny charakter, bowiem zakłada, że doradztwo samo w sobie jest
w stanie podołać narastającym wyzwaniom. Jest to z zasady błędne założenie, bowiem instytucje doradztwa rolniczego, aby być skutecznym muszą funkcjonować
we wzajemnej interakcji i więzach współpracy z całym szeregiem instytucji, w tym
przede wszystkim ze sferą badań i rozwoju (R&D) generującą innowacyjność8.
Uporządkowany zbiór takich instytucji, organizacji i podmiotów, określany jest
w literaturze przedmiotu mianem systemu wiedzy rolniczej (Agricultural Know7 Doradcy mieli możliwość oceny w skali od 1 do 5, przy czym 5 oznaczała najważniejszych

klientów, a 1 najmniej ważnych ich zdaniem klientów ODR.
8 Szerzej na ten temat patrz: Drygas M. (2001): Wiedza rolnicza jako podstawa działań edukacyjnych na obszarach wiejskich. [w:] Kierunki rozwoju doradztwa rolniczego w Polsce na tle tendencji światowych. M. Drygas, J. Kania i A. Wiatrak (red.), IRWiR PAN, Warszawa.
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ledge System-AKS) [Blum 1995] lub też systemem wiedzy i informacji rolniczej
(Agricultural Knowledge and Information System- AKIS)9 [Rolling , Engel 1991].
Pierwotnym w tym względzie powinna być dyskusja nad celami i zadaniami, jakie powinno realizować doradztwo. Czy nadal ma zajmować się kwestiami
związanymi głównie z rolnictwem i wdrażaniem WPR, czy też w większym zakresie skupić się na kwestiach związanych z pozarolniczym rozwojem wsi? W dyskusjach o zadaniach instytucji doradztwa rolniczego dominują zaś przede wszystkim kwestie związane z rolnictwem, tak jakby nie dostrzegano zachodzących na
wsi przemian społeczno-ekonomicznych. Jest to mało nowoczesne i zawężające,
nie odpowiadające oczekiwaniom, podejście do roli i zadań doradztwa w kontekście problemów i wyzwań stojących przed obszarami wiejskimi.
Ewolucja zadań doradztwa rolniczego, przy ciągle relatywnie słabo rozwiniętym doradztwie świadczonym przez sektor prywatny, musi zdaniem autora zostać
rozszerzona na kwestie związane ze zmianami postępującymi w strukturze gospodarstw rolniczych, postępującym procesem dezagraryzacji10, a co za tym idzie
zmianami struktury społeczno-zawodowej mieszkańców wsi i pojawiającymi się
nowymi potrzebami, w coraz większym stopniu związanymi z pozarolniczymi
problemami rozwoju wsi, w tym przede wszystkim przedsiębiorczością.
Pewne szanse na zmianę zapowiada przygotowana przez MRiRW Strategia
zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020, przyjęta
przez Radę Ministrów 25 kwietnia 2012 roku. W opisie priorytetu 4.2 Kreowanie
oraz transfer wiedzy i technologii służącej zrównoważonemu rozwojowi sektora rolno-spożywczego, wchodzącego w skład Celu szczegółowego 2 Wzrost produktywności i konkurencyjności sektora rolno-spożywczego, MRiRW wyraźnie opowiedziało
się za koniecznością wspierania doradztwa rolniczego [Strategia…2012, s. 39].
Jeszcze wyraźniej na potrzebę położenia większego nacisku na wzmocnienie
instytucji doradztwa rolniczego w Polsce wskazuje opis kierunku interwencji
4.2.2. Rozwój doradztwa i upowszechniania informacji rynkowych w sektorze rolno-spożywczym. Podkreślając wymiar terytorialny działalności prowadzonej przez
instytucje doradztwa rolniczego wskazuje, że „…koniecznym jest w pierwszym
rzędzie utworzenie spójnego i skutecznego systemu doradztwa w Polsce, mającego
efektywnie wspierać rolników już nie tylko w zakresie zasad wzajemnej zgodności
(cross-compliance) oraz innych wymogów, dotyczących technik i praktyk rolniczych
związanych ze zrównoważeniem produkcji rolnej, ale w szerszej perspektywie zwią9 Współcześnie, w dobie nacisku na innowacyjność w każdej dziedzinie gospodarki, systemy

takie określane są jako system wiedzy i innowacyjności w rolnictwie (Agricultural Knowledge and
Innovation System-AKIS).
10 Według różnych szacunków udział ludności wiejskiej nie mającej żadnych związków z produkcją rolniczą, a tym samym nie uzyskującej dochodów z tego tytułu przekracza 60%.
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zanej z tzw. nowymi wyzwaniami i coraz częstszymi fluktuacjami cenowymi na
rynkach rolnych oraz tzw. szokami cenowymi na globalnych rynkach rolnych. Potrzeba wzmocnienia doradztwa rolniczego w Polsce jest równie ważnym zadaniem
dla wszystkich województw w kraju…” [Strategia…2012, s. 39-40].
Niepokój może budzić jednak fakt, że wyżej wymienione zapisy Strategii…,
koncentrują się wyłącznie na kwestiach związanych z rolnictwem, wynikających
głównie z reformy WPR. Słabo jest natomiast zarysowana problematyka związana
z pozarolniczym rozwojem wsi. W związku z powyższym rodzą się następujące
pytania:
1. Czy instytucje doradztwa rolniczego powinny być ukierunkowane wyłącznie na wymogi unijne dotyczące FAS, czy też powinny realizować znacznie
szersze zadania i wspomagać pozarolniczy rozwój obszarów wiejskich, także na poziomie regionów?
2. Z jakich źródeł powinno być finansowane doradztwo rolnicze?
3. Jak zapewnić zacieśnienie współpracy pomiędzy doradztwem a sferą badań
rolniczych?
4. W jaki sposób zapewnić możliwość podnoszenia kompetencji doradców
rolniczych?
5. Czy koniecznym jest dokonywanie systematycznych ewaluacji efektywności i skuteczności działań podejmowanych przez instytucje doradztwa rolniczego?
Odpowiedź na pierwsze pytanie jest prosta i twierdząca. Determinuje ona
odpowiedź na drugie pytanie wskazując na źródła finansowania w budżetach
głównych interesariuszy instytucji doradztwa rolniczego, tj. budżetu państwa,
budżetów samorządu terytorialnego różnego szczebla. Te dwa źródła powinny zapewnić finansowanie zarówno horyzontalnych zadań, za które odpowiada MRiRW, jak również związanych z realizacją polityki regionalnej, za którą
odpowiadają urzędy marszałkowskie. Jednocześnie instytucje te powinny mieć
zapewniony wpływ na proces kształtowania planów działania ODR-ów. Nie wyklucza to pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł, w tym z działalności komercyjnej, ale w taki sposób, aby nie zakłócało podstawowej działalności doradczej ODR-ów.
Aby doradztwo nie stało się w pełni „papierowe” konieczne jest systemowe
powiązanie ODR-ów z instytucjami sfery badań i rozwoju. Nie obędzie się to bez
utworzenia systemu zachęt motywujących naukowców do prac na rzecz praktyki,
chociażby poprzez włączenie dokonań w tym zakresie do oceny parametrycznej
ośrodków naukowych oraz indywidualnego finansowego premiowania badaczy z tego tytułu. Kodyfikacja tego rozwiązania to wspólne zadanie dla MRiRW
i MNiSW. Koniecznym jest też utworzenie obok społecznych rad doradztwa rol-
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niczego branżowych komitetów, składających się z badaczy, doradców, praktyków
i innych interesariuszy, zajmujących się pracami nad identyfikacją i artykulacją
priorytetowych potrzeb doradczych doradztwa, horyzontalnych na poziomie narodowym i typowych dla danej części kraju na poziomie regionów. Rozważenia
wymaga ich afiliacja przy istniejących strukturach KSOW, tak na poziomie sekretariatu centralnego, jak i przy sekretariatach regionalnych. Alternatywnym rozwiązaniem może być lokalizacja krajowego komitetu przy CDR, a regionalnych
komitetów przy ODR-ach.
W Polsce nadal nie istnieje spójny, mający charakter ustawicznego podnoszenia umiejętności i kompetencji zawodowych, system doskonalenia zawodowego doradców. Są to raczej działania o charakterze akcyjnym, wynikające często
z pojawiających się nowych wyzwań, jak np.: zasada cross-compliance, reforma
WPR, a w tym nowy system płatności bezpośrednich i zazielenienie, ewentualnych nowych instrumentów polityki krajowej, związanych z rozwojem obszarów
wiejskich, czy też z bezpłatnych ofert szkoleniowych. Wiąże się to też z brakiem
jasnego zdefiniowania ścieżki rozwoju zawodowego doradców. Najwłaściwszą instytucją do realizacji tego typu zadań jest CDR, które powinno opracować zasady
działania takiego systemu i konsekwentnie je wdrażać. CDR powinien także odpowiadać za certyfikację prywatnych podmiotów doradczych, zgodnie z kryteriami ustanowionymi przez MRiRW.
Piąte pytanie ma charakter typowo retoryczny, bowiem jak można podejmować próbę jakiejkolwiek reformy i wprowadzania zmian struktur bez dokonania
ewaluacji efektywności i skuteczności prowadzonych wcześniej działań. W Polsce
nie ma dobrej tradycji prowadzenia takich działań, co sprawia że reformy i reorganizacje mają nienaukowe podstawy, a są raczej efektem szukania oszczędności
w budżecie państwa, wpływu różnych grup interesu, czy też intuicyjnego podejmowania decyzji przez decydentów.
Jakie są w tym świetle możliwe warianty zorganizowania struktur doradztwa
rolniczego w Polsce? Szczegółowa analiza wykazuje, że jako godne rozważenia
jawią się cztery warianty:
I. Państwowo-samorządowy z nadrzędną rolą MRiRW;
II. Państwowo-samorządowy z nadrzędną rolą CDR, będącym pod ścisłym
nadzorem MRiRW;
III. Samorządowo-państwowy z nadrzędną rolą urzędów marszałkowskich;
IV. Samorządowo-państwowy z nadrzędną rolą izb rolniczych.
We wszystkich wariantach rekomenduje się stworzenie warunków do realizacji zadań zgodnie z propozycjami zawartymi w odpowiedziach na postawione
wcześniej pięć pytań.
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Warianty III i IV w obecnych uwarunkowaniach krajowych i unijnych nie
gwarantują sprawnej realizacji zadań związanych z realizacją WPR. Wariant IV
jest w obecnej i będzie w niedalekiej przyszłości najmniej korzystny. Izby rolnicze
jako samorząd rolniczy nie wytworzyły jeszcze wystarczającej masy krytycznej,
zdolnej do zarządzania tak złożonym mechanizmem. Istnieje ponadto zagrożenie,
że wskutek oddziaływania lobbingowego stosunkowo nielicznej grupy reprezentantów społeczności wiejskich, działalność instytucji doradztwa rolniczego może
zostać ukierunkowana na zadania nie zawsze i w pełni zgodne z horyzontalnymi
priorytetami krajowymi oraz najważniejszymi potrzebami regionów.
W wariancie III istnieje realne zagrożenie, że w sytuacji trudności budżetowych cięcia finansowe mogą dotknąć w pierwszej kolejności ODR-y, a zwyciężyć
także może wola preferowania zadań ważnych dla regionu.
Najstabilniejszą sytuację doradztwa zapewnić mogą warianty I i II, opierające
się na powierzeniu funkcji koordynatora instytucjom państwowym, tj. MRiRW
lub CDR. W czym przejawia się przewaga obu tych wariantów nad wariantami
III i IV?
Po pierwsze w większej stabilności wsparcia finansowego i realnym ograniczeniu pokusy zmniejszania środków dla podległych jednostek.
Po drugie w łatwiejszym transferze do podległych jednostek wiedzy i informacji
związanych z przyszłą WPR, jak i wynikających ze Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020.
Po trzecie w możliwości łatwiejszego nawiązywania współpracy z instytucjami
ze sfery badań i rozwoju (R&D) podległych MRiRW oraz transferu wiedzy, informacji i innowacyjnych technologii.
Po czwarte w łatwiejszej komunikacji pomiędzy poszczególnymi ogniwami
tak zbudowanego w przyszłości systemu.
Po piąte w możliwości zapewnienia większej skuteczności systemu doskonalenia zawodowego w skali całego kraju.
Po szóste w możliwości zapewnienia ujednoliconego standardu świadczonych
usług doradczych w skali całego kraju.
Po siódme w łatwiejszym nawiązywaniu współpracy i wymianie doświadczeń
z instytucjami doradztwa funkcjonującymi w państwach unijnych.
Jednocześnie rekomenduje się utworzenie Krajowej Społecznej Rady Doradztwa Rolniczego, z zapewnieniem w niej znaczącego miejsca dla przedstawicieli izb
rolniczych oraz urzędów marszałkowskich. Rekomenduje się również utworzenie
Regionalnych Społecznych Rad Doradztwa Rolniczego na poziomie województw,
z dominującą rolą przedstawicieli izb rolniczych i urzędów marszałkowskich.
Zdaniem autora spośród wariantów I i II bardziej pożądany wydaje się ten II
z koordynującą rolą CDR, ale pod warunkiem znacznego wzmocnienia kadro-
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wego i finansowego tej instytucji. Podejście to jest w wymiarze merytorycznym
zbliżone do systemu duńskiego, gdzie Duńskie Centrum Doradztwa Rolniczego
(Danish Agricultural Advisory Centre-DAAS) pełni rolę koordynatora systemu,
odpowiada za doskonalenie zawodowe doradców, stanowi łącznik pomiędzy nauką rolniczą a lokalnymi ośrodkami doradztwa rolniczego, a także koordynuje
realizację projektów w innych krajach.
W tym układzie w kompetencji MRiRW pozostaną funkcje nadzorcze i kontrolne, a także dokonywanie ewaluacji efektywności i skuteczności funkcjonowania wszystkich jednostek publicznego doradztwa rolniczego.

6. Podsumowanie
Przedstawione powyżej argumenty uzasadniają sformułowanie tezy o konieczności dokonania pilnej reorganizacji struktur doradztwa rolniczego w Polsce. Nie
może to jednak odbyć się w wyniku ad hoc podejmowanych, często nie przemyślanych decyzji. Wręcz przeciwnie wymaga to dokonania rzetelnej, pogłębionej oceny
dotychczasowego funkcjonowania oraz precyzyjnego zdefiniowania zakresu zadań
w kontekście potrzeb rolników i innych mieszkańców wsi, wynikających z celów
Strategii Europa 2020, reformy WPR na lata 2014-2020, jak i krajowej Strategii rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020, przynajmniej w średniookresowej
perspektywie tożsamej z zasięgiem wyżej wymienionych dokumentów.
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MIROSŁAW DRYGAS
PERSPEKTYWY ROZWOJU DORADZTWA ROLNICZEGO W POLSCE PO 2013 ROKU
W ŚWIETLE WYMOGÓW KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Słowa kluczowe: System Doradztwa Rolniczego, reforma WPR, diagnoza stanu doradztwa
rolniczego w Polsce, propozycja reformy doradztwa rolniczego w Polsce
STRESZCZENIE

Głównym celem opracowania było zaprezentowanie propozycji różnych struktur organizacyjnych doradztwa rolniczego w Polsce oraz wskazanie wariantu najkorzystniejszego z punktu widzenia realizacji zadań wynikających z reformy WPR na lata 2014 -2020
oraz w kontekście realizacji krajowej polityki rozwoju obszarów wiejskich i sektora żywnościowego.
Na podstawie analizy wymogów prawodawstwa UE dokonano diagnozy aktualnego
stanu rozwoju doradztwa rolniczego w Polsce. Krytyce poddano aktualną strukturę or-
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ganizacyjną oraz wskazano na tendencję do zmniejszania dotacji budżetowej, skutkującą
spadkiem zatrudnienia.
Na tym tle sformułowano cztery warianty propozycji nowych rozwiązań struktur organizacyjnych. Jako najbardziej pożądany wskazano wariant państwowo-samorządowy
z pełniącym koordynująca rolę CDR w Brwinowie, funkcjonującym pod ścisłym nadzorem MRiRW.
MIROSŁAW DRYGAS
THE PERSPECTIVE OF THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL ADVISORY
SERVICES IN POLAND AFTER 2013 IN THE LIGHT OF THE REQUIREMENTS
OF THE EUROPEAN COMMISSION

Key words: Farm Advisory System, CAP reform, diagnosis of the development of agricultural advisory services in Poland, proposal of the reform of the agricultural advisory services in Poland
SUM M A RY

The main objective of the study was to present proposals of the different organizational
structures of the agricultural advisory system in Poland from the CAP reform for 20142020 points of view and in the context of the national rural development policy.
On the basis of the UE requirements a diagnosis of the state of the agricultural advisory services development in Poland was made. It was given critical judgment of current
organizational structure of the agricultural advisory in Poland.
Against this background it was presented four variants of the proposed new organizational structures. As the most desirable option it was recognized public system with the
crucial role played by national Advisory Center in Brwinów, under the close supervision
of the Ministry of Agriculture and Rural Development.
e-mail: mdrygas@irwirpan.waw.pl
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STATUS PRAWNY DORADZTWA ROLNICZEGO W POLSCE
ORAZ JEGO ROLA WE WDRAŻANIU INSTRUMENTÓW
WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ
1. Wstęp
Doradztwo rolnicze w Polsce ma bogate tradycje, a początki jego podstaw instytucjonalnych sięgają połowy XIX wieku. Szczegółowe informacje o powstaniu
i rozwoju instytucji doradztwa rolniczego, od początku służb rolnych, poprzez
agronomię społeczną w okresie międzywojennym, po odbudowę i reorganizację
służb rolnych po II wojnie światowej można znaleźć w pracach Maziarza i Wawrzyniaka [Maziarz 1984, 12-120, Wawrzyniak 2003, 33-206]. Wynika z nich, że
w całym okresie powojennym mieliśmy wiele reform doradztwa, służących doraźnym celom politycznym, przy czym w żadnej doradztwo rolnicze nie uzyskało osobowości prawnej. Prace zmierzające do uregulowania statusu prawnego doradztwa rolniczego w Polsce prowadzone były w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi od początku lat dziewięćdziesiątych przy dużym zaangażowaniu
środowisk naukowych i doradczych. Kilka kolejnych dobrze przygotowanych
rozwiązań organizacyjno-prawnych nie znalazło jednak wystarczającego poparcia politycznego, by mogły one przejść proces legislacyjny [Legutko 1996, 9-20,
Legutko 2001, 2-8].
Ustawa z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego
(Dz.U. z 2004 r. Nr 251, poz. 2507 z późn. zm.) była podstawą kolejnej reformy,
która ustanawiała osobowość prawną organizacji doradczych (CDR i ODR) oraz
wprowadziła możliwość pobierania opłat za świadczone usługi doradcze.
Zgodnie z ustawą kompetencyjną przygotowaną przez Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji, a uchwaloną przez Sejm RP, 16 wojewódzkich
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ośrodków doradztwa rolniczego podległych właściwemu wojewodzie przekazane
zostało z dniem 1 sierpnia 2009 r. Sejmikom Wojewódzkim (Dz. U. nr 92 z 16
czerwca 2009, poz. 753). W każdym z 16 województw w Polsce jest jeden wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego, którego w nazwie odzwierciedlana jest
nazwa województwa np. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
Priorytety działalności Ośrodków Doradztwa Rolniczego to przede wszystkim
pomoc rolnikom i ich rodzinom w podejmowaniu decyzji, dzięki którym osiągają oni swoje cele. Priorytety te realizowane są przede wszystkim poprzez [Kania
2007, 170]:
 działania na rzecz podniesienia poziomu kwalifikacji rolników i mieszkańców obszarów wiejskich,
 wdrażanie instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej,
 promocję wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich,
 promocję ekologicznych metod gospodarowania i ochrony środowiska,
 pomoc we wdrażaniu nowych wymogów dotyczących produkcji rolniczej,
tzw. zasada wzajemnej zgodności (ang. cross-compliance),
 wdrażanie nowych technologii produkcji,
 ochronę i kultywowanie dziedzictwa kulturowego wsi,
 pomoc w tworzeniu grup producenckich.
Ośrodki Doradztwa Rolniczego skupiają się na realizacji zadań, pogrupowanych na cztery rodzaje:
– zadania doradcze, które polegają na pomocy rolnikom w podejmowaniu
przez nich racjonalnych decyzji,
– zadania informacyjne, czyli dostarczanie producentom rolnym informacji
na temat nowych technologii i innowacji, ale bez ich oceniania,
– zadania oświatowe, polegające na przekazywaniu wiedzy i nauczaniu osób
dorosłych (rolników i członków ich rodzin),
– zadania upowszechnieniowe, polegające na rozpowszechnianiu nowych
rozwiązań technicznych i technologicznych na obszarach wiejskich.

2. Cel pracy i materiały źródłowe
Celem pracy jest analiza i ocena statusu prawnego jednostek doradztwa rolniczego w Polsce, na tle uzyskanych przez nie efektów we wdrażaniu wybranych instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej oraz zaproponowanie niezbędnych zmian
ustawowych dla poprawy ich zarządzania.
Materiałem badawczym były zidentyfikowane akty prawne, stanowiące podstawę zarządzania organizacją doradczą, uwagi, stwierdzenia i opinie dotyczące
aktualnego statusu prawnego jednostek doradztwa uzyskane w ramach panelu
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dyskusyjnego z dyrektorami i wicedyrektorami ośrodków doradztwa rolniczego oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w dniach 27-28 września
2012 r. w CDR Oddział w Radomiu oraz ankiety zawierające rezultaty pracy doradczej za lata 2004-2010 uzyskane z 16 ośrodków doradztwa rolniczego. Uzyskane cząstkowe wyniki badań zaprezentowano w niniejszej pracy w formie opisowo-tabelarycznej oraz sformułowano stosowne wnioski.

3. Podstawy prawne funkcjonowania jednostek doradztwa rolniczego
w Polsce (stan na dzień 1.10.2012 r.)
Z uzyskanych informacji od dyrektorów ośrodków doradztwa rolniczego wynika, że w zarządzaniu jednostką doradztwa rolniczego obowiązują ich następujące akty prawne:
 Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. – tekst ujednolicony
z dnia 01.01.2012 (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223);
 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U.
z 1998 r. Nr 91 poz. 576 z późn. zm.);
 Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2000 r. Nr 26, poz. 306);
 Ustawa Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity, obowiązuje od
21 lipca 2012 (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759);
 Ustawa z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego
(Dz.U. z 2004 r. Nr 251, poz. 2507 z późn. zm.);
 Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2006 r. Nr 249 poz. 1832);
 Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427);
 Ustawa z dnia 11 maja 2007 r. o zmianie ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 847);
 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 maja 2008 r.
w sprawie szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, oraz doradzania
odnośnie do sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy
finansowej (Dz. U. z 2008 r. Nr 89, poz. 545);
 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 października
2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za
pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracę pracownikom
jednostek doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2008 r. Nr 195, poz. 1208);
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Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 227,
poz. 1505);
Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze
zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753);
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DZ. U. z 2009 r.
Nr 157, poz. 1240);
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 grudnia 2009 r.
w sprawie ramowego statutu wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2009 r. Nr 211, poz. 1634);
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie
sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego (DZ. U. z 2009 r. Nr 223, poz.
1780);
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia
2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku
pracy oraz jej stosowania (Dz. U. z 2010 r. Nr 82 poz. 537).

4. Organizacja i finansowanie jednostek doradztwa rolniczego
Zgodnie z obowiązującą ustawą, jednostkami doradztwa rolniczego w Polsce są:
 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie k. Warszawy wraz z Oddziałami w Krakowie, Poznaniu i Radomiu,
 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego z 27 oddziałami (WODR)
oraz 312 zespołów powiatowych.
Centrum Doradztwa Rolniczego jest państwową jednostką organizacyjną, posiadającą osobowość prawną oraz podlegającą Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju
Wsi. Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego są samorządowymi wojewódzkimi osobami prawnymi i podlegają sejmikom województw.
Jednostki doradztwa rolniczego prowadzą samorządną gospodarkę finansową
w ramach środków pochodzących z:
– dotacji budżetowej, tj. dotacji celowej (od 01.08.2009 r.) na wykonywanie
zadań z zakresu doradztwa rolniczego, w tym na wynagrodzenia dla pracowników i utrzymanie jednostek,
– przychodów uzyskiwanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
– przychodów z innych źródeł (darowizny, środki finansowe pochodzenia zagranicznego, odsetki bankowe itp.).
Dotacja celowa dla CDR przekazywana jest od Ministra Finansów do Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a następnie do CDR na podstawie umowy Ministra
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Rolnictwa z Dyrektorem Centrum. Dotacje celową dla wojewódzkich ośrodków przekazuje Minister Finansów miejscowym wojewodom, a oni przekazują
ją ośrodkom doradztwa. Podstawą do umowy jest plan finansowy jednostek doradztwa rolniczego.
Z naszych badań wynika, że dotacje celowe stanowią zaledwie 48,5% budżetu
CDR oraz 44,0% budżetu WODR (dane za 2009 r.). Należy podkreślić, że obecna
wielkość dotacji celowej jest wynikiem olbrzymich cięć budżetowych na doradztwo w 2009 r. (CDR o 1 120 tys. zł i WODR o 13 390 tys. zł), co spowodowało
olbrzymie perturbacje w zarządzaniu jednostkami doradztwa.
Łącznie dotacja celowa na doradztwo wynosi obecnie ca 180 mln zł rocznie.
W strukturze kosztów WODR najwyższy odsetek stanowią wynagrodzenia –
67,7% oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 11,6% (dane za 2009 r.)
Schemat organizacji i finansowania jednostek doradztwa rolniczego obrazuje
rysunek 1.
Rysunek 1
Organizacja i finansowanie jednostek doradztwa rolniczego w Polsce
(stan na 2012 r.)
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5. Ustawowe kompetencje organów założycielskich
Kompetencje Sejmiku Województwa:
– nadawanie, w drodze uchwały, statutu ODR-owi,
– powoływanie, na wniosek dyrektora ODR, zastępców dyrektora,
– tworzenie, na wniosek dyrektora ODR, oddziałów,
– zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego ODR,
– wydawanie zgody dyrektorowi ODR na podejmowanie decyzji w sprawach
przekraczających zakres zwykłego zarządu,
– zatwierdzanie regulaminu rady społecznej doradztwa rolniczego,
– zatwierdzanie, na wniosek dyrektora, cennika usług odpłatnie świadczonych
przez ODR,
– zatwierdzanie programów działalności i planów finansowych oraz sprawozdań z ich realizacji,
– kontrola i ocena działalność jednostki, dyrektora i Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego.
– Kompetencje Zarządu Województwa:
– powoływanie dyrektora ośrodka doradztwa rolniczego,
– powoływanie członków rady społecznej doradztwa rolniczego.
Kompetencje Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego:
– opiniowanie rocznego programu działalności jednostki doradztwa rolniczego i projektu rocznego planu finansowego oraz sprawozdania z realizacji
rocznego programu działalności jednostki doradztwa rolniczego i rocznego
planu finansowego;
– zgłaszanie wniosków w sprawach dotyczących funkcjonowania jednostki
doradztwa rolniczego.
Rada jest organem opiniodawczo-doradczym dyrektora jednostki doradztwa
rolniczego.
W skład Rady wchodzi 11 członków, przy czym do Rady przy Centrum Doradztwa wchodzą:
 2 przedstawicieli ministra właściwego do spraw rozwoju wsi,
 2 przedstawicieli Krajowej Rady Izb Rolniczych,
 4 przedstawicieli zgłoszonych przez związki zawodowe rolników,
 po 1 przedstawicielu zgłoszonym przez szkoły wyższe i jednostki badawczo-rozwojowe,
 1 przedstawiciel konwentu marszałków.
Do Rady przy WODR wchodzą:
 2 przedstawicieli sejmiku województwa,
 2 przedstawicieli właściwej miejscowo izby rolniczej,
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4 przedstawicieli zgłoszonych przez związki zawodowe rolników,
1 przedstawiciel zgłoszony przez szkoły wyższe i jednostki badawczo-rozwojowe,
2 przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych kształcących dla potrzeb rolnictwa.

