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Głównym celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie propozycji 

modelu doradztwa rolniczego, ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa 

prywatnego jako istotnego elementu systemu wsparcia doradczego przedsiębiorców 

rolnych w Polsce z punktu widzenia wyzwań przed jakim staje polskie rolnictwo 

i sektor żywnościowy. 

Punktem wyjścia rozważań będzie ogólne zaprezentowanie ram prawnych 

i stosowanych rozwiązań w krajach Unii Europejskiej. Następnie zostanie 

zaprezentowany stan doradztwa państwowego prowadzony przez Ośrodki 
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Doradztwa Rolniczego oraz prywatnego, szczególnie rozwijając wątek doradztwa 

prowadzonego przez dostawców środków do produkcji rolnej w oparciu o dostępne 

wyniki analiz oraz wiedzę autora. W kolejnej części zostanie zarysowany profil klienta 

doradztwa rolniczego, jego preferencje, przyzwyczajenia, źródła pozyskiwania 

informacji. Konkluzją opracowania będzie propozycja usystematyzowania doradztwa 

rolniczego w Polsce oraz wskazanie nowych trendów doradczych wobec wyzwań 

przed jakimi staje polskie rolnictwo. 

Wśród najczęściej wskazywanych wad istniejącego systemu doradztwa wymienia 

się brak powiązania owego doradztwa z rynkiem, dlatego też autor stara się 

w niniejszym materiale zaprezentować spojrzenie z punktu widzenia potrzeb 

polskiego przedsiębiorcy rolnego1. Unia Europejska nigdy nie ustalała sztywnych 

zasad organizacji systemu doradztwa rolniczego, co więcej zachęca do tego by 

systemy doradztwa krajowego były prowadzone przez organizacje o różnym statusie 

właścicielskim. 

1. System doradztwa rolniczego w Unii Europejskiej 

W literaturze zagranicznej dotyczącej doradztwa rolniczego podkreśla się 

edukacyjną rolę doradztwa, jego zadanie w  sprawnym i  szybkim przepływie 

informacji między poszczególnymi uczestnikami rynku, w tym również kreowanie 

oraz wspomaganie polityki rozwoju wsi i obszarów wiejskich2. Doradztwo rolnicze jest 

dzisiaj pojęciem interdyscyplinarnym, korzystającym z różnych dziedzin wiedzy. 

W aspekcie ekonomicznym najczęściej wskazuje się na trzy podstawowe funkcje 

doradztwa: 

 edukacyjną, czyli organizowanie programów doradczych w formie spotkań, 

kursów, seminariów, wykładów, wyjazdów, doradztwa indywidualnego 

i grupowego, dystrybucji wydawnictw, 

 innowacyjno-wdrożeniową, czyli promowanie i zachęcanie rolników do 

stosowania nowych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych 

i ekonomicznych, 

                                                           
1
 Raport końcowy z badania wykonany przez Collect Consulting „Ocena funkcjonowania systemu 

doradztwa rolniczego w Polsce w kontekście spełniania warunkowości ex ante zawartej w projekcie 
rozporządzenia PE i Rady w sprawie wsparcia rozwojów obszarów wiejskich przez Europejski 
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich”, Katowice 2012, s. 7. 
2
 K. Firlej, A. Rydz, „System doradztwa rolniczego w Polsce oraz jego wykorzystanie w ramach 

działania 114 PROW 2007–2013”. 
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 informacyjną, dotyczącą zbierania, przetwarzania i popularyzowania wśród 

rolników informacji3. 

W 2003 r. została przeprowadzona istotna reforma Wspólnej Polityki Rolnej, 

której kluczowym założeniem było utworzenie we wszystkich państwach 

członkowskich systemu doradztwa rolniczego (FAS – Farm Advisory System)4. 

Każdy kraj członkowski został zobligowany do utworzenia do 1 stycznia 2007 r. 

systemu doradztwa rolniczego w zakresie zarządzania (SMR – Statutory 

Management Requirements) oraz zasad dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 

środowiska (GAEC – Good Agricultural and Enviromental Conditions). Wspomniane 

rozporządzenie zostało zastąpione rozporządzeniem Rady z 2009 r. w którym 

rozwinięto przepisy wspólnotowe w zakresie zarządzania (SMR) oraz dotyczące 

zdrowia publicznego, środowiska i dobrostanu zwierząt5. 