6. Zatrudnienie i efekty pracy doradczej
Wyniki naszych badań wskazują, że w CDR zatrudnionych jest 111 doradców specjalistów (od 109 do 118 w latach 2005-2010). W WODR w 2010 r. stan
zatrudnienia doradców wynosił 3 579 i wykazywał tendencję spadkową, wobec
4 342 doradców w 2005 r.
Wśród doradców dominują kobiety (55,0%), wyższe wykształcenie (licencjat,
inżynier, mgr, dr) posiada 86% doradców i specjalistów. Średnio w biurze powiatowym doradztwa pracuje 12 doradców (od 8 w woj. śląskim, opolskim, lubuskim i zachodniopomorskim do 16 w woj. podlaskim, podkarpackim). Średnio na
1 gminę przypada 1,8 doradcy (1,1 w śląskim i 2,4 w podkarpackim).
Statystycznie na 1 doradcę przypada średnio 367 gospodarstw o powierzchni
powyżej 1 ha (dane ARiMR) lub 202 gospodarstwa powyżej 2 ESU (dane GUS)
lub 123 gospodarstwa powyżej 4 ESU (dane GUS). Liczby te są niezwykle zróżnicowane w poszczególnych województwach, co świadczy o braku zależności zatrudnienia od liczby i istniejącej struktury obszarowej gospodarstw. Przykładowo
według danych ARiMR dla gospodarstw powyżej 1 ha średnio na doradcę w woj.
zachodniopomorskim i lubuskim przypada odpowiednio 187 i 197 gospodarstw,
a w woj. lubelskim i małopolskim – 590 i 580 gospodarstw.
Koszty funkcjonowania ośrodków doradztwa rolniczego w przeliczeniu na
1 doradcę wynoszą średnio 66,6 tys. (od 46,7 tys. zł w woj. podkarpackim do
107,5 tys. zł w woj. pomorskim).
Efekty pracy doradczej zobrazowano na przykładzie wdrażania instrumentów
WPR w polskim rolnictwie w ostatnim 10-leciu. W okresie przedakcesyjnym doradztwo rolnicze stało się bardzo ważną instytucją Systemu Absorpcji Wsparcia
Unijnego (ISAWU), intensywnie włączając się w proces przygotowania rolników
do korzystania ze środków Unii Europejskiej [Drygas 2012, 90-93].
Począwszy od 2002 roku ODR-y uczestniczyły we wdrażaniu Programu SAPARD, a od 2003 roku prowadziły w całej Polsce kampanie informacyjne i szkolenia oraz wspomagały potencjalnych beneficjentów w przygotowaniu niezbędnych
dokumentów wymaganych przez instytucje dystrybuujące środki UE w ramach
płatności bezpośrednich, SPO-Rol. 2004-2006, PROW 2004-2006 i PROW 20072013. Według danych ARiMR w okresie od października 2003 do kwietnia 2004
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zorganizowano 40 327 spotkań informacyjno-promocyjnych, w których uczestniczyło 1 059 471 rolników, czyli prawie 2/3 szacowanej liczby producentów kwalifikujących się do otrzymania płatności bezpośrednich. We wszystkich tych spotkaniach wiodącą rolę odgrywali doradcy ODR. W okresie realizacji Programu SAPARD, po początkowo niskim zainteresowaniu rolników, wskutek intensywnych
prac informacyjno-szkoleniowych prowadzonych przez ODR, wykorzystano
wszystkie alokowane środki w dwóch ukierunkowanych na rolników działaniach:
Inwestycje w gospodarstwach rolnych i Różnicowanie działalności gospodarczej na
obszarach wiejskich. Według badań prowadzonych przez Instytut Rozwoju Wsi
i Rolnictwa, w których wziął udział autor niniejszej opinii, wnioski przygotowane
przez ODR stanowiły odpowiednio 53,3 % i 25,7% łącznej liczby złożonych wniosków. W sumie opiewały one na kwotę 452,7 mln zł, co stanowiło 42% wykorzystanej łącznej alokacji finansowej na te działania.
W latach 2004-2006 doradcy ODR przygotowali 26,6% ogólnej liczby wniosków o dopłaty bezpośrednie, natomiast w latach 2007-2010 udział ten zwiększył
się do 35,6%. Łącznie w latach 2004-2010 doradcy rolniczy przygotowali wnioski
o płatności bezpośrednie na kwotę około 11,0 mld zł, w tym w latach 2007-2010
na kwotę 8 439,5 mln zł (tabela 1).
Tabela 1
Efekty wsparcia doradztwa rolniczego (WODR) we wdrażaniu wybranych
działań PROW 2007-2013 (stan na 31.12.2010)
Lp.

Działania

Liczba
wniosków do
ARiMR ogółem

Wnioski sporządzone
przez WODR ogółem
l. jedn.

%

Wartość wniosków
sporządzonych
przez WODR mln zł

1.

Wnioski o dopłaty bezpośrednie

5 639 956

2 009 416

35,6

8 439,5

2.

Program rolnośrodowiskowy

124 765

114 238

91,6

1 210,9

3.

Modernizacja gosp. rolnych

43 235

24 018

55,5

3 324,1

4.

Ułatwianie startu młodym rolnikom

20 640

10 731

52,0

705,0

5.

Korzystanie z usług doradczych…

17 737

6 550

36,9

28,2

6.

Renty strukturalne

25 528

8 288

29,1

-

7.

Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej…

16 703

4 134

29,1

352,2

8.

Zwiększanie wartości dodanej…

673

26,6

1 725,0

9.

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

2 532
6 490 226
15 523
2 827 497

1 511

9,7

275,2

Uczestnictwo rolników w systemach
jakości żywności

21 303
121 644,3

1 397

6,6

7,96

–

–

–

16 068,1

10.

Ogółem:

Źródło: Badania IRWiR.
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W ramach SPO Rolnictwo 2004-2006 ODR-y miały bardzo wysoki udział
w przygotowaniu wniosków. W działaniu Różnicowanie działalności... wynosił on
69,3%, Ułatwianie startu młodym rolnikom 68,9%, Inwestycje w gospodarstwach rolnych 67,9%. Wartość tych wniosków opiewała łącznie na około 2,4 mld zł. W procesie wdrażania PROW 2004-2006 i PROW 2007-2013 (dane do 2010 r.) także
bardzo wyraźnie zaznaczył się udział ośrodków doradztwa rolniczego. W tabeli
1 zaprezentowano efekty pracy doradców ODR za lata 2007-2010. W przypadku planów rolnośrodowiskowych ich udział w okresie 2004-2006 wynosił 77,8%
(629,9 mln zł) i aż 91,6% (1 210,9 mln zł) w latach 2007-2010. W ramach PROW
2007-2013 za pierwsze cztery lata w działaniu Modernizacja gospodarstw rolnych
udział ten wynosił 55,5% (3 324,1 mln zł), Ułatwianie startu młodym rolnikom
52,0% (705 mln zł), Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 29,1% (352
mln zł), Zwiększanie wartości dodanej... 26,6% (1 725,0 mln zł).
Należy podkreślić, że poza doradztwem w zakresie wdrażania instrumentów
WPR, doradcy świadczą doradztwo technologiczne, organizacyjno-ekonomiczne,
marketingowe i rolnośrodowiskowe w ramach działalności statutowej, udzielając
informacji i drobnych porad, prowadząc szkolenia, organizując pokazy, demonstracje polowe, targi, konkursy itp.
Uzyskiwane efekty dowodzą skuteczności i efektywności oddziaływania doradców rolniczych na swoich klientów mieszkających na obszarach wiejskich.
Z wyliczeń autora wynika, że każda złotówka wydatkowana na doradztwo z budżetu państwa dawała rocznie w okresie 2007-2010 średnio 22 302,0 zł wartości
sporządzanych przez nich wniosków, planów biznesu i planów rolnośrodowiskowych, uzyskanych przez rolników w postaci dopłat bezpośrednich i działań
PROW.

7. Wnioski i rekomendacje
1. System funkcjonowania jednostek doradztwa rolniczego w Polsce w obecnym kształcie, tj. od 1 sierpnia 2009 r. jest niespójny. Ośrodki Doradztwa
Rolniczego podlegają organizacyjnie Sejmikom Wojewódzkim, które nie
posiadają własnych mechanizmów kontroli, zaś finanse z budżetu państwa
kierowane są do nich za pośrednictwem Wojewodów. Tak więc kto inny
finansuje, a kto inny nadzoruje działalność ODR.
2. W Polsce mamy 16 niezależnych wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego. Na szczeblu krajowym brak jest jednostki koordynującej (np. Dyrektoriat Generalny, Rada Dyrektorów, Zarząd Krajowy), bowiem CDR takiej
roli ustawowo nie pełni. CDR pełni głównie rolę szkoleniową dla doradców,
a nie dla rolników. Nazwa Centrum jest zatem nieadekwatna do roli, jaką
mu przypisano.
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3. Zgodnie z Ustawą z 23 stycznia 2009 r. organem nadzorującym działalność
ODR jest Sejmik Województwa. Tymczasem zgodnie z ustawą o samorządzie województwa wszystkie wojewódzkie jednostki organizacyjne podlegają Zarządowi Województwa. Zarząd Województwa przedkłada plany
i sprawozdania z działalności tych jednostek Sejmikowi Województwa, co
w ustawie o samorządzie terytorialnym zostało wyraźnie ustalone. A zatem w obecnym stanie prawnym Sejmikowi nadano uprawnienia, które jest
w stanie wykonać jedynie przy pomocy urzędu marszałkowskiego, który
podlega Zarządowi Województwa, a Zarząd z kolei wybierany jest przez
Sejmik. Podległość ODR należałoby przekazać zatem zarządowi Województwa, czyli dostosować się do rozwiązań stosowanych przy jednostkach
organizacyjnych innych wojewódzkich jednostek organizacyjnych.
4. Kuriozalnym rozwiązaniem znowelizowanej ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego jest również fakt, że dyrektora ODR powołuje Zarząd – organ wykonawczy, ustalając również jego wynagrodzenie, a wicedyrektorów
(uchwalając ich wynagrodzenie) – Sejmik – organ uchwałodawczy, czyli
wyższy rangą.
5. Rola Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego wobec kompetencji dodanych
Sejmikowi Województwa w odniesieniu do wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego została całkowicie zmarginalizowana, a część ich zadań
– zdublowana.
6. Jedną ze słabych stron jednostek doradztwa rolniczego są niedostateczne więzi z nauką, spowodowane m.in. brakiem właściwego premiowania
pracowników nauki za współpracę z praktyką gospodarczą. Z kolei zapis
ustawowy dotyczący Składu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego dopuszczający jedynie jednego przedstawiciela szkół wyższych i jednostek
badawczo-rozwojowych wobec np. dwóch przedstawicieli średnich szkół
rolniczych wydaje się utrwalać te słabe powiązania z nauką.
7. Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego realizujące zadania z zakresu
doradztwa rolniczego, a zwłaszcza doradztwa wiejskiego na rzecz regionalnego i lokalnego rozwoju wsi i rolnictwa muszą mieć możliwość otrzymywania dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym
również na wynagrodzenia dla pracowników, utrzymanie ośrodków oraz
wydatki inwestycyjne. Wymaga to nowelizacji ustawy budżetowej.
8. Uzyskiwane efekty pracy doradczej świadczą o podejmowaniu wyzwań
przez ODR wobec zmieniającej się ciągle Wspólnej Polityki Rolnej i dużej
efektywności we wdrażaniu jej instrumentów z korzyścią dla rolników, ich
rodzin i ludności wiejskiej. ODR-y posiadają bardzo duże doświadczenie
w realizacji swych zadań statutowych i coraz większe w realizacji odpłat-
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nych usług doradczych. Są zdecydowanie bardziej wiarygodne w opinii
większości rolników wobec konkurencyjnych firm komercyjnych na rynku
usług doradczych.
9. Obecna struktura organizacyjna jednostek doradztwa rolniczego w swym
wymiarze ustawowym wymaga zmian, które zidentyfikowano w niniejszej
opinii. Ich pełne wprowadzenie w życie usprawniłoby być może funkcjonowanie ośrodków doradztwa rolniczego. Alternatywą dla tego znowelizowanego rozwiązania mogłoby być:
a) przekazanie ośrodków doradztwa pod kontrolę izb rolniczych wraz
z ustawowym przekazaniem izbom środków budżetowych (gwarancja
rządowa),
b) podporządkowanie ODR-ów Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiedzialnemu w pełni za politykę rolną, posiadającemu środki finansowe na jej upowszechnianie i wdrażanie wraz ze zmianą roli i funkcji
Centrum Doradztwa Rolniczego będącego w jego podległości.
10. Wszystkie te trzy propozycje rozwiązań i zapewne jeszcze inne są możliwe
do realizacji. Powinny być one wzięte pod uwagę i szczegółowo przeanalizowane przy opracowaniu strategii rozwoju (funkcjonowania) doradztwa
rolniczego w nawiązaniu do zadań objętych przyszłą WPR oraz strategii
zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa w Polsce.
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STRESZCZENIE

W pracy przedstawiono diagnozę statusu prawnego jednostek doradztwa rolniczego
w Polsce, tj. Centrum Doradztwa Rolniczego oraz wojewódzkich ośrodków doradztwa
rolniczego po prawie czterech latach ich funkcjonowania w nowej formie organizacyjno-prawnej, a także dokonano cząstkowej oceny efektów pracy doradców we wdrażaniu
instrumentów WPR. W tym celu zidentyfikowano wszystkie akty prawne obowiązujące
dyrektorów jednostek doradztwa rolniczego, zorganizowano panel dyskusyjny z przedstawicielami dyrekcji CDR i ODR z całego kraju oraz dokonano analizy ankiet zawierających
dane liczbowe co do rezultatów pracy doradców w zakresie działań objętych I i II filarem
WPR. Na podstawie przeprowadzonej analizy pozytywnie oceniono efekty pracy doradczej oraz wyciągnięto krytyczne wnioski co do aktualnego statusu prawnego ODR, czyli
umiejscowienia ich w Sejmikach Wojewódzkich oraz zaproponowano kroki naprawcze
oraz rozwiązania alternatywne.
JÓZEF KANIA
THE LEGAL STATUS OF AGRICULTURAL ADVISORY SERVICES IN POLAND
AND ITS ROLE IN THE IMPLEMENTATION OF THE COMMON AGRICULTURAL
POLICY INSTRUMENTS

Key words: agricultural advisory, legal basis, the effects of advisory services, the Common
Agricultural Policy
SUM M A RY

The paper presents a diagnosis of the legal status of advisory units in Poland, such as
the Agricultural Advisory Centre in Brwinow and the provincial advisor y centers after
nearly four years of operation in the new organizational forms, and made a partial assessment of the effects of the work of advisers in the implementation of the CAP instruments.
For this purpose, identified all applicable laws directors of agricultural advisory services,
organized a panel discussion with representatives of the Directorate CDR and ODR from
across the country and an analysis of questionnaires containing figures on the result of
work of advisers in the area covered by the first and second pillar of the CAP. The analysis
assessed the effects of positive advisory work and critical conclusions drawn as to the current legal status of ODR, the location of the provincial assemblies and proposed corrective
actions and alternatives.
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I. Uwarunkowania prawne doradztwa rolniczego
U podstaw tworzenia systemu doradztwa rolniczego w powojennej Polsce
legło przekonanie, że rozwój nauki i techniki oraz wdrażanie i adaptowanie ich
osiągnięć do praktyki rolniczej stanowią podstawę podnoszenia ilości i jakości
produkcji rolnej. Mają też znaczenie w modernizowaniu istniejącego stanu gospodarstw rolnych.
Mimo znacznego upływu czasu oraz diametralnych zmian stosunków społeczno gospodarczych zasadniczy cel realizowany w ramach doradztwa rolniczego nie uległ zmianie. Rozwój współczesnych form gospodarowania i wynikający
stąd wzrost wymagań technologicznych, jakościowych, bezpieczeństwa żywności, a także nowe oczekiwania i wyznania środowiskowe, uwydatniały potrzebę
sprawnego i efektywnego funkcjonowania systemu doradztwa rolniczego. Zdeterminowały też zmiany modelu systemu doradztwa1.
1. Rys historyczny doradztwa rolniczego w Polsce i Unii Europejskiej
Historyczne początki współczesnego sytemu doradztwa rolniczego związane
są z powołaniem do życia wojewódzkich ośrodków postępu rolniczego (WOPR),
na mocy uchwały nr 125 Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1975 r. w sprawie za1 Ewolucję systemów wsparcia doradczego szerzej prezentuje J.Dorofiejczuk-Paradny, S.Zawisza: Ewolucja systemów wsparcia doradczego na Świecie – od doradztwa państwowego do prywatnych
usług doradczych, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego z 2011 r., Nr 1, s. 13 26; Zob. też uwagi historyczne W.Pawlak: Polskie prawo rolne, Warszawa – Poznań 1988, s. 266 – 269; W. Pańko: Prawo
rolne, Katowice 1987, s. 158 – 161.
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sad funkcjonowania wojewódzkich ośrodków postępu rolniczego2. Utworzenie
jednostek WOPR zamknęło wcześniejszy okres, w którym doradztwo rolnicze
prowadzone było przez Związek Samopomocy Chłopskiej, państwowe ośrodki
maszynowe, kółka rolnicze i służby gminne. Rolne służby instruktorsko – doradcze wojewódzkich ośrodków postępu rolniczego z reguły działały w strukturze
dwustopniowej, jako służba zakładowa prowadząca doradztwo specjalistyczne
i wdrożeniowe, oraz służba w terenie zajmująca się doradztwem zespołowym i indywidualnym, a także realizująca programy oświatowe.
Zasadnicze zmiany w strukturze doradztwa przyniosły lata 90 XX w. Stosownie do postanowień Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej określonych
w wystąpieniu znak: NOPUD 8716/57/903, właściwi miejscowo wojewodowie,
działając jako organ założycielski, przekształcili dotychczasowe jednostki wojewódzkich ośrodków postępu rolniczego w jednostki budżetowe pod nazwą wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego (WODR). Zaś na mocy art. 25 ust. 4 przepisów wprowadzających do ustawy reformującej administrację publiczną4 powierzono wojewodom z dniem 1 stycznia 1999 r. przejęcie ośrodków doradztwa rolniczego mających siedziby w województwie, z wyłączeniem ośrodków, które przejął
minister właściwy do spraw rozwoju wsi w celu utworzenia Krajowego Centrum
Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Krajowe Centrum z siedzibą w Brwinowie powstało na mocy zarządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej nr 9 z dnia 18 grudnia 1998 r.5
Przyjęte rozwiązanie organizacyjne utworzyło dwuszczeblowy model doradztwa, który mimo istotnych mankamentów6, przetrwał aż do chwili dostosowania
przepisów polskich do reguł obowiązujących w Unii Europejskiej. Ustawą z dnia
22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego7 utworzony został
system doradztwa rolniczego obowiązujący do dnia dzisiejszego.

2 Uchwała Rady Ministrów nr 125 nie była publikowana. Warunki finansowania wojewódz-

kich ośrodków postępu rolniczego określone zostały uchwałą Rady Ministrów nr 114/81 z dnia 17
czerwca 1981r. w sprawie systemu ekonomiczno – finansowego wojewódzkich ośrodków postępu
rolniczego, Mon. Pol. Nr 16, poz. 126.
3 Niepublikowane.
4 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające do ustawy reformującej administracje publiczną Dz. U. Nr 162, poz. 1144.
5 Zarządzenie niepublikowane. W skład Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa
i Obszarów Wiejskich weszły oddziały w Poznaniu i Krakowie oraz regionalne centra w Barzkowicach, Płońsku, Przysieku, Radomiu, Starym Polu, Wrocławiu i Częstochowie.
6 Por uwagi B. Kozłowskiej: Wybrane problemy doradztwa rolniczego na tle nowych regulacji
prawnych, [w:] Studia Iuridica Agraraia Tom V Białystok 2005, s. 86 – 95.
7 Dz. U. Nr 251, poz. 2507 ze zm.
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2. Obowiązujące podstawy prawne
Określając podstawy prawne kształtujące system doradztwa rolniczego w Polsce uwzględnić trzeba przepisy prawa europejskiego i krajowego.
2.1. Przepisy prawa UE
Obowiązek utworzenia doradztwa rolniczego w krajach członkowskich Unii
Europejskiej stanowił jedno z założeń realizowanej od 2003 r. Reformy Fischlera,
która zakładała stopniowe odchodzenie od instrumentów rynkowych (produkcyjno – dochodowych) na rzecz aspektów środowiskowych, jakości żywności,
ochrony konsumenta oraz rozwoju obszarów wiejskich. Realizacja nowych obowiązków przez producentów rolnych wymagała wsparcia doradztwa rolniczego8.
2.1.1. Podstawą prawną utworzenia systemu doradztwa UE było rozporządzenie Rady Wspólnot Europejskich (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003
r. ustanawiającego wspólne zasady wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej
polityki rolnej i określone systemy wsparcia dla rolników9. Przepisy stanowiły, że
do dnia 1 stycznia 2007 r. powstaną jednostki doradztwa dla rolników w zakresie
zarządzania gruntami oraz gospodarstwem.
2.1.2. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 73/2009 r. z dnia 19 stycznia 2009 r.10
zastąpiło rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003. Powołany akt prawny utrzymał względem krajów członkowskich wymóg tworzenia i organizacji doradztwa
rolniczego, wskazując na dodatkowy zakres usług wynikający z realizacji zasady
cross – compiliance11.
Potrzebę kontynuacji unijnej regulacji w zakresie systemu doradztwa rolniczego potwierdził także ostatni przegląd wspólnej polityki rolnej (tzw. Health –
8 Konsekwencje prawne i organizacyjne powołania doradztwa przez przepisy UE prezentu-

je B.M. Wawrzyniak: Struktury organizacyjne doradztwa rolniczego i instrumenty finansowe jego
wsparcia w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej, Zagadnienia Doradztwa Rolnego z 2012 r. Nr
1, s. 5 – 17.
9 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003r. ustanawiające wspólne
zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2019/93,
(WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999,
(WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001, Dz. U. L 270
z 21.10.2003, s.1.
10 Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne
zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej
i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniającym rozporządzenia (WE)
nr 1290/2003, (WE) nr 378/2007 oraz uchylające rozporządzenie (WE) 1782/2003, Dz. U. L 30
z 31.1.2009 r. s.16.
11 „Celem systemu doradztwa jest wspieranie gospodarstw w przestrzeganiu wymogów nowoczesnego rolnictwa wysokiej jakości”. Tak pkt. 19 preambuły do rozporządzenia nr 73/2009.
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check). Przegląd, rozpoczęty Komunikatem Komisji Europejskiej12 w listopadzie
2007 r. trwał rok, a jego wyniki ujęte zostały w porozumieniu Rady Ministrów
Unii Europejskiej, które stały się podstawą do uchwalenia pakietu legislacyjnego
modyfikującego instrumenty sterowania rynkiem13 oraz strategiczne wytyczne
wspólnej polityki rolnej14. Lista dotychczasowych priorytetów została poszerzona
o tzw. Nowe Wyzwania koncentrujące się na przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym, zachowaniu różnorodności biologicznej, propagowaniu wytwarzania
energii odnawialnej oraz prowadzeniu racjonalnej gospodarki wodnej. Zagadnienia te zostały objęte doradztwem rolniczym.
2.2. Przepisy prawa krajowego
2.2.1. W prawie polskim realizacja wymogów wspólnej polityki rolnej w zakresie doradztwa rolniczego dokonana została ustawą z dnia 22 października
2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego, na mocy której utworzono Centrum
Doradztwa Rolniczego oraz szesnaście wojewódzkich ośrodków, którym ustawa
określiła zakres zadań. Tym samym utworzony został system państwowych jednostek doradztwa rolniczego.
Zadania jednostek doradztwa rolniczego zostały w ustawie określone w sposób dwojaki. Generalnie, ustawa wskazuje, że jednostki prowadzą doradztwo
w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa
rolnego, a także co do podnoszenia konkurencyjności, kwalifikacji zawodowych
oraz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich (art. 2b ustawy); zaś szczegółowo, zakres przedmiotowy doradztwa został określony poprzez wskazanie konkretnych zadań i kategorii działań, jakie zostały powierzone Centrum Doradztwa
i jednostkom wojewódzkim (art. 4 – 5 ustawy). Analiza zakresu przedmiotowego
12 Bruksela 18.11.2010r., KOM (2007), 722 wersja ostateczna.
13 W szczególności zob. Rozporządzenie Rady (WE) nr 72/2009 z dnia 19 stycznia 2009r.

w sprawie zmian we wspólnej polityce rolnej poprzez zmianę rozporządzeń (WE) nr 247/2006,
(WE) nr 320/2006, (WE) nr 1405/2006, (WE) nr 1234/2007, (WE) nr 3/2008 oraz (WE) nr 479/2008
i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 1883/78, (EWG) nr 1254/98, (EWG) nr 2247/89, (EWG) nr
2055/93, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 2596/97, (WE) 1182/2005 i (WE) nr 315/2007, Dz. Urz. UE L
30, z 31.1.2009, s. 1 oraz Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej
polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003, Dz. Urz. UE L 30, z 31.1.2009, s. 16 – 99; Rozporządzenie Rady (WE)
nr 74/2009 z dnia 19 stycznia 2009r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 w sprawie
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich (EFRROW), Dz. Urz. UE L 30, z 31.1.2009, s. 100.
14 Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2009r. zmieniająca decyzję 2006/144/WE w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla rozwoju obszarów wiejskich (okres programowania 2007 –
2013) Dz. Urz. L 30, z 31.1.2009, s. 112 -115.
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powierzonych do realizacji zadań, jednoznacznie wskazuje, że jest on niezwykle
szeroki i obejmuje liczne aspekty funkcjonowania gospodarstw, prowadzenia
działalności rolniczej oraz innej zlokalizowanej na obszarach wiejskich. Ma także
wpływ na działania oświatowe, kulturalne oraz szeroko rozumiane środowiskowe
naturalne15.
3. Ocena funkcjonowania sytemu doradztwa rolniczego w Polsce
3.1. Działania tak zorganizowanego systemu doradztwa rolniczego nie w pełni
zaspokajają oczekiwania i potrzeby współczesnego, dynamicznie zmieniającego
się rolnictwa. Główne zastrzeżenia koncentrują się na nieskuteczności świadczonych usług, trudnym dostępie do doradców, braku odpowiedzialności za świadczone usługi, ograniczonym stosowaniu nowoczesnych form doradztwa, zbiurokratyzowanym trybie postępowania, zbyt opieszałym identyfikowaniu potrzeb
rolników, monopolizacji niektórych sfer działań doradczych, a nawet upolitycznieniu struktur16. Stanowią też podstawę do postulowania zmian w obowiązującym systemie doradztwa, przede wszystkim przez poszerzenie i zróżnicowanie
jednostek doradczych17.
3.2. Poza systemem doradztwa państwowego (publicznego) krajowe przepisy
przyznają różnorakie uprawnienia doradcze także innym instytucjom i organizacjom. Zasadnicza lista jednostek mających uprawnienia doradcze wynika z art.
5 ust. 1 ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego, który wskazuje podmioty współpracujące w ramach doradztwa. Są to przede wszystkim agencje rolne
(ANR, ARiMR, ARR), KRUS, banki spółdzielcze, regionalne zarządy gospodarki
wodnej, placówki oświatowe, naukowe i jednostki naukowo – badawcze, związki zawodowe, organizacji krajowe i zagraniczne wspomagające rozwój obszarów
wiejskich oraz Izby rolnicze i Krajowa Rada Izb Rolniczych. Wskazane jednostki
realizują zadania z zakresu doradztwa rolnego, choć w różnym zakresie i z różnym zaangażowaniem. Wszystkie mogą też stanowić element poszerzonego systemu doradztwa rolniczego.
3.3. Szczególne miejsce w tym względzie przypada izbom rolniczym. Izby rolnicze są organizacyjną formą samorządu rolniczego. Zgodnie z teorią prawa administracyjnego, izby są korporacjami publicznoprawnymi o obligatoryjnym charakterze członkostwa, wykonującymi zadania publiczne i posiadającymi upraw15 A. Oleszko: Prawo rolne, Warszawa 2009, s. 268.
16 Zarzuty wobec doradztwa państwowego są podobnie formułowane także w innych krajach.

Zob. J. Dorofiejczuk – Paradny, S. Zawisza, op cit. s. 25-19.
17 Takie wnioski sformułowane zostały m.in. na Konferencji w Warszawie, która odbyła się
7 grudnia 2010 r. Zob. Sprawozdanie E. Matuszaka: Polskie doradztwo rolnicze wobec nowych wyzwań w ramach UE, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego z 2011 r., Nr 1, s. 97–104.
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nienia zwierzchnie w stosunku do członków. Reaktywowane po blisko pół wieku
nieobecności. Izby rolnicze są jedynym samorządem zawodowym o charakterze
powszechnym, z którego wynika prawny tytuł do reprezentowania wszystkich
rolników oraz obrony interesów całego rolnictwa. Izby rolnicze okresu międzywojennego wypełniały przestrzeń między państwem, a środowiskiem rolniczym.
Były właściwe do podejmowania decyzji w kwestiach zasadniczych dla gospodarki rolnej i społeczności rolniczej. Jako samorząd gospodarczy artykułowały
potrzeby ekonomiczne, zawodowe i społeczne rolników, a jako jednostki administracji wykonywały w imieniu państwa zadania z zakresu rolnej administracji
publicznej18. Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych19 nawiązała do
międzywojennej tradycji określając zakres zadań realizowanych przez izby względem swoich członków. W art. 5 ust. 1 pkt 6 wprost przyznała kompetencje do prowadzenia doradztwa w zakresie działalności rolniczej, wiejskiego gospodarstwa
rolnego oraz uzyskiwania przez rolników dodatkowych dochodów. Umożliwiła
też prowadzenie wojewódzkich ośrodków doradztwa, na podstawie porozumień
zawartych z Zarządem województwa (art. 3 ust. 5 ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego) oraz wykonywanie innych przekazanych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (art. 5 ust. 2 ustawy o Izbach rolniczych).
W kontekście przedmiotu niniejszej analizy należy przeto stwierdzić, że Izby rolnicze mogą a nawet powinny, podejmować systematyczne działania w zakresie innowacyjności gospodarstw, zarządzania jakością, zasobami ludzkimi, potencjałem
ekonomicznym, udziałem gospodarstw w projektach naukowo-badawczych. W zakresie usług doradczych objętych kompetencjami Izb powinny znaleźć się także warunki bezpieczeństwa żywności, współpracy z przedsiębiorcami przemysłu rolno
– spożywczego, organizacjami ochrony środowiska, przedsiębiorcami działającymi
w otoczeniu rolnictwa oraz organizacjami administracji rolnej wszystkich szczebli.
Przepisy ustawy o Izbach rolniczych jednoznacznie wskazują, na szczególną
pozycję, jaką ustawodawca przyznał izbom, jako organom samorządu zawodowego rolników powołanego do reprezentowania i rozwiązywania problemów rolnictwa. Doradztwo rolnicze może i powinno stać się jedną z ważniejszych płaszczyzn
aktywności Izb w zakresie realizacji nałożonych na nie zadań ustawowych. Tym
bardziej, że Izby są legitymowane do reprezentacji interesów wszystkich swoich
członków, nie mają charakteru politycznego, nie są powiązane ekonomicznie
z wyspecjalizowanymi jednostkami doradczymi. Powierzenie sfery doradczej,
podobnie jak w okresie międzywojennym, będzie wyrazem zaufania władz rządowych do organizacji rolniczych, do ich znajomości potrzeb rolnictwa, kom18 Tradycje izb rolniczych prezentuje K. Walkowiak: Samorząd rolniczy w Polsce – przeszłość

i teraźniejszość, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego z 2012 r., Nr 1, s. 99–108.
19 Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 ze zm.
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petencji zawodowych i odpowiedzialności obywatelskiej. Poszerzenie zakresu
kompetencji będzie też wskazywało na realne realizowanie zasady decentralizacji
władzy, przez przekazanie jej właściwym organizacjom zawodowym20. Realizacja
funkcji doradczych i edukacyjnych, w ustawowym zakresie, przyczyni się też do
umocnienia znaczenia Izb w systemie organizacji zawodowych rolników, w procesach podejmowania decyzji politycznych i strategicznych dla rolnictwa oraz
ukształtuje właściwą opinię członków Izb o znaczeniu i funkcjonowaniu jednostek samorządu zawodowego21.
4. Doradztwo rolnicze w założeniach projektów rozporządzeń Pakietu
Legislacyjnego WPR 2020
W skład Pakietu Legislacyjnego WPR 2020 wchodzą następujące dokumenty:
– projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego
przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej (KOM 625)22;
– projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego
wspólną organizację rynków produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynków” KOM 626)23;
– projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich (KOM 627)24;
– projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej (KOM 628)25;
– projekt rozporządzenia Rady określający środki dotyczące ustalania niektórych dopłat i refundacji związanych ze wspólną organizacją rynków produktów rolnych (KOM 629)26;
– projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego
rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 w związku ze stosowaniem płatności
bezpośrednich dla rolników w odniesieniu do roku 2013 (KOM 630)27;
20 Zob. S.Wykrętowicz: Samorząd jako wyraz demokracji obywatelskiej, [w:] Samorząd w Pol-

sce. Istota, formy, zadania, pod red. S.Wykrętowicza, Poznań 2008, s. 50 i nast.
21 Możliwości oraz skuteczność działań Izb są już widoczne w zakresie doradztwa prawnego
oraz doradztwa technologicznego (Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe).
22 Bruksela, 12.10.2011, KOM (2011) 625, wersja ostateczna.
23 Bruksela, 12.10.2011, KOM (2011) 626, wersja ostateczna.
24 Bruksela, 12.10.2011, KOM (2011) 627, wersja ostateczna.
25 Bruksela, 12.10.2011, KOM (2011) 628, wersja ostateczna.
26 Bruksela, dnia 12.10.2011 KOM(2011) 629 wersja ostateczna.
27 Bruksela, 12.10.2011, KOM (2011) 630, wersja ostateczna.
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– projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego
rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do systemu płatności jednolitych i wsparcia dla plantatorów winorośli (KOM 631)28.
4.1. Zagadnienia zasad organizacji i funkcjonowania systemu doradztwa rolniczego w Pakiecie Legislacyjnym WPR 2020 ujęte zostały w projekcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie finansowania wspólnej polityki
rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej, (KOM 628). Zamieszczenie podstaw
prawnych tworzenia doradztwa w rozporządzeniu horyzontalnym stanowi podkreślenie wagi i znaczenia regulacji, a także wskazuje, że zakres zadań doradztwa
został poszerzony i wykracza poza dotychczasowe wymagania związane z realizacją dopłat bezpośrednich. Ze względu na miejsce regulacji uznać wypada,
że doradztwo po 2013 r. dotyczyć będzie wszystkich instrumentów wdrażanych
w ramach wspólnej polityki rolnej, a jego skuteczność stanowić będzie przedmiot
stałego monitoringu i oceny.
Tytuł III System Doradztwa Rolniczego (art. 12 – 15) rozporządzenia KOM
628 ustala zasady organizacji i funkcjonowania systemu doradztwa rolniczego
w krajach członkowskich UE. Główne założenia sprowadzają się do obowiązku utworzenia systemu doradztwa w zakresie zarządzania gruntami i gospodarstwem. System może składać się z dowolnej liczby organów, zarówno publicznych,
jak i prywatnych. Minimalny zakres przedmiotowy obejmuje doradztwo w zakresie wymogów dobrej kultury rolnej, praktyk korzystnych dla klimatu i środowiska, ochrony bioróżnorodności i przeciwdziałania zmianom klimatycznym,
zrównoważonego rozwoju działalności małych gospodarstw rolnych, innej działalności prowadzonej na obszarach wiejskich, zwłaszcza działalności innowacyjnej. Korzystanie z usług doradczych jest dobrowolne, powszechnie dostępne, choć
z możliwością określenia pierwszeństwa, zaś doradcy muszą mieć odpowiednie
kwalifikacje zawodowe29. Konieczne jest także rozdzielenie funkcji doradczych
i kontrolnych realizowanych przez jednostki doradcze. Szczegółowe rozwiązania
należą do Komisji w ramach aktów delegowanych oraz państw członkowskich
w zakresie przyznanej im swobody decyzyjnej.
W postanowieniach ogólnych dotyczących doradztwa należy zwrócić szczególną uwagę na to, że zadania z zakresu doradztwa rolniczego ujęte zostały w art. 5
rozporządzenia KOM 628 ustalającym katalog priorytetów Unii w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Tym samym sprawnie działający system doradztwa stał
się jednym z priorytetowych celów, jakie mają zostać osiągnięte w nowej WPR.
28 Bruksela, 12.10.2011, KOM (2011) 631, wersja ostateczna.
29 Co do kompetencji zawodowych szerzej zob. P. Niewiadomski: Model kompetencji zawodo-

wych doradcy rolniczego [w:] Zagadnienia doradztwa rolniczego z 2012, Nr 1, s. 19 – 32.
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4.2. Szczegółowe zadania ze sfery doradztwa zawarte zostały w projekcie
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie finansowania rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich (KOM 627). Rozwój i specjalizacja rolnictwa i leśnictwa oraz szczególne
wyzwania, przed którymi stoją mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa na obszarach wiejskich wymagają odpowiedniego poziomu szkolenia
technicznego i gospodarczego, a także większej zdolności do korzystania z wiedzy
i informacji oraz ich wymiany. Transfer wiedzy i działania informacyjne powinny
odbywać się zarówno w tradycyjnych formach szkoleniowo – doradczych, ale także w nowych jak warsztaty, coaching, demonstracje, itp. Doradztwo może, a nawet powinno objąć, poza sferą dotychczasową, dodatkowo problematykę norm
bezpieczeństwa pracy, efektywności ekonomicznej, rolnej i środowiskowej gospodarstw rolnych oraz zarządzania gospodarstwem30.
Szczególnego znaczenia nabiera doradztwo w zakresie środków proekologicznych. Zadania proekologiczne realizowane przez producentów rolnych stanowią
bowiem jeden z zasadniczych argumentów uzasadniających utrzymanie instrumentów wspierających dochody rolnicze w ramach wspólnej polityki rolnej.
Traktowane są jako usługi i świadczenia publiczne, za które przysługuje wynagrodzenie. Dopłaty stają się w takim ujęciu formą wynagrodzenia za działania
o charakterze publicznym.
Środki zmierzające do utworzenia ram działań proekologicznych zostały ujęte
szeroko naruszając dotychczasowy w miarę klarowny podział na filary: I - rynkowy i II - obszarów wiejskich. W świetle postanowień Pakietu Legislacyjnego WPR
2020 katalog instrumentów proekologicznych zawierają:
1. przepisy projektu rozporządzenia KOM 625 (płatności bezpośrednie),
wprowadzające płatności za praktyki korzystne dla klimatu i środowiska,
utrzymywanie obszarów proekologicznych, obszarów o ograniczeniach naturalnych oraz zadania realizowane w ramach programów operacyjnych
grup producentów owoców i warzyw;
2. projekty rozporządzenia KOM 627 (obszary wiejskie), statuujące wsparcie
w ramach środka rolno-środowiskowo-klimatycznego, rolnictwa ekologicznego, obszarów Natura 2000 oraz objętych dyrektywą wodną, obszarów
z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami,
a także działania na rzecz dobrostanu zwierząt, usług leśno-środowiskowych i klimatycznych oraz ochrony lasów;
3. projekt rozporządzenia KOM 628 (finansowanie WPR), regulujący zasadę
wzajemnej zgodności (cross compiliance).
30

Por. postanowienia pkt 14 – 17 preambuły do projektu rozporządzenia KOM 628
oraz art. 5 pkt 1 lit. a-c, art. 16 oraz art. 61 – 62 powołanego projektu rozporządzenia.
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Wzajemne relacje między poszczególnymi instrumentami są trudne do
uchwycenia, z uwagi na brak czytelnych kryteriów delimitacji zakresów przedmiotowych poszczególnych środków. Zadania doradztwa rolniczego w tym zakresie będą niewątpliwie bardzo utrudnione.
W katalogu szczegółowych zadań doradztwa zwracają też uwagę postanowienia art. 61-62 rozporządzenia KOM 627 (obszary wiejskie), które statuują nie
znane dotąd zadania doradztwa związane z upowszechnianiem innowacyjności
w rolnictwie. Europejskie Partnerstwo Innowacyjne (EPI) stanowi element
wsparcia rozwoju gospodarki rolnej. Dla potrzeb działań innowacyjnych przepisy
rozporządzenia przewidują tworzenie pomostu między najnowszymi badaniami
i technologiami a rolnikami, przedsiębiorcami i usługami doradczymi w ramach
grup operacyjnych EPI. Komunikacja oraz transfer wiedzy należy do zasadniczych zadań doradztwa. Gospodarstwa rolne traktować należy jako stałą część
dynamicznego systemu, związanego ze społecznością, edukacją, marketingiem,
polityką rządu oraz innymi czynnikami rozwojowymi. Koncepcja systemu wiedzy
rolniczej i informacji31 rozumiana jest jako powiązany wewnętrznie zbiór organizacji rolniczych (lub osób), które biorą udział w procesach takich jak wytwarzanie, transformacja, integracja, wykorzystanie wiedzy i informacji w celu podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów i wprowadzania nowości. System
ten integruje rolników, badaczy naukowych, wykładowców i doradców w procesie
wykorzystania wiedzy i informacji z różnych źródeł w celu usprawnienia produkcji rolniczej i poprawy warunków życia mieszkańców wsi.
Koncepcja systemu wiedzy znalazła odzwierciedlenie w najnowszych koncepcjach WPR. Wchodzący w skład Strategii Europa 2020 dokument nt. Unia Innowacji, stawia przed państwami członkowskimi konieczność skonstruowania efektywnego systemu organizacji, nauki, innowacji. W sferze rolnictwa działalność
innowacyjna ma na celu poprawę konkurencyjności, bezpieczeństwa żywności,
zmniejszenia wpływu na zmiany klimatyczne, racjonalnej gospodarki zasobami
naturalnymi, ochrony środowiska i bioróżnorodności. Znaczny zakres działań we
wskazanych ramach przedmiotowych przewidziany został do realizacji przez systemu doradztwa rolniczego (Farm Advisory System – FAS), którego obszar działania nierozerwalnie związany jest z transferem wiedzy i pomocą we wdrażaniu
innowacji. Zasadnicze znaczenie ma ukształtowanie procesu transferu wiedzy
z nauki (badań, doświadczeń, prób) do praktyki oraz wskazanie działań, które
powinny być podjęte przy wdrażaniu rozwiązań innowacyjnych w sektorze rolno
– spożywczym oraz na obszarach wiejskich. Podkreśla się konieczność zwiększe31 Agicultural Knowledge and Information System – AKIS wprowadzona została przez Nielsa
Roling`a. Zob. N.Roling: Whither Rural Extension? Occasional Papers in Rural Extension Department of Rural Extension Studies. Gueph, Ontario 1987, s. 291 – 311.
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nia spójności rozproszonych dotychczas działań wspierających innowacyjność.
Wzmocnienie ujęcia, w którym rozwój innowacji stanowi nadrzędny cel koordynujący różne polityki, łączący perspektywy średnio – i długoterminowe oraz
umożliwiający wykorzystanie różnych instrumentów organizacyjnych, finansowych i prawnych, tak na poziomie UE, jak i krajowym i regionalnym, stanowi
sedno transferu wiedzy. Dokonuje też oczekiwanego poszerzenia pojęcia innowacji wykraczającego poza tylko wymiar technologiczny, ale uwzględniającego także
osiągnięcia nietechnologiczne, społeczne czy organizacyjne.
Stały Komitet do Spraw Badań w Rolnictwie sformułował na konferencji
w Budapeszcie w 2011 r. raport, w którym za priorytety przyjęto: wsparcie badań
interdyscyplinarnych uwzględniających złożoność systemów rolnictwa, w tym zachowanie bioróżnorodności oraz zasobów naturalnych; zwiększenie finansowania
badań związanych ze zrównoważonymi technologiami produkcji żywności, wprowadzenie międzysektorowego podejścia w zakresie wiedzy rolniczej, jej transferu i wdrażania poprzez budowę skutecznego systemu doradztwa rolniczego oraz
wprowadzenie nowych zasad koordynacji i integracji polityk unijnych i narodowych z wykorzystaniem mechanizmów zapewniających kompromis między politykami sektorowymi. Komitet uznał także za priorytetowe skonstruowanie systemu e-umiejętności. Działaniami wspierającymi właściwą realizację programu
powinny być rozwiązania wzmacniające, tworzące tzw. trójkąt wiedzy – edukację,
badania, innowacje, przy aktywnym działaniu doradztwa rolniczego32.

II. Modele systemu doradztwa rolniczego po 2013 r.
1. Uzasadnienie propozycji rozwiązań wariantowych
Wynikające z powołanych przepisów Pakietu Legislacyjnego WPR 2020 zadania doradztwa każą podjąć próbę sformułowania nowych założeń krajowego systemu doradztwa rolniczego, adekwatnego do bardzo rozszerzonego katalogu zadań, jakie mają być realizowane. Przedstawione propozycje rozwiązań nawiązują
do tendencji światowych aprobujących i kształtujących doradztwo w formie partnerstwa publiczno – prywatnego, łączącego współdziałanie jednostek prywatnych
i publicznych33. Rola sektora państwowego sferze doradztwa spada w wyniku re32 Szerzej zob. E. K. Chyłek: Zadania doradztwa rolniczego w transferze wiedzy i innowacji, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego z 2011, nr 3, s. 21 – 35 oraz tegoż: Nauka i doradztwo rolnicze na
rzecz innowacji w sektorze rolno – spożywczym, Wieś i Rolnictwo z 2011, nr 3.
33 Funkcjonowanie partnerstwa publiczno – prywatnego, zwłaszcza w świetle postanowień
ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. z 2009 r., Nr 19,
poz. 100 ze zm.), budzi liczne zastrzeżenia. Ma też swoich zwolenników. Zob. D. Kokoszka: Przeciw
partnerstwu publiczno – prywatnemu, [w:] Rozprawy i studia, pod red. E. Kremer, Z. Truszkiewicza,
UJ Kraków 2009 r., s. 117 – 128.
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dukcji finansowania oraz kwestionowania wydajności i skuteczności świadczonych
usług. Instytucje państwowe pozostają – i jak się wydaje nadal pozostaną – głównych źródłem informacji dla wielu rolników. Jednak coraz większą rolę w dostarczaniu informacji odgrywają przedstawiciele sektora prywatnego, organizacje rolnicze
oraz związki zawodowe. Nie bagatelna jest też rola Internetu za pomocą, którego
propagowane są nowe dane, wyniki badań i inne wiadomości przydatne w prowadzeniu działalności rolniczej. Tworzone są też płaszczyzny wymiany doświadczeń
na forach dyskusyjnych. Prawidłowe ukształtowanie wzajemnych relacji między
jednostkami doradczymi oraz współpraca między nimi stanowi czynnik przesądzający o skuteczności i wydajności funkcjonowania systemu doradczego.
Decyzja o ewentualnych zmianach, jak też ich zakresie, powinna zostać poprzedzona dyskusją wielu środowisk, zwłaszcza przedstawicieli jednostek doradztwa, instytucji i organizacji współpracujących z nimi, przedstawicieli beneficjentów korzystających z usług doradztwa, przedstawicieli władz oraz ekspertów.
Trzeba także uwzględnić konieczność dokonania dalszych zmian – organizacyjnych, ustawodawczych i instytucjonalnych – jakie będą niezbędne w konsekwencji przyjęcia nowego modelu doradztwa. Oznacza to konieczność właściwego
w czasie rozłożenia procesu decyzyjnego i legislacyjnego.
Niniejsze propozycje, stanowią jedynie punkt wyjścia do podjęcia merytorycznej dyskusji nad wizją systemu doradztwa rolniczego w nowych warunkach
wspólnej polityki rolnej.
2. Warianty modeli systemu doradztwa rolniczego
Wariant I – Koncepcja zmian minimalnych
Propozycje pierwszego wariantu są najbardziej zachowawcze.
Nie prowadzą do radykalnych zmian a jedynie w nieznaczny sposób poszerzają
skład podmiotów tworzących jednostki doradztwa. Podstawowe założenia sprowadzają się do przyjęcia, że dotychczasowe jednostki realizują wszystkie dotychczasowe zadania, natomiast zadania nowe, związane z tworzeniem jednostek EPI,
przejmie inny podmiot – organizacja, która hierarchicznie usytuowana zostałaby
ponad jednostkami doradztwa. Nadrzędność usytuowania wynika z zakresu działań, jakie mogą być podejmowane w ramach EPI oraz konieczności gromadzenia,
przetwarzania i udostępniania danych w ramach EPI, tak na poziomie krajowym,
jak i europejskim. Z uwagi na zakres zadań, ustawowe umocowanie i usytuowanie w terenie podmiotami tymi na poziomie województwa powinny być Izby rolnicze, a na poziomie krajowym Krajowa Rada Izb Rolniczych. Obie organizacje
w świetle założeń ustawowych powołane są do najszerszego reprezentowania interesów producentów rolnych, współdziałają z licznymi podmiotami działającymi
w sferze rolnictwa oraz jednostkami administracji rolnej.
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Zaletą tego wariantu jest niewielki zakres zmian – organizacyjnych i legislacyjnych – jakie muszą zostać dokonane przy wdrożeniu zmian systemowych. To
zaś stanowi okoliczność przesądzającą o szybkości ich wdrażania. Okoliczności te
w polskich warunkach społeczno – politycznych muszą być uwzględniane.
Rozwiązanie to obciążone jest jednak istotnymi wadami. Po pierwsze poszerza już i tak ogromny katalog zadań, którymi zajmuje się doradztwo, co stawia
pod znakiem zapytania wydolność, szybkość i rzetelność usług doradztwa. Dalej,
prowadzi do pewnej monopolizacji usług doradczych, co może stać się przyczyną
ograniczenia dostępu i nieprawidłowości działania. Konieczne unowocześnienie
metod doradczych może być też trudne do wdrożenia przy utrwalonym już modelu działań. W konsekwencji podnoszone zastrzeżenia, co do sprawności działania doradców oraz dostępności do nich pogłębią się, co przy przyjętym założeniu,
że sprawnie działający system jest priorytetem WPR wydaje się barierą uniemożliwiającą wdrożenie niniejszego wariantu.
Wariant II – Koncepcja doradztwa filarowego
Wariant filarowy sprowadza się do poszerzenie składu jednostek doradztwa
rolniczego o nowe, w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego, oraz podzieleniu zakresu kompetencji według filarów wspólnej polityki rolnej.

Przyjmując w pewnym uproszczeniu schemat podziału kształtowałby się następująco:

Filar I – doradztwo w zakresie potrzeb wynikających z rynkowych mechanizmów WPR; wydaje się, że zadania z tego zakresu powinny być realizowane przez
dotychczasowe jednostki doradztwa;
Filar II – doradztwo w sprawach związanych z rozwojem obszarów wiejskich;
realizowane przez dotychczasowe jednostki, izby rolnicze oraz/lub inne instytucje
EPI – doradztwo i koordynacja działań prowadzona przez Izby rolnicze
Zaletą koncepcji filarowej jest podobnie jak w wariancie I stosunkowo niewielki zakres zmian. Wada tego podziału wynika jednak z samych założeń Pakietu
WPR 2020, który z wyraźną niekonsekwencją ujął zadania, zwłaszcza w sferze
działań środowiskowych. Dotychczasowy w miarę klarowny podział uległ zatarciu, a instrumenty środowiskowe zostały umieszczone w różnych filarach.
Wariant III – Koncepcja doradztwa przedmiotowego
Brak klarownego podziału zadań między filarami WPR można zniwelować
w kolejnym wariancie zmian, to jest w ramach doradztwa przedmiotowego. Istota
założeń sprowadza się do rozdzielenia zadań doradczych według przedmiotu, bez
względu na to, w którym filarze został on umieszczony.
Podział może być dokonany w sposób generalny np. zadania rynkowe; zadania
z rozwoju obszarów wiejskich; zadania ze sfery innowacji; lub w sposób szczegółowy np. zadania związane z obsługą grup producentów rolnych, zadania z obsługi
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gospodarstw ekologicznych; zadania związane z gospodarką leśną; zadania związane z przedsiębiorczością wiejską itp. Podział może też przebiegać według kryteriów
zbiorczych np. obsługi ds. rynków hurtowych i giełd towarowych; ds. współpracy
naukowej i problemów wdrażania nowych technologii; ds. sytuacji kryzysowych;
ds. zabezpieczeń socjalnych; ds. współpracy z Agencjami rolnymi itp.
Koncepcja doradztwa przedmiotowego wymaga poszerzenia i zróżnicowania
jednostek doradczych, zwłaszcza przez włączenie do systemu jednostek specjalistycznych – np. certyfikujących gospodarstwa ekologiczne czy prowadzących
kursy BHP, a także organizacji społecznych, zawodowych i innych – np. związków
zawodowych w sprawach zabezpieczeń socjalnych. Rozbudowa systemu wymaga ustalenia zasad akredytacji jednostek prywatnych jako jednostek doradczych,
a także ustalenia hierarchicznego podporządkowania między jednostkami, a co
najmniej ustalenia podmiotów koordynujących pracę poszczególnych jednostek
w terenie choćby tylko w minimalnym zakresie ujednolicenia praktyki, gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych oraz monitoringu działalności dla
potrzeb WPR.
Wariant IV – Koncepcja rozbudowy systemu doradztwa
(doradztwo wieloelementowe)
Koncepcja doradztwa wieloelementowego stanowi rozwinięcie doradztwa
przedmiotowego. Podział zadań dokonywany byłby między różne - akredytowane instytucje, organizacje czy podmioty, które tworzyłyby system doradztwa
rolniczego.
W tym modelu możliwe jest także tworzenie jednostek, które realizowałyby
specyficzne problemy typowe dla kraju lub poszczególnych regionów, Np. jednostki ds. klastrów, jednostki ds. zagadnień środowiskowo – klimatycznych.
W wariancie tym konieczne jest ustalenie kryteriów podziału zadań oraz zasady kontroli i wewnętrznego podporządkowania poszczególnych jednostek,
a także zasady akredytacji jednostek specjalistycznych, które będą stanowiły część
systemu doradczego. Wymaga to gruntownej przebudowy systemu administracji
rolnej, głębokich zmian legislacyjnych oraz ponownego określenia miejsca systemu doradztwa rolniczego w strukturach instytucji sfery rolnej.

III. Konsekwencje prawne zmiany systemu doradztwa rolniczego
Konsekwencje zmiany zależne będą od przyjętego modelu i koncepcji doradztwa. Niewątpliwie im szerszy i bardziej rozbudowany system, tym dalej idące
zmiany organizacyjne i legislacyjne.
Wobec projektowanych zmian oraz potrzeb polskiego rolnictwa, nie przesądzając o wyborze wariantu zmian, podnieść można pewne uwagi de lege ferenda:
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1.Poszerzenie systemu doradztwa jest nieuchronne i oczekiwane. Doprowadzi do większej dostępności do usług, lepszej ich specjalizacji oraz transparentności działań. Zlikwiduje nakładanie się kompetencji między jednostkami oraz wewnętrzną konkurencję.
2.Bez względu na zakres rozbudowy systemu konieczne jest włączenie do systemu Izb rolniczych, które z uwagi na ich usytuowanie w terenie, zakres
kompetencji, możliwości decyzyjne oraz zadania ustawowe nie mogą konkurować z doradztwem (jak to ma miejsce obecnie), ale muszą stać się jego
aktywną częścią. Zaś w zakresie EPI pełnić rolę nadrzędną.
3.Należy ustalić zasady akredytacji i funkcjonowania jednostek prywatnych
– specjalistycznych w systemie doradztwa, ich wewnętrzne podporządkowanie i struktury hierarchiczne;
4.Należy wprowadzić system rejestracji doradczych jednostek akredytowanych;
5.Należy utworzyć wspólne bazy danych, dostępne do korzystania przez
wszystkie jednostki doradcze – zasady administracji systemem danych, zasady ochrony danych oraz ich udostępniania i przetwarzania;
6.Wprowadzić możliwość doradztwa on-line, internetowe biuletyny i serwisy informacyjne, fora dyskusyjne oraz inne szybkie i nowoczesne metody
transferu wiedzy;
7.Ustalić zasady współpracy z doradcami, a także zasady ich odpowiedzialności za szkody wywołane błędami popełnionymi w toku świadczenia usług
– zwłaszcza usług odpłatnych;
8.Wobec poszerzenia potrzeb na usługi doradcze można ustalić kryteria
pierwszeństwa dostępu do usług;
9.Ustalić jednostki nadzoru – merytorycznego, administracyjnego i finansowego – nad jednostkami doradczymi;
10. Zmiany ustawowe obejmą co najmniej:
 ustawę o jednostkach doradczych – zmiany będą najdalej idące bo mające na celu ustalenie reżimu prawnego dla całego systemu doradztwa
rolniczego; rejestry, nadzór, finansowania, struktura organizacyjna itp.
 ustawę o izbach rolniczych – w zakresie możliwości podejmowania działań odpłatnych; pełnienia funkcji nadzorczych i koordynujących; administracyjnych
 ustawy stanowiące podstawę funkcjonowania innych instytucji włączonych lub utworzonych dla potrzeb systemu doradztwa – zakres regulacji
zależny od wybranego wariantu zmian.
Podniesione uwagi końcowe wskazują na potrzebę bardzo pilnych prac nad
koncepcją systemu doradczego, a w dalszej konsekwencji nad zmianami legisla-
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cyjnymi. Jeżeli założenia reformy WPR zaczną obowiązywać zgodnie z projektami tj. od 1 stycznia 2014 r. to czas na dokonanie niezbędnych zmian wynosi nieco ponad rok. W tej sytuacji należy mieć na uwadze także możliwość etapowego
wdrażania zmian, co jednak jest możliwe wówczas, gdy ustalona będzie koncepcja
nowego modelu doradztwa.
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U podstaw tworzenia systemu doradztwa rolniczego legło przekonanie, że rozwój nauki i techniki oraz wdrażanie i adaptowanie ich osiągnięć do praktyki rolniczej stanowią
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a także nowe oczekiwania i wyznania środowiskowe, uwydatniały potrzebę sprawnego
i efektywnego funkcjonowania systemu doradztwa rolniczego. Zdeterminowały też zmiany modelu systemu doradztwa. Artykuł zawiera propozycje zmian systemu doradztwa
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At the core of the creation of the agricultural system the conviction was made that the
development of science and technology, and the adoption and executing their achievements into agricultural practices increase the quantity and quality of agricultural production. They also have a role in modernizing the existing standard of farms. The development of modern forms of management, the increase of technological and quality requirements, food safety, and also new environmental expectations and beliefs, showed the need
for efficient and effective functioning of the farm advisory system. They also determined
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JAKI SYSTEM DORADZTWA ROLNICZEGO
W POLSCE PO 2013 ROKU ?
DYSKUSJA NA TEMAT SYSTEMU DORADZTWA ROLNICZEGO
W POLSCE I KIERUNKÓW JEGO ZMIAN PO 2013 ROKU1,
PODCZAS KONFERENCJI ZORGANIZOWANEJ PRZEZ
SENACKĄ I SEJMOWĄ KOMISJĘ ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

A. Wprowadzenie do dyskusji:
Jerzy Chróścikowski – Przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Szanowni Państwo! Serdecznie wszystkich państwa witam na konferencji „Jaki
system doradztwa rolniczego w Polsce po 2013 roku?” organizowane wspólnie
przez Komisje Rolnictwa Rozwoju Wsi Senatu i Sejmu. Celem spotkania jest dyskusja nad przyszłością doradztwa rolniczego w Polsce. Polityki obszarów wiejskich
i rolnictwa, realizowane będą od 2014 roku według dokumentów programowych
Unii Europejskiej i Polski, a doradztwo rolnicze ma być jednym z elementów, dzięki
któremu zostanie efektywnie wdrożony nowy program rozwoju do 2020 roku. Doradztwo musi przekazać wiedzę i stymulować innowacje w produkcji.
Szanowni państwo, pozwolicie, że przywitam prelegentów dzisiejszej konferencji. Witam panią Zofię Szalczyk i pana Tadeusza Nalewajka, podsekretarzy
stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Witam również panią prof. Beatę Jeżyńską z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, pana prof. Józefa Kanię
z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, pana dr Mirosława Drygasa - dyrektora
Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa przy PAN. Witam wśród nas wiceprzewodniczącego sejmowej Komisji Rolnictwa, pana posła Krzysztofa Ardanowskiego, oraz
wiceprzewodniczących senackiej Komisji Rolnictwa, pana senatora Marka Konopkę i pana senatora Ireneusza Niewiarowskiego. Witam wszystkich przedstawicieli organizacji, instytucji zajmujących się doradztwem rolniczym, instytutów
naukowych, wyższych uczelni, kolegów i koleżanki posłów i senatorów, a także
wszystkich państwa, którzy zechcieli przyjąć zaproszenie na dzisiejszą konferencję.
1 Wprowadzenie i przebieg dyskusji na konferencji pt. Jaki system doradztwa rolniczego w Polsce
po 2013 roku?, bez referatów, które zamieszczono w części Artykuły.
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Wyrażam nadzieję, że to nasze spotkanie będzie inspiracją do dalszej dyskusji
i wytyczenia perspektyw dla doradztwa rolniczego w Polsce na tak ważnym etapie
prac nad nową perspektywą finansową Unii Europejskiej. Myślę, że rząd bacznie
przyjrzy się wnioskom z dzisiejszej konferencji. Uzgadnialiśmy z panem przewodniczącym, że obie komisje sformułują wnioski i przekażemy je, jako osobne stanowiska komisji senackiej i komisji sejmowej, rządowi. Myślę, że wnioski z dyskusji w
tym naprawdę istotnym momencie powinny posłużyć negocjacjom, które są w tej
chwili prowadzone na temat przyszłości polskiego rolnictwa w Unii Europejskiej.
Przekazuję głos współorganizatorowi, panu przewodniczącemu Krzysztofowi
Jurgielowi.
Krzysztof Jurgiel – Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Szanowni Państwo! Serdecznie witam na konferencji. Rola Sejmu i Senatu jest
bardzo ważna szczególnie w stanowieniu prawa. W tej chwili negocjacje w Unii
Europejskiej dobiegają końca. W ramach tych negocjacji ważnym elementem jest
sprawa doradztwa rolniczego, które jest objęte pakietem legislacyjnym Unii Europejskiej. Jak wiemy, zgodnie z wymaganiami tego pakietu Polska musi przedstawić koncepcję systemu doradztwa rolniczego w Polsce po 2013 roku. Dlatego, podobnie jak pan przewodniczący, cieszę się, że udało się nam zorganizować
wspólną debatę na ten temat. Celem konferencji jest zebranie wniosków, które
będą przydatne, mam nadzieję, też dla rządu w ramach trwających jeszcze negocjacji, ale także dla posłów i senatorów w trakcie dalszych prac legislacyjnych, po
przedstawieniu przez rząd propozycji ustawowych. Zwróciliśmy się do państwa
o przesłanie swoich opracowań dotyczących systemu doradztwa rolniczego. Dzisiaj w pierwszej kolejności głos zabierze przedstawiciel rządu, który powie, na
jakim etapie są negocjacje, a także jaką dzisiaj rząd ma wizję tego systemu. Poprosiliśmy niezależnych ekspertów, żeby przedstawili następnie swoje wizje, propozycje wynikające z ich analiz i dorobku naukowego. Po tym będzie przedstawiona
informacja na temat wniosków, które zostały nadesłane. Ale, co ważne, po dzisiejszej konferencji oczekujemy na dalsze wnioski, które będą wynikały z informacji
przedstawionych tutaj przez pana ministra i panów prelegentów. Jak mówił pan
przewodniczący, chcemy przyjąć oddzielne stanowiska Komisji Rolnictwa Sejmu
i Senatu zawierające nasze uwagi i postulaty dotyczące doradztwa rolniczego.
Jerzy Chróścikowski – Przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Rozpoczynamy od prezentacji ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat oceny funkcjonowania ustawy o doradztwie rolniczym i potrzeby jej zmian, przed-
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stawienia propozycji Komisji Europejskiej dotyczących doradztwa rolniczego po
2013 roku, stanu negocjacji oraz stanowiska polskiego rządu. Pan minister przedstawi także wizję doradztwa oraz stan prac nad systemem doradztwa rolniczego
w Polsce po 2013 roku.
Tadeusz Nalewajk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Wśród zebranych są zarówno osoby stanowiące prawo, jak też „odbiorcy” tego
prawa zajmujący się doradztwem rolniczym. Chciałbym podziękować panom
przewodniczącym za zorganizowanie tej konferencji. Jest ona związana z dyskusją
na temat pakietu legislacyjnego przedstawionego przez Komisję Europejską, który zakłada, że w każdym kraju musi istnieć system doradztwa rolniczego, a system
ten ustalany jest przez dany kraj. Polska oczywiście taki system posiada, ale:
1. Podstawową kwestią jest to, jak system doradztwa rolniczego ma działać w Polsce po 2013 roku.
Obecnie bardzo ważne jest zakończenie prac nad zmianą ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego. Nowela ustawy obowiązującej od sierpnia 2009
roku prowadzi do jej usprawnienia oraz uzupełnienia o pewne zapisy, których
wtedy nie wprowadzono. Nieuregulowane zagadnienia związane z funkcjonowaniem ośrodków doradztwa rolniczego jako samorządowych wojewódzkich
osób prawnych, w polskim systemie samorządu terytorialnego powinny być
skorygowane. Mam tu na myśli m.in. kwestie przepisów, zgodnie z którymi
dyrektora ODR powołuje zarząd, a zastępcę dyrektora – sejmik, czyli organ
stanowiący. Myślę, że to jest najbardziej jaskrawy przykład koniecznych zmian.
2. Druga kwestia, która znalazła się w tej nowelizacji, a która w najbliższy czwartek będzie rozpatrywana w Senacie, dotyczy możliwości dofinansowania działalności ośrodków doradztwa rolniczego przez samorządy terytorialne.
Jak wspomniałem, od 2009 roku ośrodek doradztwa rolniczego funkcjonuje
jako samorządowa wojewódzka osoba prawna, podległa właściwemu sejmikowi
województwa. Dotacje dla ośrodków w poszczególnych województwach są na
różnym poziomie. Średnia tzw. dotacja celowa dla ODR-ów pokrywa zaledwie
około 50% kosztów ich działalności. Kolejne 50% to efekt działalności gospodarczej prowadzonej przez ośrodki doradztwa rolniczego. Dzisiaj system doradztwa
rolniczego w Polsce dofinansowany jest z budżetu państwa kwotą ok. 156 mln
zł. Środki te przekazywane są w formie dotacji dla jednostek doradztwa rolniczego przez wojewodę, natomiast organem, który nadzoruje działalność ODR-ów
jest samorząd wojewódzki. Jest to jedyny przypadek w zjednoczonej Europie, że
ośrodki doradztwa rolniczego podlegają pod samorządy terytorialne, a nie pod
samorządy rolnicze. W niektórych krajach występują systemy mieszane. Na dzi-
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siejszą konferencję zaproszono przedstawicieli ośrodków doradztwa rolniczego,
czyli tych, którzy bezpośrednio funkcjonują pod rządami tej ustawy od trzech
lat i mam nadzieję, że będą mogli się wypowiedzieć w kwestii funkcjonowania
systemu pod dotychczasową jurysdykcją, czyli jurysdykcją samorządów terytorialnych. Nie chcę mówić w tym gronie rzeczy oczywistych, czyli jak ośrodki są finansowane. Jak pan przewodniczący powiedział, jest to w przekazanych państwu
materiałach, w ekspertyzach.
Bardzo ważna jest, moim zdaniem, sprawa funkcjonowania jednostek w najbliższych latach. Nie jest najważniejsze, komu ośrodek będzie podlegał, ale jakie
zadania ma wykonywać, ważna jest sprawa systemu doradztwa.
Myślę, że część z państwa funkcjonuje w doradztwie od kilkudziesięciu lat
i wie, że doradztwo musi się zmienić. Bardzo ważna w najbliższej perspektywie
wspólnej polityki rolnej jest kwestia szeroko rozumianego doradztwa w rozwoju obszarów wiejskich, kwestia organizacji w sensie miejsc pracy, rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Mówię o innowacji, o sprawach klimatycznych,
o przeciwdziałaniu nadmiernej emisji CO2. To są nowe tematy, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć.
Dzisiaj za wspólną politykę rolną, za jej wdrożenie odpowiada minister rolnictwa. Chciałbym wykorzystać tę sytuację, żeby serdecznie podziękować przedstawicielom różnych środowisk związanych z doradztwem rolniczym za dotychczasową pracę w ośrodkach doradztwa rolniczego, przede wszystkim za udział we
wprowadzeniu polskiej wsi do Unii Europejskiej od 2004 roku, poprzez SAPARD,
czyli działania przedakcesyjne, bo myślę, że tu największą rolę odegrało publiczne
doradztwo, czyli ośrodki doradztwa rolniczego.
Za wspólną politykę rolną jest w Polsce odpowiedzialny resort, rząd. Dzisiaj
można powiedzieć, że jest pod jurysdykcją samorządów wojewódzkich i że w Polsce jest 16 odrębnych polityk rolnych. Jednak póki co, samorząd odpowiada za
politykę regionalną i w kontekście dzisiejszych rozmów, w kontekście mówienia
głośno przez przedstawicieli resortu rolnictwa, że musimy mieć w polityce regionalnej pomoc, jeżeli chodzi o rozwój obszarów wiejskich. Wpisuje się to w obecną
dyskusję o samorządzie terytorialnym w Polsce, który z mocy przepisów ustawy
jest kreatorem polityki regionalnej w danym województwie.
Wydaje się, że jeżeli byłoby inne umocowanie, usytuowanie ośrodków doradztwa rolniczego, byłoby łatwiej kreować wspólną politykę oraz zachować jednolitość uregulowań na szczeblu kraju.
Chcemy sięgać po opinie świata nauki, przedstawicieli organizacji rolniczych
i samorządu rolniczego działającego w Polsce, zebrać opinie co do wizji kształtu
doradztwa rolniczego w Polsce, funkcjonującego w nowej perspektywie finansowej. W informacji podpisanej przeze mnie jako przedstawiciela resortu, któ-
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rą państwo otrzymali, jest element wprowadzenia, usytuowania doradztwa pod
nadzorem resortu rolnictwa .To jest jeden z rozważanych wariantów, bo różne
jest usytuowanie służb doradztwa rolniczego w różnych krajach. Trzy lata temu
zmieniliśmy tę podległość, ale myślę, że mniej ważna jest kwestia podległości,
ale to czym doradztwo miałoby być i czym powinno się zajmować po 2014 roku.
Nie są to tylko sprawy technologiczne, np. ile i jak siać, bo dzisiaj to nie jest ten
sam rolnik, co był 30 lat temu, kiedy powstawały ośrodki doradztwa rolniczego.
To jest kwestia problemów, które wynikają z wdrażania wspólnej polityki rolnej,
środków finansowych, których beneficjentami są nie tylko rolnicy, ale i przedsiębiorstwa oraz samorządy. To także kwestia zagadnień, które na pewno na polskiej
wsi zaistnieją po 2014 roku w kontekście nowych rozwiązań wspólnej polityki
rolnej.
Tak jak powiedziałem, chcemy się wsłuchać we wszystkie głosy. Jak powiedzieli panowie przewodniczący, po konferencji przez obie komisje zostaną przyjęte
dezyderaty albo wnioski, które dla nas również będą pewnym wskazaniem. Mówię o wsłuchiwaniu się w głosy wszystkich, bo każde środowisko ma swoje racje.
Do nas należy wybór optymalnego rozwiązania, które funkcjonowałoby po 2014
roku, w nowej perspektywie finansowej UE.
Spełniamy dzisiaj warunki unijne, mamy doradztwo rolnicze. Biorąc pod uwagę stan naszej gospodarki, jeżeli chodzi o obszary wiejskie, doradztwo musi być
w głównej części zadaniem publicznym, realizowanym za publiczne pieniądze, ale
oczywiście funkcjonują i będą funkcjonowały w tym obszarze podmioty niepubliczne i na pewno będziemy się starać, żeby tak było nadal. Instytucje prywatne,
które, po spełnieniu odpowiednich warunków, są akredytowane przez ministra
rolnictwa, prowadzą doradztwo, ale już komercyjne. Taki jest stan obecny.
Joanna Kowalska – Sekretarz Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Organizatorzy konferencji zwrócili się do około 80 podmiotów z prośbą
o przesłanie opinii na temat funkcjonującego w Polsce systemu doradztwa rolniczego. Były to ośrodki doradztwa rolniczego, instytuty naukowe, wyższe uczelnie, samorząd rolniczy. Z tej liczby podmiotów odpowiedziało osiem. Wszystkie
kwestie, które były do tej pory poruszane, znajdują się również w przesłanych
opiniach (zamieszczonych na str. 122), a mianowicie:
 Wszyscy, którzy przesłali opinie, są zgodni co do tego, że w Polsce musi
funkcjonować poprawny, sprawny system doradztwa rolniczego, że jest on
jedynym takim podmiotem w terenie, który może świadczyć bardzo profesjonalne usługi.
 Wszyscy również podkreślali, że dobrze funkcjonuje system publicznoprawny, podkreślali zalety tego systemu. Wskazywali, że posiada wykwali-

Dyskusja na temat systemu doradztwa rolniczego w Polsce ...

96









fikowaną, doświadczoną kadrę, że jest bezpłatny i dostępny dla wszystkich
rolników.
Bardzo wiele uwagi poświęcono finansom. Stwierdzono, że środków jest
znacznie za mało, nie zabezpieczają one wszystkich potrzeb i zadań, jakie
stoją przed tymi instytucjami.
Zwracano uwagę na to, że nie w pełni jest wykorzystana współpraca z uniwersytetami rolniczymi, z instytutami naukowymi, że ta współpraca mogłaby przebiegać znacznie lepiej i byłoby to niewątpliwie z korzyścią dla
ośrodków doradztwa rolniczego i samych doradców. Kwestię współpracy
z instytutami podkreślały: Instytut Ogrodnictwa oraz Instytut Włókien Naturalnych.
Podkreślano, w związku z tym, iż zmienia się programowanie i będzie nowa
wizja wspólnej polityki rolnej, sama Komisja Europejska inaczej patrzy
na doradztwo rolnicze. Przede wszystkim ma ono być czynnikiem, który
zwiększy konkurencyjność europejskiego rolnictwa i będzie elementem,
który zapewni i usprawni transfer wiedzy z uczelni, z instytutów na niższe
szczeble. Przede wszystkim chodzi tu o rolników, na nich się skupiono.
W przesłanych materiałach negatywnie oceniono status ośrodków doradztwa. Pod względem organizacyjnym – jak podnoszono – podlegają
one samorządom województw, pod względem finansowym wojewodom,
a pod względem merytorycznym Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Zdaniem pana prof. Zawiszy takie rozwiązanie jest niespotykane w innych
krajach europejskich, jest nielogiczne z punktu widzenia samego zarządzania doradztwem. To niespotykane, żeby jedna instytucja miała tak rozbite
szczeble, którym podlega.

B. Przebieg dyskusji:
Jerzy Chróścikowski – Przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Szanowni państwo, za chwilę rozpoczniemy dyskusję i trzeba będzie się określić. Musimy się zastanowić, czy system doradztwa rolniczego rzeczywiście jest
jeszcze systemem, czy może już się rozpadł. Moim zdaniem, jak już podkreślałem,
ten system został zdewaluowany, nie funkcjonuje prawidłowo i stąd dzisiejsza
konferencja, aby wyciągnąć wnioski i zastanowić się jak poprawić funkcjonowanie doradztwa w Polsce, jaki model można wybrać. Mówimy dzisiaj o cząstkowych rozwiązaniach, w tym tygodniu Senat ma podjąć decyzje czy ma funkcjonować takie cząstkowe rozwiązanie problemu. Ministerstwo będzie miało okazję
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wysłuchać w dyskusji głosów samych zainteresowanych, czyli doradców i rolników, którzy są beneficjentami ośrodków doradztwa.
Krzysztof Jurgiel – Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Dziękuję, panie przewodniczący. Do tej pory wysłuchaliśmy wystąpień resortu i ekspertów, którzy przedstawili swoje wizje doradztwa, zapoznaliśmy się
z wnioskami, które zostały przesłane przez 8 organizacji. Do dyskusji zgłosiło się
15 mówców. Będę prosił, żebyście państwo, jeśli uznacie za stosowne, po konferencji wysłali jeszcze swoje opinie na piśmie. Wtedy sejmowa i senacka Komisja
Rolnictwa przyjmą dezyderat czy stanowisko w sprawie systemu doradztwa rolniczego po roku 2013.
Proponuję pięciominutowe wystąpienia w dyskusji, żeby jeszcze zostawić czas
naszym ekspertom i panu ministrowi, jeśli będą chcieli odnieść się do głosów lub
podsumować debatę.
Wiktor Szmulewicz – Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych
Dziękuję bardzo Senackiej i Sejmowej Komisji Rolnictwa za umożliwienie dyskusji na temat przyszłości doradztwa rolniczego w Polsce. Uważam, że temat jest
bardzo poważny, a przyszłość doradztwa jest obecnie sprawą naprawdę fundamentalną. Widzimy coraz mniejsze możliwości doradztwa rolniczego w Polsce, brak
środków na właściwe doradztwo, ciągłe ich uszczuplanie. W 2009 roku, gdy nowelizowano ustawę o doradztwie, rząd, w pewnym sensie, żeby pozbyć się kłopotu,
przekazał jednostki doradztwa rolniczego do marszałków województw. Uważam,
że jest to najgorsza decyzja, jaka mogła być. Tak zdecydowała większość Sejmu, to
nie tylko rząd podjął taką decyzję. Spotkałem się wczoraj z dyrektorami ośrodków,
dyskutowaliśmy na ten temat dosyć długo i uważamy, znając sytuację polityczną
i stanowiska różnych gremiów, że dzisiaj jedyną możliwą opcją do przyjęcia jest
powrót ośrodków doradztwa w bezpośrednie zarządzanie ministra rolnictwa.
Nie mówię tego dlatego, że Izby Rolnicze nie są przygotowane do prowadzenia
doradztwa. Izby są do tego przygotowane, tylko bezpieczeństwo finansowe ośrodków doradztwa wymaga wzięcia na siebie ich utrzymania bezpośrednio przez
rząd i budżet państwa. Jeżeli ktoś dzisiaj mówi w Polsce, że doradztwo jest niepotrzebne, bo jesteśmy w innej sytuacji rynkowej, że to jest przeżytek socjalistyczny,
to ja mówię odpowiedzialnie, że w krajach o wiele bogatszych od nas, w których
rolnictwo jest na wyższym poziomie, doradztwo jest traktowane jak oczko w głowie. Ubolewam, że Polska odstaje nadal od standardów rolnictwa Unii Europejskiej. Dzisiaj w Polsce uważa się, że doradztwo to jest niepotrzebny twór i chyli
się ku upadkowi. Z przykrością stwierdzam, że rozwiązania przekazane dzisiaj
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marszałkom wskazują, że lobby rolnicze jest minimalne, a nieznajomość podmiotu i rzeczywistości na wsi są bliskie zeru. Dołożenie kolejnych zadań marszałkowi
nie rozwiązuje problemu.
Dzisiaj na wsi stoimy przed wyzwaniami ogromnych zmian, które się dzieją.
Mają one miejsce, ale nikt nad tym nie panuje. Nie mamy jasnej polityki rolnej,
nie wiemy, do czego dążymy i dokąd idziemy. Wiemy, że mają się rozwijać gospodarstwa towarowe i produkcyjne i że im trzeba pomóc poprzez doradztwo, ale
jest też szereg małych gospodarstw, które mają zostać na wsi dla dobra Polski i dla
dobra obszarów wiejskich. Nie da się tego systemu zmienić i zapanować nad tym
bez dobrego doradztwa rolniczego.
Uważam, jako człowiek, który odpowiada w pewnym sensie za to i ma uprawnienia jako przedstawiciel polskich chłopów bez względu na przynależność, że
doradztwo powinno wrócić do ministerstwa, przy udziale społecznego nadzoru
Izby. Izba jest jedynym gremium wybranym w demokratyczny sposób, reprezentującym wszystkich rolników, i ma prawo mieć wgląd w funkcjonowanie tego systemu poprzez takie instrumenty jak uzgodnienia planów rzeczowych i finansowych, wyborów dyrektorów, w uzgodnieniu z resortem.
W Polsce musi powstać system szkolenia doradców, powiększania ich wiedzy.
Dzisiaj Centrum Doradztwa, które pełni ważną rolę, jest jedynym instrumentem,
który ma faktycznie resort do wdrażania polityki rolnej. Centrum ma zarządzać
doradztwem wspólnie z Izbą i szkolić doradców, uzbrajać ich w instrumenty do
działań, które ma wprowadzać resort także w zakresie polityk Unii Europejskiej.
Stoimy przed nową perspektywą finansową Unii Europejskiej na lata 2014-2020.
Będziemy zmieniać system płatności, będziemy rozdzielać nowe środki w nowy
sposób. Bez wykształconych doradców te funkcje przejmą prywatne firmy komercyjne, bo to są pieniądze. Jednak rolą państwa i rządu jest zadbanie o tych, którzy
żyją na wsi nie z biznesu, doradztwo rolnicze musi tu spełniać swoją ważną rolę.
Jestem za tym, żeby posłowie i senatorowie z własnej inicjatywy czy też z inicjatywy rządowej zajęli się szybką zmianą ustawy o doradztwie w Polsce, z uwzględnieniem tych wszystkich racji, o których mówiłem wcześniej. Izba Rolnicza jest
gotowa przejąć na siebie odpowiedzialność za doradztwo, ale przejęcie doradztwa
rolniczego przez Izby Rolnicze nie gwarantuje zabezpieczenia środków. Zabezpieczenie środków na właściwe funkcjonowanie doradztwa gwarantuje dzisiaj jedynie budżet państwa, chyba że wymyślimy nowy system finansowania izb, tak jak
to jest we Francji, w Austrii, ale na to nie ma dzisiaj zgody politycznej.
Krzysztof Tołwiński – Członek Zespołu Rolnego Prawa i Sprawiedliwości
Przed chwilą pan Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych
przesądził kierunek, w jakim wszyscy powinniśmy kontynuować naszą dyskusję
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i faktycznie rozpocząć prace legislacyjne. Projekt przekazania doradztwa rolniczego samorządom, z 2009 roku, był eksperymentem, który już mamy przerobiony i w tym błędzie nie powinniśmy dłużej tkwić.
Polskie rolnictwo czekają trudne wyzwania w ramach tej smutnej perspektywy
2014-2020. Niestety w czasie naszych negocjacji w Brukseli polegliśmy. Naprawdę
sądziliśmy, że w salonach brukselskich możemy nasze polskie rolnictwo doprowadzić do poziomu równorzędnej konkurencji, że możemy być poważnym partnerem w Unii. Tak się niestety nie stało. Skutkiem przyszłej perspektywy 20142020 jest to, że na szczęście doradztwo rolnicze ulokowała ona prawnie tak, że nie
możemy sobie dalej kontynuować tego eksperymentu samorządowego z doradztwem, musimy powrócić do państwowego doradztwa rolniczego.
Pozwólcie państwo że skoncentruję się na obszarze, który nie był dyskutowany.
Wspólna polityka rolna jest rygorem, który należy realizować, natomiast w konsekwencji doprowadziła ona do bardzo poważnego ograniczenia polskiego rolnictwa w poszczególnych działach produkcji. To można łatwo prześledzić i z faktami nie da się polemizować. W związku z tym, tworzenie narodowej polityki
rolnej jest obowiązkiem. Zresztą obecny minister Kalemba to zaczął robić. Program odbudowy trzody chlewnej, który był ostatnio dyskutowany na sejmowej
Komisji Rolnictwa, jest między innymi takim elementem powrotu do odbudowy
potencjału polskiego rolnictwa. Mamy potężny potencjał gospodarczy, społeczny,
kulturowy, naukowy polskiego rolnictwa, którego niestety w ramach WPR nie jesteśmy w stanie uaktywnić. W związku z tym musimy tworzyć naszą narodową
politykę rolną, która oczywiście będzie kompatybilna z unijną. Publiczne, państwowe doradztwo jest nam potrzebne do monitoringu, do wdrażania, oczywiście
oprócz całej ramówki związanej z wdrażaniem WPR. Kierunek jest tutaj zdecydowany i mam nadzieję, że po dzisiejszej dyskusji, Panie Ministrze, będzie to jasne.
To rząd powinien czynić starania o to, żeby polskie doradztwo państwowe było
wydolne w związku z wyzwaniami, które nas czekają w najbliższym czasie, które
czekają polskie rolnictwo, polską wieś.
Bronisław Dutka – Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
Chcąc ustalić czy zdecydować, jaka będzie struktura doradztwa rolniczego,
trzeba najpierw ustalić, jakie są cele i możliwości i do tego dopiero dostosować
strukturę. Moim zdaniem, doradztwo powinno się zajmować wielofunkcyjnym
rozwojem obszarów wiejskich. Nikt niekomercyjnie tym tematem w Polsce się nie
zajmuje. Wieś polska wytwarza nie tylko produkty rolnicze i żywność, ale również
posiada ogromną ilość siły roboczej i to często bardzo dobrze wykształconej. Wieś
polska ponosi koszty tego wykształcenia. Ci ludzie idą do nierolniczych działów
gospodarki. Jeżeli zmarginalizujemy rolę obszarów wiejskich, to efekt będzie taki,
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że ludzie pójdą do miejskich slumsów. Poza tym wieś wchłania ogromną ilość
bezrobocia, ocenianą na 1-1,5 miliona ludzi.
Ustalając cele musimy wiedzieć, jakim obszarem mamy się zajmować. Rolnictwo jest oczywiście ważne w doradztwie rolniczym, ale to nie jest jedyny obszar,
którym się doradztwo zajmuje. Jestem przeciwny odwzorowywaniu rozwiązań
europejskich. Niektóre kraje przyznają że ich doradztwo jest już popsute, że nie
działa dobrze. Dlatego musimy wymyślić swój sposób na to doradztwo. Ja osobiście optuję za doradztwem państwowo-samorządowym, z dominacją ministra
rolnictwa. Dlaczego? Minister rolnictwa, jako partner ministra finansów w rządzie, jest w stanie zabezpieczyć finanse dla doradztwa. Inne formy rozwiązań
powodują, że nie będzie silnego partnera. Bardzo szanuję Centrum Doradztwa
Rolniczego i jego ogromną rolę w doradztwie i kształceniu doradców, ale CDR nie
będzie partnerem dla ministra finansów, to musi być członek rządu. Doradztwo
podlegające ministrowi daje szanse na solidne funkcjonowanie.
Samorząd województwa kieruje ogromną ilość środków na rozwój wsi. Jeżeli nie
chcemy mieć 17 polityk, 16 polityk samorządowych i jednej krajowej, to musimy
uwzględnić to, co dzieje się w poszczególnych województwach, bo Polska to są trzy
rodzaje rolnictwa: rolnictwo wielkoobszarowe - północno-zachodnie, rolnictwo
środkowej Polski ze średnimi gospodarstwami i rolnictwo południowo-wschodniej
Polski, gdzie są malutkie gospodarstwa. Jeżeli przyjmiemy jeden wzór doradztwa, to
nie będzie pasował do co najmniej 2/3 Polski, bo musi być do czegoś dostosowany,
chyba że będzie to bardzo ogólne, z uwzględnieniem tych regionalnych różnic.
Jakie są realia z punktu widzenia Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego? Dostajemy dotacji w wysokości około 45% budżetu, resztę musimy wypracować. Dotacja zmniejsza się nie tylko przez inflację, ale również przez systematyczne obniżanie, to jest około 4 mln zł w ostatnich latach, mniejszej dotacji
dla małopolskiego ośrodka. Gdybyśmy chcieli pozostać przy samej dotacji, to zostałaby karłowata struktura, bo 120 ludzi trzeba by zwolnić z pracy, ludzi którzy
dzisiaj są osobami zaufania publicznego wśród rolników. Oni, idąc na wieś wiedzą, którą chcemy przekazać, są skuteczni. Możemy mówić o internecie, trzeba go
wprowadzać, ale to wszystko trzeba robić równocześnie. Dzisiaj nadal na wsiach,
przynajmniej w południowo-wschodniej Polsce, doradca jest człowiekiem zaufania publicznego, jest osobą, która idąc do rolnika może mu powiedzieć, jak jest
i on w to uwierzy. Rolnicy naprawdę już w wiele rzeczy nie wierzą.
Co dalej? Aby Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego mógł funkcjonować, bardzo dużo pomaga samorząd województwa. Nie wiem, czy w innych województwa tak się dzieje, ale wiele tematów zlecanych przez samorząd daje szansę
przetrwania naszemu ośrodkowi. Tylko za środki z budżetu państwa nie jesteśmy
w stanie funkcjonować.
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To, co mnie bardzo zdziwiło, gdy niedawno, bo rok temu, rozpocząłem pracę
w ośrodku, to fakt, że nie ma kontaktu między ministrem rolnictwa a ośrodkiem
doradztwa rolniczego, bo pośrednikiem jest minister finansów poprzez wojewodę. Jeżeli minister rolnictwa nie przejmie finansów i nie zacznie kontrolować ich
wydawania, a będzie to robił nadal minister finansów tak jak robi to do tej pory,
wysyłając nam Urząd Kontroli Skarbowej i odbierając nam wstecz część dotacji,
jak to się dzieje w większości ośrodków, to do niczego nie dojdziemy. Rzeczywiście taka struktura będzie musiała upaść. Podkreślam, że dzisiaj mój ośrodek
funkcjonuje bardziej dzięki pomocy województwa niż z dotacji publicznej.
Grzegorz Chełmiński – rolnik
Dziękuję państwu za możliwość uczestnictwa w konferencji. To jest chyba
ostatni dzwonek, żebyśmy na poważnie zajęli się tematem doradztwa rolniczego.
Generalnie istnieje problem ze stworzeniem spójnej myśli odnośnie naszej polityki rolnej, a to, co funkcjonowało bardzo dobrze, zostało w jakiś sposób rozregulowane. Bardzo mnie niepokoi, że cały czas mówimy o finansach, a tak naprawdę
dużym zagrożeniem wydaje się komercjalizacja doradztwa rolniczego. Na pewno
jest potrzebny powrót do tego doradztwa rolniczego, które funkcjonowało przed
2009 rokiem, ponieważ nie może być takiej sytuacji, że ośrodki są zmuszane do
tego, żeby zarabiać na realizowanych zadaniach zleconych kosztem utraty zaufania społecznego. W dużej części ośrodków, co podkreślali moi przedmówcy, nastąpiła znaczna redukcja zatrudnienia.
Ważne jest, żeby doradztwem zajmowały się osoby naprawdę wykwalifikowane, o najwyższych umiejętnościach, ponieważ wspólna polityka rolna bardzo dynamicznie się zmienia. Nie wiemy do końca, jaki przyjmie kształt, więc w terenie
potrzebna jest szybka reakcja na te zmiany, żeby rolnicy nie byli zagubieni, żeby
wiedzieli jakie podejmować działania.
Chciałbym zauważyć, że pewne mechanizmy były już wypracowane. Dobrym
posunięciem było, w momencie kiedy staraliśmy się o środki przedakcesyjne
z SAPARD, a zabrakło mi w wypowiedziach przedmówców wspomnienia o tym,
że pewne procedury, które np. były przy programie SAPARD, zmuszały agencję
do włączenia w swoje prace właśnie ośrodków doradztwa rolniczego. Wspominano jedynie, że doradztwo rolnicze powinno być włączone bardziej w pracę ośrodków naukowych. Uważam, że ścisła współpraca ośrodków doradztwa rolniczego z agencjami była bardzo dobrym rozwiązaniem. Rolnicy składający wnioski
w PROW czy w pozostałych działaniach muszą mieć pewność tego, co jest na ich
barki składane. Doradcy rolniczy muszą to również wiedzieć.
Często pojawiał się problem z interpretacją przepisów, które wiązały się z konkretnymi wnioskami przedakcesyjnymi, a teraz unijnymi. Postulowałbym wy-
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raźnie zabezpieczenie środków, ponieważ możemy mówić o tworzeniu systemu,
o tym jak dużo zadań jest nałożonych na ośrodki doradztwa rolniczego, ale bez
zabezpieczenia środków, bez przemyślenia systemu finansowania to wszystko będzie tylko pobożnymi życzeniami.
Krystian Brząkalik – Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia „Wspólnota”
Chcę dodać swój skromny głos w dyskusji. Z wieloma kwestiami, które zostały
tu poruszone, trzeba się zgodzić. Ale chcę podkreślić, że są kwestie, które rzeczywiście wymagają poprawy.
W dokumencie Komisji Europejskiej COM 628 w punktach wstępnych wyraźnie określa się, jakie zadania czekają m.in. doradztwo. Ale czy w tej chwili, przy
tym systemie, jaki funkcjonuje w kraju, jest możliwe pełne zrealizowanie tych zadań wynikających z konieczności stworzenia krajowej polityki rolnej? Ważne jest
stwierdzenie, że wcale nie musimy się oglądać na rozwiązania w innych krajach,
tylko trzeba szukać własnych rozwiązań, które są dostosowane do naszego krajobrazu rozumianego szerzej, jako zjawiska przyrodnicze, kulturowe czy uwarunkowania historyczne. Rola doradztwa musi być właśnie wkomponowana w ten
krajobraz, do niego musi być dostosowana współpraca z rolnikami i mieszkańcami wsi.
Wiele mówi się o rozwoju zrównoważonym. Słusznie, bo rozwój zrównoważony, dzisiaj oznacza trwałą poprawę jakości życia poprzez kształtowanie właściwych proporcji pomiędzy kapitałem ekonomicznym, ludzkim i przyrodniczym.
Jest więc bardzo istotne, żeby wkomponować te kwestie w krajobraz wiejski
i współpracować zgodnie z potrzebami tego szeroko rozumianego krajobrazu,
a przede wszystkim czynnika ludzkiego. Kapitał ekonomiczny jest tu rozumiany,
jako taki, który możliwy jest do uruchomienia w zasobach lokalnych, stąd też
nie wykluczałbym do końca roli samorządu w kształtowaniu pozycji doradztwa
i stawianiu określonych zadań. Zgadzam się, że podstawowe finansowanie powinno przebiegać na linii Minister Rolnictwa -doradztwo, a nie jak do tej pory Ministerstwo Finansów finansuje ośrodki przez wojewodę, a odpowiedzialność jest
niejako przypisana do samorządu wojewódzkiego. Coś z tym trzeba zrobić, to nie
jest dobre rozwiązanie.
Kwestia samych doradców była już poruszana. Chodzi o jakość usług doradczych. W ostatnich latach z konieczności trzeba było wykonać ogromne zadanie
związane z przygotowaniem wniosków, w tym wniosków obszarowych itp. To jest
ogromna praca i należy ją docenić. Ale doradca nie może skupiać się wyłącznie
na wypełnianiu wniosku, doradca ma nauczyć rolnika wypełniać wniosek, a na
to trzeba pozyskać odpowiednie środki. Skąd? Należy zapytać tych, którzy to powinni sfinansować albo zapytać o programy, które powinny w tym uczestniczyć.
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Doradca jest od kształtowania umiejętności, a nie od wypełniania, czyli tworzenia
tzw. doradztwa papierkowego.
Chciałbym zwrócić państwa uwagę, na to co zostało wielokrotnie wskazane,
czyli brak powiązań doradztwa z nauką. Dawniej w doradztwie prowadziło się
tzw. wdrożenia czy adaptacje, które kreowało się w poszczególnych rejonach pod
ich potrzeby. Nie możemy, jak ktoś tu powiedział, ujednolicać doradztwa i pod
jeden wzorzec przygotowywać całe doradztwo, tworzyć jeden model krajowy. Doradztwo musi być zróżnicowanie regionalne, bo Polska jest zróżnicowana regionalnie. Ten element zróżnicowania podkreślam, jako następny.
Doradca musi spełniać funkcję tzw. poszukiwacza. Musi współpracować z rolnikiem, ale nie tylko z nim, ze środowiskiem wiejskim. Kreować opinie w zakresie
chociażby wielofunkcyjnego rozwoju wsi. To jest jego główna rola we współpracy
z rolnikami, z mieszkańcami wsi, z władzami samorządowymi gminy. Rolnicy
też muszą uczestniczyć w tym całym krajobrazie, stąd też osobiście jestem zwolennikiem tzw. transformacji niszowej, która rozumiana jest jako proces przekształcania, a także zachowania struktur gospodarczych i pozagospodarczych
ukierunkowanych na zapewnienie rozwoju społeczno-gospodarczego w wymiarze lokalnym. Lokalne podejście gwarantuje budowanie przewagi konkurencyjnej
tych obszarów, związanej z realizacją endogenicznie ustawionych priorytetów.
Ten endogenizm jest bardzo istotny i myślę, że w krajobrazie Polski jest nawet
bardziej istotny niż w innych krajach UE. Uruchamia to również mechanizm samofinansowania się, rozwoju, poprawiając kondycję danej społeczności lokalnej.
Społeczności tej nie można zwalniać do końca z włączania się do działalności gospodarczej czy wzajemnej współpracy i oczekiwania jedynie informacji między
innymi ze strony doradztwa.
Stąd też myślę, że kwestia rozwoju zrównoważonego, trwałego rozwoju w sensie transformacji niszowej, rozumianej jako element wpisywania się i poprawiania
kondycji krajobrazu, oczywiście krajobrazu nie tego, co widzimy, ale krajobrazu
rozumianego, jako rozwój społeczności lokalnej. Pomijana jest często kwestia izb
rolniczych, które powinny stanowić gremium rad poszczególnych ośrodków. Powinny decydować o kierunkach rozwoju, bo tam są rolnicy i to jest oddolne oddziaływanie. Natomiast same ośrodki doradztwa rolniczego powinny się przekształcać
w trybie ewolucyjnym w ośrodki badawcze, badawczo-wdrożeniowe po to, żeby
nawiązać lepszą współpracę z nauką, żeby doradca był wysokiej klasy fachowcem.
Bogdan Fleming – Wiceprezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej
Reprezentuję Wielkopolską Izbę Rolniczą, jestem jej wiceprezesem, a także wiceprzewodniczącym Społecznej Rady Doradztwa Rolniczego przy WODR w Poznaniu.
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Tę ustawę dwa lata temu ktoś przygotował, ktoś przegłosował i ktoś zaczął
wdrażać. W dyskusjach pojawia się jednak często pytanie, dlaczego to tak funkcjonuje? Oczywiście pracownicy ośrodków doradztwa rolniczego, dyrekcje nie
wypowiedzą się na ten temat, bo są zależni od polityki. Myślę, że przyszedł czas,
żeby wznieść się w tej sprawie ponad podziały i zacząć konkretnie rozmawiać.
Moi przedmówcy mówili już o sprawie finansowania. Polski parlament, polski rząd muszą znaleźć na doradztwo pieniądze. Przed tygodniem gościła u nas
delegacja z Dolnosaksońskiej Izby Rolniczej z prezydentem tej izby. Podam państwu tylko dwa fakty, o których usłyszeliśmy od naszych gości: 2400 pracowników w Dolnej Saksonii przypada na 40 tysięcy gospodarstw, to gospodarstwa
500-1000-hektarowe i budżet 189 mln euro. Wiem, że w Dolnosaksońskiej Izbie
Rolniczej są także instytucje okołorolnicze, są także ośrodki badawcze i stacje chemiczne. To obejmuje doradztwo rolnicze. Jednak proszę porównać skalę. Wielkopolska jest porównywana do Dolnej Saksonii, więc jak my wyglądamy na jej tle?
Optowałem zawsze, podobnie jak pan prezes za tym, żeby doradztwo było
w gestii Ministerstwa Rolnictwa. Przywoływałem przez kilka lat przykład rolnictwa Stanów Zjednoczonych, gdzie doradztwo jest w gestii ministra rolnictwa Stanów Zjednoczonych, doradztwo mają poszczególne stany, ale minister rolnictwa
Stanów Zjednoczonych ma tu priorytet. Polski parlament wypuścił doradztwo
z rąk i przekazał na poziom regionalny.
Nie chcę oceniać, czy samorząd wypełnia swoje zadania wobec doradztwa rolniczego, czy nie, ale nie jest tak, jakbyśmy oczekiwali. Nie chcę dyskutować, czy
politycy mieli rację, ale należy się zastanowić, w którym kierunku pójść. Myślę, że
czasu na eksperymenty już nie mamy.
Wspomnieli tutaj państwo, że doradztwo musi być zróżnicowane. Oczywiście, nie chciałbym antagonizować, ważne są wielkie gospodarstwa towarowe, ale
ich jest znikomy procent. 85% to gospodarstwa średnie lub trochę większe, tacy
rolnicy jak ja, posiadający 20-45 hektarów. Ostatni spis rolny pokazał, że mamy
2.260.000 gospodarstw. Przeraża mnie ten fakt, bo jeżeli my tak rozdrabniamy
rolnictwo, to nie będziemy mogli konkurować z rolnictwem zachodnim.
Na koniec, chcę zaznaczyć, że priorytetem polskiej gospodarki rolnej powinno
być określenie głównych punktów, na co polskie rolnictwo powinno być nastawione. Najważniejszym zadaniem, którego podjął się już pan minister Stanisław
Kalemba, a myślę, że państwo posłowie i senatorowie powinni podchwycić, jest
odbudowa pogłowia trzody chlewnej. Polska była mocna w tej dziedzinie i może
powrócić na pierwszą pozycję w Europie. Nie może być tak, że do Polski napływa
3-4 mln warchlaków, bo to jest dobijanie polskiej produkcji. Dzisiaj mamy niecałe
9 mln świń. Widzicie państwo, co jest na rynku, cena wieprzowiny niedawno wynosiła 5,60-5,80 zł, dzisiaj tylko 5,20 zł.
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Mówi się o tym, żeby budować grupy producenckie, żeby rolnicy ze sobą
współdziałali. W Wielkopolsce powstało ich dużo, chyba najwięcej w Polsce. Ale
z drugiej strony, grupy mają problemy z wypromowaniem swoich produktów.
Wiemy, jak markety podchodzą do grup producenckich, one się rządzą swoimi
prawami. Jeżeli tutaj nie będzie powiązania, będziemy przegrywać z konkurencją.
Nie po to budowaliśmy samorząd rolniczy, nie po to powstawało doradztwo przez
wiele lat, żeby teraz wskazać tylko, że jest ono ułomne i powiedzieć, że niektórzy
pracownicy powinni z doradztwa odejść. Oczywiście, jeżeli ktoś się nie nadaje,
powinien szukać innej pracy. Jednak tym ludziom trzeba zagwarantować dobrą
płacę za dobrą pracę. Nie mówię, że mają zarabiać po 10-20 tysięcy złotych, bo
możliwe, że na to nas nie stać, ale muszą zarabiać uczciwie i wtedy można od nich
wymagać.
Jan Heichel – Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
Powiem parę zdań nie jako prezes Izby, ale jako rolnik. Chcę przedstawić moje
oczekiwania.
Po pierwsze, od 3 lat doradztwo funkcjonuje w strukturach samorządowych.
Mamy już pewne doświadczenia, między innymi na Warmii i Mazurach. Tak jest,
że określoną politykę trudno jest realizować, gdy decyzje są podejmowane praktycznie przez trzech decydentów, to znaczy: ministra rolnictwa, urząd marszałkowski i Centrum w Brwinowie. To powoduje dodatkowo podporządkowanie
doradztwa urzędom marszałkowskim. Teraz uporządkowanie tego, przeniesienie
pewnych kompetencji spowoduje, że proces decyzyjny w ODR-ach będzie jeszcze
dłuższy. Procedura podejmowania decyzji jest trudna, a jednocześnie, nie czarujmy się, w grę wchodzi również polityka. W zależności od tego, jak panowie marszałkowie czują problemy rolnictwa, tak to jest realizowane i tak to jest również
odbierane. W związku z tym ten system, jest moim zdaniem nie do utrzymania.
Doradztwo rolnicze musi być akceptowane przez środowisko rolnicze, przez samych rolników, do których jest skierowane. Jeśli tego nie weźmiemy pod uwagę,
to doradztwo będzie istniało samo dla siebie.
W związku z tym przychylam się do tezy, żeby wzmocnieniu uległa rola Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, a jednocześnie doradztwo podporządkowane było ministrowi rolnictwa. Jak mówił pan prezes Szmulewicz, konieczne
jest równocześnie wzmocnienie roli izb, jako podmiotu który artykułuje oczekiwania i interesy rolników.
Natomiast polityka na obszarach wiejskich realizowana przez urzędy marszałkowskie mogłaby być realizowana w ramach porozumienia czy w innej formie, bo
zadania związane z urzędem marszałkowskim i polityką na obszarach wiejskich
istnieją. Nie do utrzymania jest obecny system. Inna jest sprawa z finansowaniem,
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o tym mówili przedmówcy, nie będę powtarzał. Poza typowym rolnictwem mamy
również politykę na obszarach wiejskich, to jest i bezrobocie, i inne instrumenty,
które są i będą realizowane. Dlatego też chciałem podkreślić, że jako Izba i rolnicy jesteśmy otwarci na te zmiany, natomiast doradztwo spełniło swój obowiązek,
kiedy wstępowaliśmy do Unii, przygotowało nas na te wyzwania.
Bożena Matysiak – Sekretarz naukowy Instytutu Ogrodnictwa
Reprezentuję Instytut Ogrodnictwa, a więc jest to pierwszy głos w dyskusji
z instytucji naukowej, która działa głównie w sektorze ogrodnictwa.
Szanowni państwo, ogrodnictwo to jest taki szczególny dział rolniczy, gdzie
innowacje i potrzeba wprowadzania zmian jest bardzo duża. W Polsce aktualnie funkcjonuje około 150 tysięcy gospodarstw ogrodniczych, jest to duży sektor,
który daje dużo miejsc pracy, łącznie około 450 tysięcy osób jest zaangażowanych
przy produkcji owoców, warzyw, roślin ozdobnych, jak również grzybów uprawnych. Jeżeli chodzi o wielkość produkcji, jest to ważny dział rolnictwa, ponieważ
w Polsce produkuje się 3,5 mln ton owoców i około 5,5 mln ton warzyw. Daje nam
to pozycję niemalże lidera w Europie, to jest 3-4 miejsce w Unii Europejskiej. Jest
to więc ważny dział rolnictwa.
Jeżeli chodzi o doradztwo dla ogrodników, którzy pracują w Polsce, powiedziałabym, że jest niedostateczne i brak właściwego powiązania nauki z odbiorcami, z ogrodnikami. Mamy 150 tysięcy gospodarstw i tak naprawdę doradcy nie są
wyposażeni właściwie w wiedzę, ta wiedza nie jest we właściwy sposób im przekazywana. Oczywiście, Instytut organizuje szereg konferencji wdrożeniowych, prowadzi dni otwarte, podczas których szkoleni są doradcy, którzy dalej upowszechniają wiedzę i wdrażają w praktyce. Natomiast jest to dalece niewystarczające.
Na jakiej podstawie można wyciągać takie wnioski?
Do Instytutu zgłaszają się często ogrodnicy, którzy proszą o pomoc, ponieważ
potrzeba wiedzy i konieczność wdrażania nowych technologii jest w ogrodnictwie
bardzo wysoka. Pojawiają się nowe odmiany, nowe środki ochrony roślin, inne są
wycofywane z rejestru. Dostęp do wiedzy powinien być duży, natomiast nie jest to
możliwe poprzez doradców z ośrodków doradztwa rolniczego, ponieważ oni nie
mają takiej najnowszej wiedzy, która mogłaby być przekazywana przez instytuty
naukowe, w tym Instytut Ogrodnictwa.
Apeluję także o wzmocnienie systemu wdrażania wiedzy Tak jak państwo mówili, powinna to być pompa ssąco-tłocząca, która ssie wiedzę ze świata nauki,
a tłoczy ją do odbiorców, a więc m.in. do ogrodników.
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Bogumiła Roszczyk-Parzych – Członek Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej
Wiele spraw, o których chciałam mówić zostało już poruszonych, skoncentruję
się więc na powtórzeniu niektórych kwestii. Jestem członkiem zarządu Podlaskiej
Izby Rolniczej, bardzo cieszę się, że eksperci dostrzegają dzisiaj rolę i znaczenie
izb rolniczych oraz potrzebę włączenia ich w system doradztwa rolniczego. W terenie pokutowała bowiem opinia, że to same izby rozdmuchały temat przejmowania doradztwa rolniczego.
Popieram wniosek i prezesa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej i prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych, że na dzisiejszym etapie należy, po pierwsze,
oddać hołd wszystkim doradcom rolniczym za dotychczasową pracę, natomiast
istnieje potrzeba nowego uregulowania. Doświadczenia w zakresie podległości
trójstronnej nie wychodzą na dobre. Jeśli chodzi o funkcjonowanie doradztwa
rolniczego, trzeba iść tam, gdzie są pieniądze, a więc pod Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.
Nie usłyszałam dzisiaj informacji na temat średniego wynagrodzenia pracowników doradztwa rolniczego, a takie przechylenie w stronę komercjalizacji usług
wynika z tego, że ludzie po prostu szukają pieniędzy, stąd też przesunięcie w tym
kierunku, żeby pieniądze zdobywać. Myślę, że należy w przyszłości zadbać o to, aby
rozgraniczyć doradztwo państwowe czy też publiczne, od doradztwa komercyjnego.
Robert Szczęsny – Prezes Stowarzyszenia Akredytowanych Podmiotów
Doradztwa Rolniczego AKROS
Chciałbym powiedzieć kilka słów o roli i możliwościach działania prywatnych
podmiotów doradztwa rolniczego w Polsce w nowym okresie programowania.
Członkowie Stowarzyszenia uważają, że pierwszorzędnym zadaniem, jakie powinno być stawiane przed doradztwem, są cele, o których mówili przedmówcy,
a które mamy do wykonania po 2014 roku. Natomiast wtórną sprawą jest system
doradztwa rolniczego, w którym dużą rolę mogą odegrać podmioty prywatne,
o których mało się dzisiaj tutaj mówiło.
Jeżeli chodzi o prywatne podmioty doradcze i o nasze stowarzyszenie, to
z pewnością nie jest ono przeciwko doradztwu publicznemu. W ostatnim czasie
w terenie i w prasie pojawiały takie wzmianki, że prywatne podmioty dążą do
przejęcia, do likwidacji doradztwa państwowego itd. Nic z tych rzeczy. Jeżeli chodzi o nasze stowarzyszenie jak i większość doradców prywatnych, to uważamy, że
doradztwo rolnicze w Polsce powinno być publiczno-prywatne. Oczywiście może
być ono czy też nawet powinno być organizowane z udziałem samorządu rolniczego, czyli izb rolniczych.
Rozpatrując obecne uwarunkowania prawne, to jeżeli chodzi o prawodawstwo polskie, nie jest nawet złe, tylko na dzisiaj jest niedostosowane do realiów
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panujących w doradztwie rolniczym w Polsce. Ustawa o doradztwie rolniczym
powstawała dość dawno, w zupełnie innych realiach, kiedy takie prywatne podmioty doradztwa rolniczego w ogóle nie funkcjonowały. Trudno więc, żeby były
one ujmowane w ustawie. Natomiast prawodawstwo dzisiejsze powinno uwzględniać w większym stopniu współistnienie obu form doradztwa. Czy to się podoba,
czy nie, podmioty prywatne istnieją, działają i lepiej byłoby, żeby one działały
pod nadzorem państwowym. Ponieważ zarówno w publicznym, jak i w prywatnym doradztwie mogą wystąpić nieprawidłowości, patologie, a dzisiaj nikt nie jest
w stanie tego ocenić. Wiem, że to jest trudny temat, o tym dzisiaj nikt tutaj nie
mówił. Pewne natomiast jest to, że trzeba ich uniknąć, to powinien być profesjonalny nadzór nad jedną i drugą formą doradztwa, konieczny jest nadzór merytoryczny nad obiema formami doradztwa rolniczego.
Dobrym impulsem do podnoszenia jakości usług była zawsze konkurencja. Ja
wiem, że podmioty prywatne nazywane są konkurencją, mówi się, że robimy coś
takiego. Myślę, że chyba nie, ponieważ to rolnik ostatecznie wybiera, do kogo uda
się w swojej sprawie. Powinniśmy pytać rolnika, dlaczego akurat przychodzi do
nas. Jako podmioty akredytowane działamy od około dwóch lat, wcześniej działaliśmy w inny sposób, jakoś musieliśmy się utrzymać, daliśmy radę.
Powtórzę jeszcze raz, że nowy system doradztwa, jeżeli chodzi o ustawodawstwo, na pewno powinien nadal uwzględniać akredytację i nadzór państwowy
nad prywatnymi podmiotami doradztwa rolniczego. W zamian za poddanie się
nadzorowi nad wykonywaniem usług powinniśmy mieć możliwość kumulowania
środków. W innym przypadku, tak myślimy, może dojść do tego, że prywatne
podmioty doradcze nie będą się ubiegały o akredytację, tak jest teraz, nie wszystkie są akredytowane i mogą działać na swój sposób, można powiedzieć sposób
niekontrolowany. To chyba nie jest najszczęśliwsze rozwiązanie, ponieważ o takich prywatnych podmiotach mówi się, że psują wizerunek doradztwa.
Na koniec powiem, że bardzo często dobrzy doradcy odchodzili z ośrodków
doradztwa rolniczego, ja też kiedyś byłem pracownikiem państwowego ośrodka
doradztwa rolniczego. Odchodzą, ale w terenie są dobrze oceniani i gdzieś funkcjonują. Uważam, że ten potencjał doradczy należy wykorzystać i warto w nowym
ustawodawstwie uwzględnić, spróbować zachęcić do tego, żeby prywatni doradcy
dla dobra rolników nadal pracowali.
Marian Zagórny – Przewodniczący Związku Zawodowego Rolników
„Solidarni”
Rozmawiamy na temat doradztwa, jestem za tym, żeby podlegało ministerstwu, tylko trzeba brać pod uwagę fakt, że doradztwo jest ukierunkowane politycznie. Jest to agenda ugrupowań politycznych, które w danym okresie rządzą.

Dyskusja na temat systemu doradztwa rolniczego w Polsce ...

109

Wiem to bardzo dobrze, bo w latach 90. przez ponad 10 lat byłem przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Doradztwa Rolniczego i członkiem Rady Krajowej razem z Krzysztofem Ardanowskim. O ministerstwo można było sobie głowę rozbić
jak o mur. To była polityka. Pracowników ośrodków doradztwa rolniczego wykorzystuje się do kampanii wyborczych – wiadomo, doradzają. Ale w większości są
to działania polityczne.
W tamtym okresie Rada Doradztwa składała się z przedstawicieli związków
zawodowych, szkół, uczelni, proporcjonalnie. Wojewoda powoływał dyrektora,
ale akceptowała go rada, podobnie było przy odwołaniu. Teraz jest monopol rządzących, monopol na dyrektorów, jeśli dyrektor nie będzie posłuszny, to się go
wyrzuca, bo przecież podlega pod urząd. Dlaczego jest to rozdrobnione? Wojewoda, urząd marszałkowski – po to, żeby potem nie znaleźć odpowiedzialnego za
błędy, które zaistnieją. Trzeba określić jedno główne zadanie. Byłoby dobrze, gdyby doradztwo podlegało pod ministra rolnictwa, nie było uzależnione od polityków. Dzisiaj rząd polski czy sejmowa i senacka komisja chce uzdrowić doradztwo.
Dobrze, uzdrawiajmy doradztwo, bo jest bardzo ważne. Tylko to doradztwo
ma dla kogoś pracowac. Jeszcze nikt z rządzących nie powiedział, że zależy im na
polskich rolnikach. To doradztwo ma służyć farmerom niemieckim, holenderskim. Rząd się na ten temat nie wypowiedział. I rząd nie będzie wzmacniał doradztwa, on wykorzystuje tych pracowników. Jak mówię, jeśli któryś z dyrektorów
się postawił, a było kilku w latach 90., którzy się postawili, nie kreował polityki
rządzących, to niestety pozbyli się stanowisk. Uważam, że powinno być wypracowane stanowisko przez Senat, przez Sejm, że doradztwo ma być finansowane z budżetu, ma być podległe ministrowi, ma być nadzór społeczny, tylko broń Boże nie
poprzez przedstawicieli izb rolniczych, bo izby rolnicze też są w pewnym stopniu
upolitycznione. Muszą to być tak zwane rady, które w jakiś sposób będą rozliczać
ministra, składające się z przedstawicieli samorządu, związków zawodowych czy
związków branżowych.
Krzysztof Mościcki – Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego
w Brwinowie
Dyskusja nad systemem doradztwa rolniczego w Polsce ma już swoją bardzo
bogatą tradycję. Toczy się ona w gmachu parlamentu tak naprawdę od początku
transformacji ustrojowej. Jest to dzisiaj trzecie poważne spotkanie na temat systemu
doradztwa rolniczego w Polsce. Pierwsze takie spotkanie odbyło się w 1986 roku,
a najważniejszą konkluzją z tamtego spotkania było stwierdzenie, że Polsce potrzebne są systemowe rozwiązania dla doradztwa i że systemu doradztwa nie mamy.
Myślę, że w tym momencie uprawnione byłoby sięgnięcie do encyklopedii
i przytoczenie definicji systemu. Z języka greckiego jest to rzecz złożona, obiekt
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fizyczny lub abstrakcyjny, w którym można wyodrębnić zespół lub zespoły elementów wzajemnie powiązanych w układy, realizujące jako całość funkcję nadrzędną lub zbiór takich funkcji, a organizacja systemu to struktura w formie sieci,
relacji między elementami.
Najważniejsze, o czym powinniśmy mówić, to właśnie o tym, że te powiązania
i ten system, ta struktura mają przede wszystkim służyć realizacji nadrzędnych
celów. Tego rodzaju cele zostały sformułowane dla doradztwa w ramach Forum
2000 i obejmowały okres na pierwsze dwie perspektywy finansowe Unii Europejskiej, czyli tak naprawdę do 2013 roku. Co wówczas było potraktowane jako
cele najważniejsze? Mianowicie, było to skuteczne wsparcie rolników zapewniające możliwość uzyskiwania przychodów ze wszystkich dostępnych źródeł oraz
maksymalną absorpcję środków unijnych na modernizację rolnictwa i obszarów
wiejskich. I trzeba powiedzieć, że w świetle tego, co mówił pan prof. Kania, tę
lekcję odrobiliśmy dobrze. Natomiast dzisiaj tego rodzaju działania traktowane są
często jako pewna rutyna, jako coś, co jest już mniej ważne, co powoduje zarzut,
że oto doradztwo zajmuje się niczym innym jak tylko wypełnianiem wniosków.
Chciałem jednoznacznie stwierdzić, że wypełnienie wniosku na modernizację
to nie tylko czynność papierowa, to jest analiza gospodarstwa, to jest co najmniej
dwu-, trzykrotne spotkanie z rolnikiem, omawianie z nim możliwych wariantów
modernizacji, czyli jest to działanie doradcze bardzo często o cechach również
wdrożeniowych. O tym nie powinniśmy zapominać. Tak więc pogląd jakoby doradztwo publiczne zajmowało się głównie wypełnianiem wniosków, jest zarówno
niesprawiedliwy jak i nieuprawniony.
Wydaje mi się, że rzeczywiście nadszedł czas na to, abyśmy mając w pamięci
przytoczoną przeze mnie definicję systemu, do takich właśnie rozwiązań zmierzali. Trzeba bowiem wiedzieć, że w wyniku tej pracy doradczej, tego wypełniania
wniosków, pojawiła się bardzo liczna grupa gospodarstw, która ten trud modernizacyjny podjęła, która wyspecjalizowała się w określonych kierunkach produkcji
i która teraz oczekuje, że nastąpi zwrot z tej inwestycji. Tej grupie rolników również potrzebna jest specjalistyczna pomoc w formie doradztwa technologicznego.
Jeżeli miałbym mówić o wyzwaniach wobec doradztwa na najbliższy okres, to
właśnie mówiłbym o dokonaniu niezbędnego manewru skrętu w kierunku doradztwa technologicznego. Oczywiście pozostaje cały obszar rozwoju obszarów wiejskich,
niemniej mówimy cały czas o doradztwie rolniczym, a więc takim, które jest nakierowane na gospodarstwo i ewentualnie na rodzinę rolnika. Uważam, że uprawniony
jest ten kierunek rozwoju czy umacniania doradztwa technologicznego.
W środowisku, które reprezentuję, toczy się od pewnego czasu dyskusja na
temat wyzwań, które nas czekają. Sformułowaliśmy zręby strategii dla doradztwa na najbliższy okres i gotowi jesteśmy w każdej chwili podjąć dyskusję nad
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zasadnością tych strategicznych tez. Oczywiście najważniejsze w tym wszystkim
będzie zapewnienie powiązania doradztwa z nauką i oświatą rolniczą, to jest ta
tradycyjna triada, o której zawsze mówimy i której wypełnienie jest możliwe tylko
wówczas, kiedy rzeczywiście te instytuty branżowe, jak agencje okołorolnicze, jak
doradztwo, jak oświata rolnicza będą ten system tworzyły, a więc tą wzajemną sieć
powiązań w celu realizacji nadrzędnych celów.
Osobiście uważam, że przyjęcie pewnego modelu organizacyjnego, który stawiałby na autonomiczną organizację doradczą składającą się z Centrum Doradztwa Rolniczego i 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, nadzorowanych przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi, będzie prawdopodobnie najbardziej
efektywnym modelem organizacyjnym ze wszystkich, które tutaj dzisiaj rozpatrywaliśmy.
Dziękując państwu za uwagę, chciałbym na koniec powiedzieć, że przygotowujemy się do tego, co nas będzie czekało w następnym okresie czasu. Współpracujemy ze sobą w ramach tzw. konwentu dyrektorów. Powołujemy gospodarstwa
demonstracyjne, na bazie których chcemy rozpocząć i wdrożyć integrowane metody ochrony roślin, co będzie od 2014 roku jednym z poważniejszych wyzwań
dla polskiego rolnictwa. Ale robimy to wszystko na zasadzie właśnie koleżeńskiego porozumienia. Jeżeli współpracujemy z instytutami, a taka współpraca jest bardzo poważna, to odbywa się to właśnie w ramach osobistych kontaktów i koleżeńskiego porozumienia. Nie ma w tym rozwiązań systemowych. Liczymy, że takie
rozwiązania systemowe się pojawią.
Ryszard Czaicki – Prezes Małopolskiej Izby Rolniczej
Cieszę się, że taka rzeczowa dyskusja została podjęta. Znając z przeszłości
kwestie uchwalania ustaw rolniczych czy związanych z doradztwem rolniczym,
to bywało, że były uchwalane dosyć szybko w końcu roku. Apeluję o to, żeby teraz doradztwu poświęcić trochę czasu i dobrze się przygotować. Nie ma niczego
lepszego jak dobre wyznaczenie celu, a potem dążenie do tego celu. W Koranie
jest napisane „Dla tego, kto nie ma celu, każda droga jest właściwa”. Powinniśmy
wybrać jedną drogę i nią podążać.
Co jest celem naszego doradztwa? Stworzenie systemu, który powinien jak
najpełniej zaspokajać potrzeby odbiorców, uwzględniać nowoczesne rozwiązania
technologiczne oraz coraz bardziej efektywne zarządzanie gospodarstwem rolniczym z uwzględnieniem potrzeb rynku. Powinien być elastyczny, zdolny do rozwoju i przeobrażeń w kierunku nowych potrzeb reformowanej gospodarki, ale
szczególnie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Musimy mieć świadomość, że usługi doradcze będą rozwijały się według kryterium popytu, a nie
podaży. Rolnik będzie najczęściej wybierał taką usługę, która najpełniej zaspokoi
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jego potrzeby, a niekoniecznie będzie tańsza czy łatwiejsza. To kryterium musi
nam przyświecać przy tworzeniu systemu.
Czego oczekują rolnicy? Przede wszystkim dobrych, rzetelnych informacji,
doradztwa, nowinek technologicznych, pomocy w określaniu indywidualnych
kierunków rozwoju gospodarstwa, podstawowego doradztwa prawnego. To jest
dzisiaj mankamentem. Jako prezes Izby mogę powiedzieć, że najwięcej problemów mamy z przepisami prawa, jest kolejka rolników do naszych prawników.
Oczywiście, czeka nas kolejne wyzwanie, doradztwo podatkowe, jeśli wejdzie
w życie ustawa podatkowa. To będzie potężne wyzwanie.
Doradztwo i nauka – idealny model. Nauka kreuje wiedzę doradców, ci przekazują wiedzę rolnikom, rolnicy wdrażają ją w gospodarstwie. Tymczasem dzisiejszy świeżo upieczony doktorant ma 8 lat na habilitację, ale nie dostaje żadnych
punktów za to, że tę wiedzę przekaże doradcom, więc po co to ma robić. Jeśli
instytuty mają pieniądze na opracowania naukowe, a bardzo często brakuje pieniędzy na wdrożenie tych opracowań, to te opracowania zostają na półce.
Średnie szkolnictwo rolnicze pozostaje bez praktyki, a XVIII-wieczne przysłowie mówi: „Sama teoria bez praktyki czyni cię artystą tylko w połowie”. Pozbyliśmy się praktyki rolniczej i pozbywamy się tak samo praktyki w doradztwie. Jest
wiele do zrobienia na tym polu.
Doradztwo, jeśli chodzi o system wdrażania wspólnej polityki rolnej, powinno
być jednolite. Natomiast doradztwo technologiczne, produkcyjne bezwzględnie
musi być regionalizowane, ponieważ wiemy, jakie są uwarunkowania w różnych
regionach kraju.
Jeśli politykę rolną kreuje minister rolnictwa, musi mieć ramię do wdrażania
jej elementów, ale nie można pominąć głównych beneficjentów, czyli rolników.
Żeby potrzeby rolników były dobrze identyfikowane, musi być duży udział tego
beneficjenta, czyli izb rolniczych, bo inaczej te zmiany będą powolne i nie będą
dostosowane. Tak jak wcześniej powiedziałem, rolnik będzie się kierował prawem
popytu, a nie prawem podaży.
Jest bardzo ważne, żeby doradztwo nie było wyłącznie podporządkowane realizacji unijnych polityk. Musimy je tak zorganizować, aby uwzględniało specyfikę, rozwój i kompleksowe cele polskiego rolnictwa. Jeśli zapomnimy o naszych
celach, o naszym rolnictwie, a tylko skupimy się na realizacji unijnych celów, to
doradztwo na pewno nie będzie dobrze służyło polskiej wsi. Natomiast, bardzo
ważne jest, abyśmy wszyscy dołożyli wszelkich starań i ten system naprawdę zbudowali, może powoli, ale wytyczyli sobie cel i do niego dążyli. Ważne jest, żeby
była jedna instytucja zarządzająca, w przeciwnym razie rozmywa się odpowiedzialność za przedsięwzięte działania i tym trudniej ustanowić jednolity system
zarządzania tymi jednostkami.
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Hanna Mazurkiewicz – Wiceprzewodnicząca Krajowej Sekcji Pracowników
Doradztwa Rolniczego przy Zarządzie Głównym
Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa w RP
Dzisiaj wysłuchaliśmy dyskusji i głosów wielu szacownych osób. Niemniej
jednak zabrakło głosu doradców. Postaram się państwu przestawić głos tej grupy
ludzi, nad sprawami której dzisiaj dyskutujemy. Jestem doradcą z 35-letnim stażem w doradztwie rolniczym, jestem jednocześnie wiceprzewodniczącą Krajowej
Sekcji Pracowników Doradztwa Rolniczego Związku Zawodowego Pracowników
Rolnictwa w RP oraz przewodniczącą zakładowej organizacji tego Związku w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.
Co mówią doradcy? Mówią oni, że doradztwo rolnicze potrzebuje zmian. Bardzo się cieszymy, że dzisiaj usłyszeliśmy głosy tylu osób, które nas w tym przekonaniu utwierdzają. Chcielibyśmy pracować w nowoczesnej, dobrze zarządzanej
firmie. Uważamy, że przez kilkadziesiąt lat istnienia doradztwa rolniczego w Polsce dorobiliśmy się bardzo dobrej bazy lokalowej, dobrze wykształconej kadry,
która stanowi o wartości naszego doradztwa. O tę kadrę właśnie trzeba dbać.
Przygotowując się do dzisiejszego spotkania, zadaliśmy sobie dwa kluczowe
pytania. Pierwsze z nich to: komu jesteśmy potrzebni? Czy jesteśmy potrzebni
wojewodzie, czy może marszałkowi województwa, czy wreszcie izbom rolniczym?
Na to pytanie chcielibyśmy otrzymać odpowiedź. I druga sprawa: w jakim zakresie jesteśmy potrzebni? Co będziemy robić? Odpowiedzi na te pytania , w świetle
wypowiedzi doradców, wskazują, że:
1. Pierwszym problemem, który zgłaszali doradcy, to był problem powiązania
nauki z praktyką. Uważamy, że doradztwo rolnicze powinno być ogniwem,
które łączy te dwa sektory. To zupełnie zanikło, a kiedyś było bardzo dobrze
rozwinięte. Kolejna kwestia to niska i niestabilna wysokość dotacji budżetowej, to spowodowało, że musimy dorabiać. Pieniądze, które zarobimy, stają
się publicznymi środkami finansowymi, zostają do dyspozycji pracodawcy
i zabezpieczają rozmaite potrzeby, które występują w naszych firmach;
2. Brak jest w doradztwie rolniczym systemu awansu zawodowego. Doradcy
oczekiwaliby, aby istniała czytelna strategia rozwoju kariery doradcy. To się
wiąże z faktem, że wiele młodych osób, w wykształcenie których firma zainwestowała ze środków publicznych, traktuje ją jako trampolinę do dalszej
kariery. Zatrzymują się na chwilę, nawiązują kontakty, znajomości i idą dalej.
To jest bardzo niepożądany i niekorzystny trend w doradztwie rolniczym.
Oczekiwalibyśmy, aby efekty pracy doradców znajdowały odzwierciedlenie
w ich wynagradzaniu. Nie do końca w tej chwili jest to realizowane;
3. Kolejna sprawa to bardzo szeroki zakres problemów, którymi musimy się
zajmować. Uważamy, że trzeba dokonać przeglądu zakresu działalności
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ośrodków doradztwa rolniczego i być może niektóre działalności wyeliminować, ponieważ są już inne instytucje, które zajmują się niektórymi problemami, które na nas spadają;
Kolejna sprawa to ogrom wiedzy, który musi posiadać doradca. Czy rzeczywiście musimy traktować doradcę jak lekarza pierwszego kontaktu? Czy on
ma się zajmować tylko zbieraniem informacji w terenie i przekazywaniem
tych informacji na wyższy szczebel, do doradców branżowych? Czy tak rzeczywiście musi być? Mamy tutaj duże wątpliwości;
Kolejnym problemem, który sygnalizowali doradcy, jest brak systemu
ubezpieczeń od błędów popełnianych przez doradców. Jest to bardzo istotna sprawa, która ciągle nie jest załatwiona;
Następna kwestia to działalność komercyjna. Absorbuje ona doradców
w bardzo dużym zakresie. Konieczność zarobienia dodatkowych pieniędzy
zaprzepaściła ideę prawdziwego doradztwa. Pamiętam jeszcze czasy, kiedy nie zarabialiśmy dodatkowo, doradztwo było rzeczywiście prawdziwym
doradztwem. Obserwujemy przejmowanie doradców, zagrożenie ze strony
firm komercyjnych działających w doradztwie, chodzi mi o firmy komercyjne z branży rolniczej. Doradztwo technologiczne w dużym zakresie jest
już przejęte przez takie właśnie firmy;
Bardzo istotnym problemem jest standaryzacja usług doradczych. Uważamy, że powinny być opracowane procedury na określone czynności doradcze, powinny być one w miarę możliwości jednakowe w całej Polsce.
W związku z tym doradcy uważają, że najlepszym rozwiązaniem w obecnej
sytuacji politycznej Polski jest doradztwo rolnicze, które podlegałoby Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nie można jednak pominąć koordynującej roli Centrum Doradztwa Rolniczego.

Roman Włodarz – Prezes Śląskiej Izby Rolniczej
Na początek deklaruję, że zgadzam się z tymi analizami, które tutaj zostały
przedstawione. Zgadzam się z tym, że jest potrzebna silna rola państwa w kreowaniu doradztwa, a także w utrzymaniu tego potencjału, bo przecież nie mamy
w kraju innego, niż ten w ośrodkach doradztwa rolniczego. Wielkim błędem,
moim zdaniem, było przekazanie ośrodków doradztwa samorządowi w sytuacji,
gdy samorząd wojewódzki, w skrajnie scentralizowanym systemie zarządzania
rolnictwem i obszarami wiejskimi, nie ma w zasadzie nic specjalnego do roboty,
jeśli chodzi o rolnictwo. To jedna sprawa.
Szanowni przedmówcy – według mojej oceny – skoncentrowali się na pewnych
sprawach krótkookresowych i strukturalnych. To zrozumiałe, że wszyscy pracownicy ODR-ów, w szczególności dyrektorzy, są za tym, żeby utrzymać potencjał i to
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jest słuszne. Natomiast można postawić przewrotne pytanie, co by było, gdyby
nagle zniknęło wszystko to, co jest związane ze wspólną polityką rolną? Czy to
znaczyłoby, że państwo nie ma pomysłu na żadne inne zadania dla doradztwa,
dla tego ogromnego potencjału? Przecież wspólna polityka rolna dynamicznie się
zmienia i pewnego dnia się skończy. Skończy się, jeżeli nie w sensie nazwy, to
w sensie mechanizmów. Można sobie zadać pytanie, co dalej, co będzie po 2020
roku? Jednak na to pytanie nie oczekuję odpowiedzi.
Chciałem zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz. Bez echa przeszła sprawa podnoszona przez panią prof. Jeżyńską, a mianowicie kwestia EPI, czyli Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego. Nie usłyszałem w dyskusji, kto ma je realizować.
Czy obecny system albo struktura doradztwa jest w stanie to zagospodarować?
Czy mamy pomysł na to, na jakim poziomie ma się odbywać koordynacja europejskiego partnerstwa – czy na poziomie centralnym, czy będzie to zdecentralizowane? Wreszcie jest pytanie, jaki jest kalendarz, kiedy trzeba podjąć decyzję
w sprawie rozwiązań dotyczących europejskiego partnerstwa? Kto, w jaki sposób
i kiedy ma być inicjatorem tych grup, klastrów, szeroko rozumianego partnerstwa,
na które się przeznaczy prawdopodobnie znaczne ilości pieniędzy? Tego mi brakowało w dyskusji.
Chrońmy potencjał doradztwa, który mamy dzisiaj, ale równocześnie nie zaprzepaśćmy tych pieniędzy, o których przecież tyle tutaj dzisiaj było mowy, o tych
potencjalnych pieniądzach, które tkwią w enigmatycznym sformułowaniu Europejskie Partnerstwo Innowacyjne.
Krzysztof Ardanowski – Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Chciałbym się wypowiedzieć może mniej jako poseł, chociaż członkowstwo
w krajowej legislaturze na pewno „czoło zdobi” i ujmy nie przynosi. Pragnę zabrać głos przede wszystkim jako ten, który właściwie całe dorosłe życie związał
się w różny sposób z doradztwem. Wypowiadam się jako rolnik i wieloletni wiceprzewodniczący Krajowej Społecznej Rady Doradztwa Rolniczego, jako wiceminister uzgadniający z Unią Europejską w 2007 roku szczegóły systemu doradztwa
rolniczego, zaakceptowanego przez Komisję Europejską, również jako były radny
wojewódzki, wreszcie jako poseł.
Chcę podziękować za te wszystkie głosy, również za ekspertyzy, które moim
zdaniem dobrze opisują stan doradztwa. Naturalnie, te ekspertyzy i nasi eksperci
nie są, co jest oczywiste, w stanie przesądzić, jaki powinien być model doradztwa,
który chcielibyśmy realizować dla potrzeb polskich obszarów wiejskich. Przedstawiają możliwe scenariusze i warianty, natomiast decyzja będzie par excellence
polityczna w dobrym znaczeniu tego słowa, czyli decyzją, która ma sprawić, że
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system doradztwa rolniczego będzie realizował zadania, które państwo sobie stawia, ale również będzie realizował oczekiwania beneficjentów.
Zarówno eksperci, jak i państwo zabierający głos w dyskusji stwierdzili, że to,
co jest w tej chwili, wymaga naprawy. Ja się z tym całkowicie zgadzam. Powiem
szczerze, zachodzę w głowę, jakie były trzy lata temu motywy zniszczenia, rozczłonkowania systemu doradztwa rolniczego, jakie motywy przyświecały ministrowi Sawickiemu? Nie jestem w stanie tego zrozumieć. Rzeczywiście wielokrotnie wypowiadał się on krytycznie na temat funkcjonowania doradztwa rolniczego, nawet porównując jego stan obecny z okresem „komuny”, ale jego niechęć
przyniosła skutki opłakane. Myślę, że nawet jeżeli widział mankamenty, to należało ten system poprawiać, a nie podejmować działania, które go de facto zniszczyły.
W tej chwili nie mamy w Polsce systemu doradztwa rolniczego realizującego
zadania w takim kontekście, o jakim mówił dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego. Utraciliśmy „sterowność systemu”, a władze publiczne, które odpowiadają m.in. przed Unią Europejską za zarządzanie rolnictwem i rozwojem obszarów wiejskich, niestety, nie mają żadnego wpływu na funkcjonowanie systemu
doradztwa rolniczego.
Przypomnę, że w dokumentach unijnych, które nas najbardziej interesują
w tej chwili, czyli w pakiecie legislacyjnym WPR na lata 2014-2020, w wielu dokumentach tego pakietu, w COM 625, 627 i 628, czyli opisujących różne aspekty
wspólnej polityki rolnej, rola doradztwa rolniczego niepomiernie rośnie. Nie jest
zmniejszana, ograniczana, lecz wręcz przeciwnie – niepomiernie rośnie. Na barki krajów członkowskich nałożono obowiązek stworzenia takiego systemu, który
uwzględnia oczekiwania, możliwości finansowe, tradycje i różne uwarunkowania,
które w każdym kraju są trochę inne.
Jeżeli chcemy realizować, dopóki ona będzie istniała, wspólną politykę rolną
UE, a na pewno w najbliższych siedmiu latach nowej perspektywy tak będzie, to
sprawny system doradztwa rolniczego w Polsce musi funkcjonować. To jest wymóg, od którego żadna władza, żaden rząd, ten czy następny, nie jest w stanie się
wymigać.
Oczywiście dyskutujemy o tym, jak realizować zadania regionalne. Jednak
całkowitym nieporozumieniem jest głos jednego z dyskutantów, który mówi, że
skoro w Polsce regiony się różnią, to powinniśmy mieć regionalne polityki rolne.
Przypomnę, że europejska wspólna polityka rolna jest polityką horyzontalną, za
którą odpowiadają w ramach Unii Europejskiej władze administracyjne krajów
członkowskich, czyli rządy. Oczywiście, mogą być różne zakresy ważności poszczególnych obszarów i zadań doradztwa rolniczego, zapewne różne w poszczególnych regionach, ale nie może być 16 polityk w Polsce. Jeżeli ktoś tak myśli, to
do końca chyba nie rozumie, o czym mówi.
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Drugi wątek, który powinniśmy bardzo mocno podnieść, to uspołecznienie doradztwa, również w zakresie udziału beneficjentów doradztwa w nadzorze nad nim,
Myślę o aktywnym kształtowaniu sposobów i efektywności doradztwa przez tych
wszystkich, którzy z tego doradztwa korzystają. Niestety, proces uspołeczniania doradztwa rolniczego, rozpoczęty w 1992 roku przez ministra Gabriela Janowskiego,
uległ głębokiej degrengoladzie. W kolejnych latach, przy różnych zawirowaniach
wokół doradztwa, rola rad społecznych, w zamyśle powołanych jako ważny element
uspołecznienia, została całkowicie zmarginalizowana. Doprowadzono do tego, że
społeczny nadzór jest w tej chwili kompletną fikcją. Szczególnie po podporządkowaniu ośrodków doradztwa rolniczego samorządom województw.
Jaka jest zatem obecna rola społecznych rad doradztwa rolniczego? Odpowiedź
jest, niestety, prosta, choć bolesna. Jest to tylko próba wmówienia organizacjom rolniczym, że jeszcze mają na cokolwiek wpływ w doradztwie, podczas gdy faktycznie
rada społeczna nie ma żadnego skutecznego wpływu na funkcjonowanie doradztwa. Jest atrapą uspołecznienia. Nastąpiła całkowita marginalizacja uspołecznienia,
będącego jednym z ważniejszych wniosków z obserwacji doradztwa rolniczego
w krajach Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych, gdzie uczyliśmy się w latach 90. poprzedniego stulecia i na początku obecnego funkcjonowania doradztwa.
Również w kontekście uspołecznienia całkowicie niejasna i niedopowiedziana
jest rola samorządu rolniczego, czyli izb rolniczych. Tam, gdzie zdecydowano się
utworzyć samorząd rolniczy, np. we Francji, w Niemczech, w Austrii, tam wszędzie jego rola jest znacząca i powiązany jest on ściśle z doradztwem rolniczym.
W Polsce izbom rolniczym takiego prawa nie dano, właściwie stwarzając pole do
konfliktu, do rywalizacji tam, gdzie dla dobra wsi powinna być przede wszystkim
współpraca i wzajemne wzmacnianie pozytywnego oddziaływania na mieszkańców wsi.. Dla władz publicznych ważna powinna być chęć poprawienia statusu izb
rolniczych i ich relacji z doradztwem. Takiego myślenia, szczególnie w rządzącej
Polską koalicji PO-PSL, niestety, nie ma. A partia „chłopska”, co widać szczególnie
wyraźnie w ostatnich pięciu latach, zawłaszczyła samorząd rolniczy, traktując go
jako kolejne narzędzie do rozszerzania i utrwalania swoich wpływów na wsi.
Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o izbach
rolniczych. Jestem reprezentantem grupy posłów-wnioskodawców. Jednak nie
możemy się przebić u pani marszałek, żeby ten projekt nabrał charakteru dokumentu i zaczął funkcjonować w Sejmie, by można było przeprowadzić publiczną
debatę na temat przyszłości samorządu rolniczego i jego zadań.
Oczywiście, doradztwo rolnicze ma szereg funkcji, które powinno realizować.
Zapewne wiele nowych zadań przybędzie, choć nie jesteśmy w stanie precyzyjnie
przewidzieć tego, co przyniosą wyzwania przyszłości. Nie tylko w naszym kraju
trzeba dookreślić rolę rolnictwa na obszarach wiejskich, doprecyzować znaczenie
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funkcji pozarolniczych, m.in. „nowych usług publicznych”, np. oprócz wielu innych
sposobów realizacji bardzo ważnej ustawy o odnawialnych źródłach energii, która, mam nadzieję, wejdzie w życie. Kto będzie zajmował się np. edukowaniem potencjalnych beneficjentów rozwiązań ustawowych, mogących być ogromną szansa
rozwojową polskich obszarów wiejskich? Ważny jest problem wdrażania innowacyjności. W dyskusji zostało praktycznie pominięte bardzo ważne Europejskie Partnerstwo Innowacyjne. Ktoś będzie musiał to realizować. Kto, jeżeli nie doradztwo
rolnicze, o którym tutaj dyskutujemy?
Chcę podkreślić, że potrzebna jest odważna decyzja polityczna, w dobrym
znaczeniu tego słowa. Boję się jednak, że nic z tego nie wyjdzie. W incydentalnej, praktycznie nieistotnej ustawie, jaka w tej chwili trafiła z Sejmu do Senatu,
dotyczącej uporządkowania kilku spraw wewnątrz samorządu województwa, PO
z PSL właściwie przesądziły czy też mocno utrwaliły podporządkowanie publicznego doradztwa rolniczego samorządom województw, opanowanych przez te
partie. Kiedy dyskutowaliśmy przy okazji tej ustawy o konieczności wzmocnienia
roli doradztwa publicznego i poukładania relacji między jego uczestnikami, nie
było w większości koalicyjnej zgody na to, że trzeba coś zmieniać, ponieważ, zdaniem wielu posłów PO-PSL jest dobrze, jak jest.
Zastanawiam się, czy będzie wola na to, by tę poważną debatę nad doradztwem
rolniczym podjąć. Trzeba wysłuchać opinii różnych podmiotów, ale dla mnie
przede wszystkim jest ważna opinia beneficjentów i tych, którzy odpowiadają za
przyszłość wspólnej polityki rolnej oraz naszej polityki krajowej, która musi być
elementem zdecydowanie bardziej ważnym niż do tej pory. Z całym szacunkiem
dla pracowników i dyrektorów ośrodków doradztwa rolniczego, dostrzegając tam
wiele osób autentycznie zatroskanych o przyszłość publicznego doradztwa rolniczego w Polsce, uważam jednak, że decyzje w interesie polskiej wsi muszą podjąć
odpowiedzialnie politycy i przedstawiciele społeczności wiejskiej.
Oczywiście warunki finansowe, warunki pracy, sprawa doskonalenia zawodowego, uzbrojenia i wyposażenia w niezbędne narzędzia wykonywania usług doradztwa to są sprawy, które muszą być podnoszone i rozwiązywane z udziałem
pracowników doradztwa. Jednak, co dla mnie jest oczywiste, o tym, kto będzie
zarządzał doradztwem rolniczym nie mogą decydować ludzie, którzy osobiście są
zainteresowani jakimś z rozwiązań lub ich brakiem, dla utrzymania szkodliwego dla
doradztwa obecnego status quo.
Tadeusz Nalewajk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Jak powiedział mój przedmówca, opinii i wniosków jest bardzo dużo. W zależności od tego, jakie środowisko się reprezentuje – różny jest ton wypowiedzi
i wskazanie, w jakim kierunku należałoby iść.
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Apeluję do Senatu, do państwa senatorów, żeby uchwalić procedowaną zmianę ustawy w proponowanym kształcie. Uważam, że to nie jest kwestia umacniania
obecnych realiów, tylko cywilizowania relacji między poszczególnymi organami,
między Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego a organami samorządu wojewódzkiego.
Proponowana zmiana porządkuje relacje. Prowadzimy dzisiaj dyskusję publiczną na temat systemu, celów i struktury. Został powołany w kwietniu zespół
do spraw funkcjonowania doradztwa po 2013 roku. Tak jak panowie mówicie,
w pewnym momencie trzeba woli politycznej, by system doradztwa rolniczego
spełniał oczekiwania i to nie podlega dyskusji. Chcę przypomnieć, że pracowaliśmy w podkomisji, w Komisji i te kwestie były omawiane.
Jeśli chodzi o cele, państwo mają rację, nie możemy się ograniczać tylko do
wspólnej polityki rolnej, bo mamy jeszcze inne cele. Kwestia struktury, o której
państwo mówicie, jest sprawą w pewnym sensie wtórną. Dzisiaj, jak powiedział
pan przewodniczący Ardanowski, uczestniczą w konferencji ci, którzy te cele realizują, czyli ośrodki doradztwa rolniczego. Nie ma tu nikogo z tych, którzy nadzorują i prowadzą ośrodki doradztwa rolniczego, czyli z samorządów wojewódzkich.
Nie mogę się zgodzić z tezą, że minister będzie prowadził, będzie płacił, a nie
będzie miał wpływu. Rozumiem, że najbardziej reprezentatywnym ciałem, jeżeli
chodzi o odbiorców, czyli rolników, jest samorząd rolniczy. Samorząd rolniczy pojawia się w dyskusji w Europie w różnym usytuowaniu, jeżeli chodzi o doradztwo.
Podnoszona była kwestia innowacji i Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego. Stoimy przed dylematem, jak to usytuować? Dzisiaj trudno powiedzieć, po
pierwsze, jaki będzie kształt, nie mówiąc o tym, jakie będą ramy finansowe, bo od
tego musimy zacząć. W swojej pierwotnej wypowiedzi podnosiłem kwestię regionalizmu w doradztwie. Nie może być regionalizmu, jeżeli chodzi o politykę rolną.
Regionalizm będzie prawdopodobnie występował w kontekście dofinansowania
rozwoju obszarów wiejskich z polityki spójności w kontrakcie partnerskim, który
będzie zawierany na szczeblu kraju.
Myślę, co się przewijało w dyskusji, że niekwestionowana jest tu rola Centrum
Doradztwa Rolniczego, w takim czy innym usytuowaniu. Wiadomo, że łatwiej by
nam było się komunikować, jeżeli byłaby to struktura pionowa. Obecnie, tak jak
ktoś powiedział, minister finansów daje dotacje i może jest tego mało. Jednak jesteśmy zobowiązani finansować doradztwo publiczne z budżetu państwa. Minister
finansów transferuje środki poprzez wojewodów, przez samorząd wojewódzki,
a samorząd praktycznie nie ma instrumentów, jeżeli chodzi o kontrole celów, jakie
ośrodek doradztwa rolniczego realizuje. Ktoś powiedział, że może realizować to
tylko przez urząd kontroli skarbowej poprzez teoretyczną kontrolę dokumentów.
Kolejna bardzo ważna kwestia, co uwidoczniło się w tej perspektywie finansowej, to kwestia doradztwa prywatnego, czyli podmiotów akredytowanych przez
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ministra rolnictwa po spełnieniu określonych wymogów. Myślę, że nie może tu być
rywalizacji, jeżeli chodzi o ogólnie dostępne doradztwo. Dotacja z budżetu państwa,
chociaż nie 100%, jest przeznaczana na podstawowe usługi, na doradztwo publiczne, natomiast ośrodki doradztwa rolniczego również wykonują usługi komercyjne.
Podam przykład działania „Korzystanie z usług doradczych dla rolników i posiadaczy lasów. Zadaję pytanie retoryczne i nie oczekuję odpowiedzi. Dlaczego ośrodki
doradztwa rolniczego przegrywają tu z prywatnym doradztwem?
Dziękując za tę dyskusję, przekonany jestem, że nie kończymy dzisiaj debaty nad funkcjonowaniem doradztwa rolniczego. Ponawiam prośbę do Wysokiego Senatu, żeby nie kwestionował tej lepszej czy gorszej zmiany ustawy. Czekają
na nią na pewno samorządy wojewódzkie, ośrodki doradztwa rolniczego, żeby
ucywilizować relacje między tymi dwoma strukturami, dopóki nie wypracujemy
wspólnie nowych rozwiązań.
Jerzy Chróścikowski – Przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Jak to mówią, zawsze trzeba znaleźć winnego, ale winny nie chce się przyznać,
że to sprawił, iż system się rozleciał. Trzeba jasno powiedzieć, system się rozleciał.
Pan poseł Krzysztof Ardanowski jasno powiedział, co uzgadniał w ramach wspólnej polityki rolnej, w ramach przyszłej perspektywy finansowej, która jest w latach
2007-2013. Były to jasne, czytelne zasady. Teraz mamy pytanie, kto to zrobił?
Część z państwa, ja też, była w Gdańsku, gdzie prowadzono dyskusję pod przewodnictwem pana ministra Plocke. Kto potem zrobił tę ustawę? Oczywiście była
to ustawa tzw. czyszcząca, różnie ją nazywamy, śmieciowa jak ktoś chce, wiadomo
o co chodzi. Ustawę przygotował pan minister Schetyna, czyli Platforma Obywatelska przygotowała całą instrumentację po to, żeby przed wyborami mieć zaplecze polityczne do działania na wsi. Skutek jest taki, że PSL nie obroniło tego, jak
inne instytucje, które wybroniły w tej ustawie śmieciowej czy czyszczącej swoich
stanowisk. Tu niestety oddaliśmy pola, jako rolnicy, i służby doradcze niestety
dzisiaj są w takiej sytuacji, w jakiej są.
Dlaczego mniejszość komisji senackiej nie zgadza się na tę ustawę? Dlatego, że
udowodniliście państwo, jako rząd, że w tym budżecie są znacznie mniejsze środki, bo licząc 2003 rok jako bazę 100%, to w tym roku mamy 96%. Proszę zobaczyć,
jakie to są pieniądze w stosunku do 2003 roku?. W tym roku mamy mniej o ponad
300 mln zł na ośrodki doradztwa rolniczego, co skutkuje tym, że samorządy dostają nowe kompetencje, coraz większe zadania bez środków finansowych. Dlatego
jest spór, czy rzeczywiście samorządy mają realizować to zadanie ze środków własnych, bo na przyszły rok z budżetu państwa będzie jeszcze mniej środków na ten
cel, a wtedy powie się: niech sejmik to finansuje. Trzeba się nad tym zastanowić, jak
przemodelować z powrotem doradztwo, aby były zabezpieczone publiczne środki
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finansowe z budżetu. Nie minister finansów jest rządzącym na tym folwarku, tylko
powinien rządzić rząd i parlament, podejmować decyzje, a nie mówić, że pan minister finansów da lub nie da pieniędzy. W ten sposób nie może istnieć doradztwo
rolnicze i inne działy gospodarki, które wymagają wsparcia, chociażby nauka.
Elementem bardzo istotnym podniesionym przez państwa w dyskusji, jest
współpraca z nauką, w zakresie wdrożeń. Ważne jest, jak te elementy mają funkcjonować, komu doradztwo ma służyć, czy doradztwo ma być stricte doradztwem
samorządowym. Jesteśmy gotowi wziąć doradztwo rolnicze wspólnie z ministrem
rolnictwa. To jest kontynuacja tego głównego wątku, który dzisiaj pojawił się z tej
dyskusji, że skoro sami rolnicy uważają, że chcą być nadzorującymi wspólnie
z ministrem rolnictwa, to ten kierunek należy obrać.
Krzysztof Jurgiel – Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Nie będę starał się podsumowywać, myślę, że to zrobimy w ramach prac naszej Komisji. Dziękuję za tę debatę. Jest to właściwy moment, bo trwają końcowe
negocjacje dotyczące finansowania wspólnej polityki rolnej, a także pakietów legislacyjnych. Myślę, że dyskusja dzisiaj była bardzo potrzebna i była ciekawa.
Chciałem tylko zwrócić uwagę na fakt, że następuje zmiana zasad programowania rozwoju w Unii Europejskiej. W obecnej perspektywie finansowej mieliśmy
wspólną politykę rolną oddzieloną od polityki spójności. Teraz natomiast wprowadzono zarządzanie zintegrowane, czyli przygotowane instrumenty rozwoju będą
skoordynowane. Jest to ważne w kontekście przyjęcia w Polsce zmian w zasadach polityki rozwoju. Przypomnę, że w latach 2007-2009 strategia rozwoju kraju, która była
przyjęta przez ówczesny rząd, mówiła o zrównoważonym, trwałym rozwoju. Teraz,
obecna koalicja bardziej zmierza w kierunku tzw. polaryzacyjnego rozwoju, polaryzacyjno-dyfuzyjnego i tutaj rola doradztwa też będzie bardzo znacząca. Jeśli mówimy
o rozwoju lokalnym, to ja jestem zwolennikiem tzw. rozwoju niszowego. W rozwoju niszowym to czynniki endogeniczne, czyli kapitał lokalny, muszą być w sposób
właściwy wykorzystane. Tutaj, o czym była mowa, nie możemy mówić tylko o doradztwie rolniczym. Jest druga sfera, doradztwo w zakresie rozwoju gospodarki, czyli
mówiąc krótko, działania mające wpływ na jakość życia na obszarach wiejskich.
Stawiając pytania, co robić, jak robić i jak oceniać efekty, dostrzegam dużą rolę
doradców i myślę, że w najbliższym czasie powinniśmy rzeczywiście do tego niepolitycznie podejść, starać się wypracować taką strukturę i system, który będzie
wszystkim służył.
Chciałem podziękować panu ministrowi, państwu ekspertom za dzisiejsze
wystąpienia, wszystkim uczestnikom za te głosy. Jeszcze raz prosiłbym, jeśli ktoś
uzna za stosowne, o przysłanie opinii na piśmie. Być może ktoś jeszcze zgłosi jakieś uwagi. Zapraszam na następne nasze spotkania.
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Sekretarz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Senatu RP

OPINIE ORGANIZACJI I INSTYTUCJI DZIAŁAJĄCYCH
W OBSZARZE ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW
WIEJSKICH NA TEMAT FUNKCJONUJĄCEGO SYSTEMU
DORADZTWA ROLNICZEGO ORAZ PROPOZYCJE JEGO ZMIAN
Organizatorzy konferencji „Jaki system doradztwa rolniczego w Polsce po
2013 r.?”, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Senatu RP oraz Komisja Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Sejmu RP, zwrócili się z prośbą do organizacji i instytucji zajmujących się doradztwem rolniczym, instytutów naukowych, wyższych uczelni, związków i organizacji rolniczych oraz samorządu rolniczego o ocenę systemu doradztwa rolniczego, a także przedstawienie propozycji zmian. Poniżej zaprezentowano
najważniejsze wnioski zawarte w przysłanych stanowiskach i opiniach.

1. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Obowiązujące przepisy ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego oceniono pozytywnie, zwrócono jednak uwagę na to, że status prawny, ośrodków doradztwa jest określony nieprecyzyjnie, niejednoznacznie uregulowana jest też ich
działalność. Pozytywnie oceniono także funkcjonowanie doradztwa rolniczego. Słabością systemu są przede wszystkim niskie wynagrodzenia doradców, co
powoduje trudności w naborze kadry, a także ograniczone wsparcie instytutów
branżowych i wyższych uczelni w zakresie zadań doradczych, co nie pozwala na
podnoszenie specjalistycznej wiedzy doradców. Odniesiono się również do propozycji legislacyjnych Komisji Europejskiej dotyczących doradztwa rolniczego po
2013 r. Stwierdzono, że włączenie się jednostek doradztwa rolniczego (jdr) do
systemu Europejskiego Partnerstwa na rzecz Innowacji będzie możliwe po zapewnieniu dodatkowego finansowania wzajemnej współpracy, jak również działania
grup operacyjnych (np. w ramach pomocy technicznej).
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Odnośnie systemu doradztwa rolniczego w Polsce po 2013 r. zaproponowano:
 Wprowadzenie zintegrowanego modelu doradztwa, w którym w sposób
jednoznaczny zostanie określona odpowiedzialność poszczególnych podmiotów za realizację zadań, a także finansowanie, w tym dostęp do środków unijnych. Model ten powinien uwzględnić ścisłe powiązanie doradztwa
z nauką, pełniejsze rozeznanie potrzeb badawczych i rozwojowych, nowoczesne rozwiązania technologiczne i bardziej efektywne zarządzanie gospodarstwem rolnym;
 Ścisłe określenie kryteriów prowadzenia działalności doradczej przez podmioty prywatne już na etapie zakładania tej działalności, np. kwalifikacji
kadry;
 Opracowanie systemu kontroli jakości usług świadczonych przez prywatne
ośrodki doradztwa.

2. Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
Przedstawiono główne zadania wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego oraz zalety i wady obecnego systemu doradztwa. Zalety to przede wszystkim
wykwalifikowana i doświadczona kadra, bezpłatność, dostępność oraz wysoka jakość świadczonych usług. Wady to m.in. niskie wynagrodzenia doradców,
sztywne ramy prawne utrudniające sprawne zarządzanie, niedostateczny budżet
uniemożliwiający odtworzenie majątku ośrodków i doposażenie pracowników,
dualizm podległości i zarządzania, brak współpracy z uczelniami wyższymi i niedostateczny dostęp do badań naukowych.

3. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
Omówiono zadania doradztwa rolniczego wynikające ze Wspólnej Polityki
Rolnej oraz udział doradztwa w realizacji regionalnych i branżowych strategii
rozwoju. Negatywnie oceniono status ośrodków doradztwa rolniczego. Organizacyjnie podlegają one samorządom województw, pod względem finansowym –
wojewodom a merytorycznym – ministrowi rolnictwa.
Wnioski:
 Doradztwo powinno uwzględniać specyfikę regionalną;
 Niezbędne jest zapewnienie ciągłości finansowania ośrodków;
 Należy powiązać działalność doradczą z systemem edukacji rolniczej na poziomie ponadgimnazjalnym oraz z uczelniami wyższymi i instytutami naukowymi;
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Należy ściśle określić zadania niekomercyjne, za które bierze odpowiedzialność państwo i zagwarantować na nie odpowiednie środki budżetowe. Powinno się zaostrzyć kryteria udzielania akredytacji, zwiększyć nadzór
i kontrolę nad firmami, które korzystają ze środków publicznych.

4. Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
Oceniono, że obecnie funkcjonujący system doradztwa rolniczego w zakresie ogrodnictwa nie do końca spełnia oczekiwania producentów – ogrodników.
Wskazano m.in. na brak ścisłej współpracy ośrodków doradztwa z instytutami
badawczymi nadzorowanymi przez resort rolnictwa (brak umów, nie określono
zakresu współpracy), brak w większości ośrodków odpowiednio przygotowanych
doradców z zakresu ogrodnictwa (rozwija się doradztwo prywatne, skupione przy
dystrybutorach środków ochrony roślin), niedopracowany system wdrażania
przez ośrodki nowych rozwiązań technologicznych.
Zaproponowano:
 Utworzenie Krajowego Centrum Doradztwa Rolniczego;
 Stworzenie systemu umożliwiającego podnoszenie kwalifikacji doradców
(bezpłatne specjalistyczne szkolenia, np. co 5 lat);
 Powrót doradztwa do instytutów resortowych;
 Opracowanie projektów celowych z zakresu rolnictwa współfinansowanych
z budżetu państwa (brakuje programów, funduszy z których można by np.
wdrażać technologię uprawy nowego gatunku roślin).

5. Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu
Za podstawowy mankament obecnego systemu doradztwa uznano brak motywacji ekonomicznej doradców do wydajnej i skutecznej pracy (niskie zarobki,
brak środków finansowych na dojazdy do gospodarstw rolnych, zakup sprzętu
audiowizualnego i pomocy naukowych). Sugerowano ujednolicenia zasad wynagradzania doradców. Ponadto postulowano, aby doradców zobowiązać do systematycznego uzupełniania wiedzy na zajęciach organizowanych przez Centrum
Doradztwa Rolniczego z pomocą wysokiej klasy specjalistów. Doradcy powinni
także odbyć praktyki zawodowe, np. we wzorowo prowadzonych gospodarstwach
rolnych, działających przy wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego.
Stwierdzono, że rozwój doradztwa indywidualnego i specjalistycznego powiązanego z oceną efektywności ekonomicznej modernizacji gospodarstw rolnych
będzie wymagał ścisłej współpracy doradców z branżowymi jednostkami naukowymi w kraju lub za granicą. Ten rodzaj indywidualnego doradztwa rolniczego
może być elementem komercyjnej działalności jednostek doradztwa rolniczego.
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6. Stowarzyszenie Akredytowanych Podmiotów Doradztwa
Rolniczego AKROS
Opowiedziano się za utrzymaniem systemu doradztwa rolniczego publiczno-prywatnego. Uznano, że obecnie obowiązujące przepisy dotyczące doradztwa rolniczego nie są dostoswane do realiów panujących w doradztwie rolniczym w Polsce.
Wnioski:
 Przepisy powinny w większym stopniu uwzględniać współistnienie doradztwa publicznego i prywatnego bez uprzywilejowywania któregokolwiek
z nich, a także zapewnić profesjonalny, niezależny, identyczny dla jednej
i drugiej formy doradztwa nadzór merytoryczny;
 Obydwie formy doradztwa powinny mieć zapewniony uczciwy dostęp do
rynku;
 Nowy system doradztwa powinien nadal przewidywać akredytacje i nadzór
państwowy nad prywatnymi podmiotami doradztwa, ale musi też uwzględniać koniczność kumulowania środków przez taki podmiot na okresy przejściowe;
 System powinien umożliwić reprezentowanie rolnika i jego interesów przez
doradcę wobec urzędników i instytucji (doradca pełnomocnikiem rolnika);
 W nowym systemie finansowania doradztwa stroną w procesie uzyskania
finansowania powinien być podmiot doradczy, a nie rolnik;
 Należy zachować zasadę równości dostępu do szkoleń doradców prywatnych i tych zatrudnionych w ośrodkach doradztwa rolniczego; obecnie doradca prywatny nie ma dostępu do części szkoleń organizowanych przez
Centrum Doradztwa Rolniczego.

7. Prof. Sławomir Zawisza – Katedra Ekonomiki i Doradztwa w Agrobiznesie Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy:
„Funkcjonowanie systemu doradztwa rolniczego w Polsce i perspektywy
jego rozwoju”
Autor omówił rozwój doradztwa rolniczego w Polsce, w tym w okresie integracji z Unią Europejską. Za najważniejszą i korzystna zmianę w funkcjonowaniu doradztwa rolniczego w ostatnim okresie można uznać reformę doradztwa
w 2005 r. Niefortunnym rozwiązaniem było podporządkowanie wojewódzkich
ośrodków doradztwa rolniczego (wodr) na poziomie województw samorządowi
terytorialnemu (marszałkowie województw i sejmiki samorządowe). Takie rozwiązanie jest niespotykane w innych krajach i nielogiczne z punktu widzenia racjonalnego zarządzania doradztwem.
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Zdaniem autora obecnie trudno omówić o istnieniu systemu doradztwa rolniczego, bowiem Centrum Doradztwa rolniczego w Brwinowie nie pełni roli jednostki
nadrzędnej i nadzorującej działalność wodr, wykonując jedynie funkcje szkoleniowe
i będąc ośrodkiem certyfikującym. Doradztwo rolnicze w Polsce jest w rzeczywistości, w wymiarze instytucjonalnym, zbiorem autonomicznych 16 wodr, nadzorowanym odrębnie przez władze samorządu terytorialnego każdego województwa.
Stwarza to niebezpieczeństwo zaniku jednolitego krajowego systemu doradztwa rolniczego w Polsce i ewolucji w kierunku niezależnych ośrodków doradztwa rolniczego, o strukturze i podległości merytorycznej odmiennej w różnych województwach.
Dla prawidłowego rozwoju doradztwa rolniczego w Polsce potrzebne jest:
 Stworzenie jednolitego krajowego systemu doradztwa rolniczego opartego
na wodr oraz Centrum Doradztwa Rolniczego (CDR) jako jednostce wiodącej, wodr powinien podlegać bezpośrednio CDR;
 Ustabilizowanie struktur organizacyjnych doradztwa rolniczego;
 Zaprzestanie modyfikacji struktur doradczych w zakresie podległości służbowej.

8. Krystian Brząkalik – Stowarzyszenie Wspólnota: „Refleksje w związku
z organizacją doradztwa rolniczego w Polsce po 2013 r. w świetle propozycji Komisji Europejskiej (COM 2011)) 62”
Autor jest zwolennikiem transformacji niszowej, która jego zdaniem jest najbardziej właściwa dla obszarów wiejskich. Transformacja taka umożliwia kształtowanie nowych struktur poprzez aktywność rolników i agronomów, w sposób
naturalny i oddolny, co w konsekwencji prowadzi do rozwoju zrównoważonego
i trwałego. Tak rozumianego rozwoju obszarów wiejskich, w tym rolnictwa, nie
gwarantują aktualnie realizowane rozwiązania.
W opinii autora doradztwo rolnicze, bazujące na ustawie z 2004 r., zatraciło funkcje kreatywne na rzecz świadczenia odpłatnych usług w celu pozyskania różnych
płatności przez beneficjenta, bez względu na jego związek z gospodarstwem rolnym.
Doradztwo powinno być instytucjonalne o charakterze badawczo-wdrożeniowym.

9. Krzysztof Jurgiel – Poseł, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu RP i Robert Telus – Poseł, Członek Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Sejmu RP: „Uwagi dotyczące organizacji i funkcjonowania doradztwa rolniczego – kompetencje i relacje pomiędzy instytucjami”
Omówiono zależności między ośrodkami doradztwa rolniczego a izbami rolniczymi, Centrum Doradztwa Rolniczego, Agencją Restrukturyzacji i Moderni-
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zacji Rolnictwa (ARiMR), Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, związkami
branżowymi, uczelniami. Stwierdzono, Ze obecny status ośrodków doradztwa
rolniczego (odr) uniemożliwia finansowanie zadań ze środków unijnych, w tym
pomocy technicznej.
Wnioski:
 Należy zapewnić źródło finansowania (z pomocy technicznej, przed perspektywą finansową 2014-2020) i wdrożyć zintegrowany system doradztwa
rolniczego opracowany w latach 2008-2009 w ramach TransitionFacility
2006, który umożliwi organizację doradztwa rolniczego w ścisłej współpracy z ARiMR;
 Należy zapewnić wspólną realizację usług doradczych przez doradców rolniczych zatrudnionych w odr i izbach rolniczych;
 Ministerstwo rolnictwa poprzez Centrum Doradztwa Rolniczego powinno
opracowywać i wyznaczać zadania doradcze oraz kształcić doradców;
 Należy wprowadzić ścisłą współpracę ośrodków doradztwa z rolniczymi
związkami branżowymi i uczelniami rolniczymi;
 Należy zmienić system kształcenia doradców rolniczych, umożliwiając im
awans zawodowy i specjalistycznych;
 Wynagrodzenie doradców powinno być uzależnione od liczby gospodarstw
z nimi współpracujących;
 W ramach wspólnej polityki rolnej od 2014 r. będą przeznaczone środki
na wspieranie małych gospodarstw, zatem w odr powinni być zatrudnieni
także specjaliści doradcy dla gospodarstw niskotowarowych.

10. Robert Telus – Poseł, Członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu
RP: ”Uwagi do materiału przygotowanego na konferencję przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”
Uwagi dotyczą finansowania doradztwa rolniczego, kształcenia kadry, funkcjonowania systemu doradztwa w nowym okresie programowania oraz w nowej
perspektywie finansowej. Autor zwrócił uwagę m.in. na zmniejszenie środków
finansowych na jednostki doradztwa rolniczego oraz na dysproporcje w ich rozdysponowaniu na poszczególne jednostki. Wskazał na brak inwestycji w ośrodkach i dysproporcje w wynagrodzeniu pracowników samorządu wojewódzkiego
i ośrodków doradztwa.
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INFORMACJA NA TEMAT DORADZTWA ROLNICZEGO
NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADAŃ PRZEPROWADZONYCH
W 2005 i 2008 ROKU ORAZ ZAMIERZENIA NA 2013 ROK
Informacje w zakresie doradztwa rolniczego opracowane zostały na podstawie
wyników badań prowadzonych przez Departament Rolnictwa Głównego Urzędu Statystycznego: (1) Struktury Gospodarstw Rolnych (SGR) i (2) czerwcowego
reprezentacyjnego badania użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów i pogłowia zwierząt gospodarskich (R-CzSR).
1. Badanie Struktury Gospodarstw Rolnych przeprowadzone zostało w 2005
r. na 10% próbie. Badana populacja liczyła łącznie 2911 tys. gospodarstw, z których wylosowano próbę liczącą 200 tys. podmiotów. Badanie to było w pełni dostosowane do wymogów Unii Europejskiej i dodatkowo obejmowało zgłoszone
potrzeby użytkowników krajowych. Przeprowadzenie badania w bardzo szerokim
zakresie podmiotowym i przedmiotowym było możliwe dzięki dofinansowaniu
ze środków Komisji Europejskiej.
Według uogólnionych wyników badania 588 tys. (23,7%) użytkowników gospodarstw rolnych prowadzących działalność rolniczą zadeklarowało, że w ciągu
ostatnich 5 lat korzystało z usług podmiotów zajmujących się doradztwem rolniczym, w tym z usług Ośrodków Doradztwa Rolniczego - 548 tys. użytkowników
(22,1%).
Udział gospodarstw korzystających z doradztwa wzrastał systematycznie wraz
ze wzrostem użytkowanych gruntów z 4,1% w gospodarstwach najmniejszych
(o powierzchni do 1 ha) do ponad 26% w gospodarstwach o powierzchni użytków
rolnych 3-5 ha, blisko 39% w gospodarstwach 5-10 ha i ponad 50% począwszy od
grupy 10-15 ha. Najwięcej gospodarstw korzystających z doradztwa, tj. 81,2% odnotowano w grupie gospodarstw 50-100 ha użytków rolnych. W gospodarstwach
największych (ponad 100 ha UR) odsetek gospodarstw korzystających z usług
doradztwa w ogólnej liczbie gospodarstw w tej grupie obszarowej wynosił ponad 70%. W gospodarstwach o powierzchni powyżej 1 ha użytków rolnych co
trzeci użytkownik gospodarstwa indywidualnego korzystał z usług doradców rolniczych.
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Tabela 1
Gospodarstwa, w których użytkownicy korzystali z usług podmiotów zajmujących się doradztwem rolniczym w % ogólnej liczby gospodarstw w grupach
obszarowych użytków rolnych w 2005 r.
Grupy obszarowe
użytków rolnych
w ha

Ogółem

W tym gospodarstwa indywidualne

korzystające
z usług
doradztwa
23,7

w tym z usług
Ośrodków Doradztwa
Rolniczego
22,1

0-1

4,1

3,8

4,1

3,8

1-2

13,6

12,2

13,6

12,2

2-3

19,6

18,0

19,6

18,0

3-5

26,5

24,3

26,5

24,3

Ogółem

korzystające
z usług doradztwa
23,7

w tym z usług
Ośrodków Doradztwa
Rolniczego
22,1

5-10

38,6

36,2

38,6

36,2

10-15

52,0

49,0

52,0

49,0

15-20

62,2

59,2

62,3

59,2

20-30

69,5

66,1

69,6

66,1

30-50

78,5

75,8

78,8

76,1

50-100

81,2

78,7

82,3

79,8

100 i więcej

70,7

66,6

80,2

77,3

Wykres 1
Gospodarstwa rolne prowadzące działalność rolniczą korzystające z usług
podmiotów zajmujących się doradztwem rolniczym w grupach
obszarowych użytków rolnych w 2005 r.
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2. Tematykę doradztwa rolniczego ujęto również w pilotażowym badaniu metod
produkcji rolnej przeprowadzonym w 2008 r. przy czerwcowym reprezentacyjnym badaniu użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów i pogłowia zwierząt
gospodarskich (R-CzSR). Badana populacja liczyła ok. 2854 tys. podmiotów,
przy czym badaniem objęto 81,4 tys. (ok. 3%) losowo dobranych gospodarstw
indywidualnych.
Na podstawie uogólnionych wyników uzyskano następujące dane w zakresie źródeł informacji wykorzystywanych przez użytkowników gospodarstw rolnych przy
podejmowaniu decyzji dotyczących przeprowadzania zabiegów ochrony roślin:
 580 tys. (28,1%) użytkowników gospodarstw wykorzystało usługi doradcze
rozumiane jako kontakt z doradcami, ekspertami zatrudnionymi w jednostkach doradztwa rolniczego,
 504 tys. (24,4%) użytkowników deklarowało wykorzystanie komunikatów
przekazywanych przez media oraz informacji zawartych w specjalistycznych czasopismach,
 256 tys. (12,4%) rolników potwierdziło korzystanie z porad zakładów produkujących lub sprzedających środki ochrony roślin (broszury, foldery
i inne materiały reklamowe wydawane przez te zakłady),
 993 tys. (48,1%) respondentów podejmowało decyzje na podstawie własnej
wiedzy i doświadczenia.
Tabela 2
Gospodarstwa, w których użytkownicy przy podejmowaniu decyzji
dotyczących przeprowadzania zabiegów ochrony roślin korzystali z różnego
rodzaju porad w % ogólnej liczby gospodarstw w grupach obszarowych
użytków rolnych w 2008 r.
Grupy obszarowe
użytków rolnych
w ha

Usługi
doradcze

Komunikaty
przekazywane przez
media

Ogółem
0-1

28,1
9,9

24,4
12,5

Porady zakładów
produkujących lub
sprzedających
środki ochrony roślin
12,4
4,5

Własna wiedza
i doświadczenie
48,1
67,2

1-2

19,8

19,6

7,7

54,4

2-3

23,7

21,5

10,3

51,0

3-5

28,7

26,8

11,9

42,0

5-10

38,6

33,3

17,4

36,7

10-15

47,6

34,4

20,6

31,7

15-20

52,1

35,8

22,8

30,0

20-30

55,4

36,3

25,5

31,0

30-50

62,5

39,6

32,9

29,6

50-100

66,0

42,0

35,9

25,0

100 i więcej

70,9

42,2

43,8

28,5

Informacja na temat doradztwa rolniczego ...

131

W 2008 r. udział gospodarstw, w których użytkownicy przy podejmowaniu
decyzji dotyczących przeprowadzania zabiegów ochrony roślin wykorzystywali
usługi doradcze, komunikaty przekazywane przez media oraz porady zakładów
produkujących lub sprzedających środki ochrony roślin wzrastał ze wzrostem
powierzchni użytkowanych gruntów. W grupie gospodarstw do 1 ha UR wynosił odpowiednio 9,9%, 24,4% i 12,5%. W gospodarstwach największych wrastał
stosownie do 70,9%, 42,2% i 43,8%. Wykorzystanie własnej wiedzy i doświadczenia przy stosowaniu zabiegów ochronnych, zadeklarowało natomiast większość
użytkowników małych gospodarstw. Przy wzroście użytkowanych gruntów odsetek gospodarstw, w których użytkownicy opierali się na własnym doświadczeniu
zmniejszał się z 67,2% w gospodarstwach o powierzchni do 1 ha UR do 28,5%
w gospodarstwach największych powyżej 100 ha UR.
Wykres 2
Udział gospodarstw rolnych prowadzących działalność rolniczą
korzystających z pomocy doradztwa w zakresie przeprowadzania zabiegów
ochrony roślin w grupach obszarowych użytków rolnych w 2008 r.

3. Ze względu na rosnące potrzeby informacyjne w zakresie doradztwa, w planowanym na czerwiec 2013 r. badaniu struktury gospodarstw rolnych (SGR),
odpowiedzi rolników na wprowadzone dodatkowo pytania będą źródłem
informacji o korzystaniu z porad rolniczych w procesie produkcji. Zebrane
w badaniu dane będą obejmowały zagadnienia związane z wykorzystywaniem
przez użytkowników gospodarstw:
 Wsparcia wykwalifikowanych doradców w podejmowaniu decyzji w zakresie:
– ochrony roślin,
– nawożenia,
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– chowu zwierząt,
– wprowadzenia systemów kontroli bezpieczeństwa żywności,
– korzystania z Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich,
– zagadnień prawnych,
– innych.
 Rodzaju doradztwa przy podejmowaniu decyzji o konieczności zastosowania środka ochrony roślin:
– personalnego doradztwa rolniczego,
– z systemów wspomagania podejmowania decyzji w ochronie roślin,
– uwzględnienie progów ekonomicznej szkodliwości,
– wykorzystywanie prowadzonego przez użytkownika monitoringu organizmów szkodliwych.
Badanie skali wykorzystania różnego rodzaju działań doradczych przez rolników, ze względu na zadania i cele określone do realizacji przez Centrum Doradztwa Rolniczego (jednostki podległej bezpośrednio Ministerstwu Rolnictwa
i Rozwoju Wsi) jest z pewnością zagadnieniem kluczowym w zakresie wspierania
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, podnoszenia konkurencyjności
rynkowej gospodarstw rolnych, poprawy poziomu ich dochodów oraz podnoszenia poziomu kwalifikacji rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.
W badaniach rolniczych, w miarę możliwości, uwzględnione zostają również
punkty dotyczące doradztwa rolniczego. Wyniki badań prezentowane są w publikacjach opracowanych w Departamencie Rolnictwa na stronie internetowej
Głównego Urzędu Statystycznego.
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WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

1. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego zamieszczają artykuły z zakresu
metodyki i organizacji doradztwa rolniczego, funkcjonowania agrobiznesu i rozwoju obszarów wiejskich, polityki agrarnej i oświaty rolniczej oraz
współpracy doradztwa z nauką w wymienionych obszarach.
2. Oprócz artykułów Zagadnienia przyjmują:
• informacje o pracy doradczej i życiu instytucji doradczych;
• informacje o sympozjach, seminariach i innych formach oświatowych
z zakresu doradztwa i dla doradców;
• recenzje i omówienia prac związanych z doradztwem rolniczym oraz ze
wsią i agrobiznesem;
• przeglądy czasopism krajowych i zagranicznych, ukazujące dorobek
w wymienionych dziedzinach;
• noty bibliograficzne o nowościach wydawniczych (do 1100 znaków);
• inne informacje w wymienionych dziedzinach;
3. Artykuły należy dostarczyć wydawcy w następującej formie:
• Tytuł artykułu i streszczenie w języku polskim i angielskim - maksymalnie po 14 wierszy;
• słowa kluczowe w języku polskim i angielskim;
• treść podzielona na rozdziały i z wstępem oraz wnioskami lub podsumowaniem;
• napisane za pomocą edytora pracującego w środowisku Windows (zalecany Word 2003 i wersje nowsze);
• preferowana objętość prac do 20 000 znaków;
• rysunki, tabele, wykresy i grafika dołączone w pliku zasadniczym, oraz
dodatkowo w oddzielnych plikach w programach źródłowych, w których zostały wykonane, najlepiej w programach Word, Excel i CorelDRAW;
• dane literaturowe - odwołania w tekście do pozycji literaturowych należy
umieścić w nawiasie kwadratowym, a w nim podać: nazwisko cytowanego autora, rok wydania cytowanej pracy, numer cytowanej strony (lub
stron), np. [Kowalski 2010, 32];
• alfabetyczny wykaz literatury na końcu artykułu, numerowany każdorazowo z nazwiskiem autora, pierwszą literą (literami) imienia, rokiem
wydania (podanym w nawiasach półokrągłych) oraz po dwukropku tytułem publikacji, wydawnictwem lub nazwą czasopisma, numerem woluminu i strony;
– przykład l: Kowalski J., Nowak A. (1997): Ekonomiczne i społeczne
uwarunkowania rozwoju wsi w Polsce. SGGW, Warszawa, 5-17;
– Przykład 2: Kowalski J., Nowak A. (1997): Obszary wiejskie i problem
agroturystyki. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 3, 5-17;
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• jeżeli w tekście umieszcza się numer kolejnego przypisu, powinien on
być przedstawiony w formie liczby bez dodatkowych znaków, np. nawiasów (przypisy nadawane automatycznie);
• klawisza ENTER używa się tylko na końcu akapitu (wszystkie tytuły,
punkty będące wyliczeniem itp. traktuje się jako odrębne akapity);
• wcięcia akapitowe zaznacza się tylko za pomocą tabulatora lub innych
narzędzi użytego edytora. Nie używać w tym celu spacji. Spacje należy
stawiać tylko dla oddzielenia wyrazów, po kropce, przecinku, wykrzykniku, dwukropku, średniku itp. (nigdy przed tymi znakami). Nie używać
spacji za nawiasem otwierającym i przed nawiasem zamykającym, a także przed i za odnośnikiem cyfrowym.
4. Tekst artykułu lub informacji, złożony w formacie B5 powinien być
dostarczony w wersji elektronicznej (na dyskietce, płycie CD lub przesłany
pocztą elektroniczną) oraz w dwóch wydrukach, w tym samym formacie.
5. Nadesłane recenzje, omówienia, przeglądy itp. powinny zawierać tytuł pracy w oryginalnym brzmieniu i tytuł pracy przełożony na język polski.
6. Do nadsyłanych prac należy dołączyć następujące dane: pełne imię i nazwisko autora, tytuł naukowy, miejsce pracy, adres pracy, numer telefonu
i adres poczty e-mail.
7. W przypadku artykułów współautorskich należy podać % wkład pracy
każdego z Autorów.
8. Redakcja zastrzega sobie prawo nie przyjęcia pracy, jeśli negatywne recenzje
pokrywają się ze zdaniem Zespołu Redakcyjnego. Prac nie zamówionych,
jak również prac zakwalifikowanych do druku Redakcja nie zwraca.
9. Redakcja nie płaci honorariów autorskich. Wyboru artykułów do umieszczenia na stronie internetowej dokonuje Zespół Redakcyjny ZDR. Autorzy
artykułów otrzymują bezpłatnie l egz. autorski.
10. Prace należy nadsyłać na następujący adres:
Centrum Doradztwa Rolniczego
Oddział w Poznaniu
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63
Redakcja „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego”
e-mail: kwartalnik@cdr.gov.pl

Uwaga !
Redakcja informuje Autorów, że na stronie internetowej Wydawcy, obok spisów treści kolejnych numerów zamieszczane będą pełne teksty artykułów w języku polskim i streszczenia w języku polskim i angielskim. Jeśli Autor nie wyraża zgody na zamieszczenie artykułu na stronie internetowej Wydawcy prosimy
o złożenie pisemnego zastrzeżenia w momencie składania artykułu do Redakcji.
Brak zastrzeżenia będzie przez Redakcję traktowany równoznacznie ze zgodą Autora na zamieszczenie artykułu w internecie.