Utworzenie systemu doradztwa rolniczego FAS ściśle związane było 

z wprowadzeniem do prawa wspólnotowego zasad (wymogów) wzajemnej zgodności 

(cross-compliance) dla beneficjentów WPR, czyli uzależnienie możliwości otrzymania 

płatności bezpośredniej od obowiązku spełnienia określonych standardów 

i wymogów przez dane gospodarstwo. Minimalne wymagania dotyczą: 

 ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami wynikającymi z prowadzonej 

w gospodarstwie działalności, 

 wytwarzania produktów rolniczych w sposób nie zagrażający zdrowiu ludzi 

i zwierząt oraz zdrowotności roślin, 

 zapewnienia warunków dobrostanu zwierząt, 

 użytkowania gruntów w sposób niepogarszający ich jakości6. 

Za nieprzestrzeganie tych wymogów producent rolny ponosi konsekwencje 

finansowe, których wysokość jest zróżnicowana i uzależniona od charakteru oraz 

skutków uchybienia. FAS został stworzony, aby ułatwić gospodarstwom 

                                                           
3
 Z. Brodnicki, E. K. Chyłek,” Doradztwo w agrobiznesie”, Wyd. ART, Olsztyn 1999, s. 21. 

4
 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla 

systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone 
systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające poprzednie rozporządzenia (EWG), znana pod nazwą 
reformy Fischlera. 
5
 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. 
6
 S. Szumski, „Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej”, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, 

Warszawa 2007, s. 63 i 137. 
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i producentom rolnym dostosowanie się do nowych regulacji prawnych. Z tego 

względu głównym celem systemu doradztwa rolniczego (FAS) jest pomoc rolnikom 

w przestrzeganiu zasad wzajemnej zgodności procesów przebiegających 

w gospodarstwie związanych z ochroną środowiska, bezpieczeństwem żywności, 

zdrowiem i dobrostanem zwierząt.7 

FAS jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich (EFRROW)8 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

2007-2013. Oznacza to, że rolnicy korzystający z usług doradczych służących 

poprawie ogólnych wyników gospodarstwa otrzymują wsparcie finansowe do 80% 

kosztów kwalifikowanych każdej usługi doradczej (nie więcej jak 1500 euro rocznie). 

Rolnicy korzystają z FAS na zasadzie dobrowolności. 

W UE system ten jest koordynowany i nadzorowany przez organy publiczne, 

natomiast usługi doradcze wykonują różne podmioty – publiczne lub prywatne – 

spełniające określone warunki: zatrudniające wykwalifikowanych pracowników, 

posiadające odpowiednie zaplecze administracyjne i techniczne, doświadczenie 

i wiarygodność w zakresie doradztwa rolniczego9. Większość krajów ustaliła, że 

minimalne kwalifikacje doradcy są na poziomie wykształcenia wyższego. 

W Unii Europejskiej obecnie funkcjonujące systemy doradztwa można podzielić na 

trzy grupy: 

 Państwowy system jest całkowicie finansowany z budżetu państwa, bez 

pobierania opłat za usługi. Funkcjonuje on w Belgii, Grecji, Luksemburgu 

i Słowenii, gdzie za doradztwo odpowiada centralna organizacja rządowa. 

Podobnie jest w Hiszpanii, południowych Niemczech, Portugalii, Szwecji, 

Włoszech i w Szwajcarii, z tym, że w tych państwach system doradztwa 

zarządzany jest przez jednostki regionalne. 

 Półpaństwowy system doradztwa polegający na tym, że doradztwo świadczone 

jest przez organizacje państwowe pobierające opłaty za niektóre usługi od 

rolników. Funkcjonuje on w Czechach, Estonii, Irlandii, Norwegii, Polsce, Słowacji 

i na Węgrzech. 

                                                           
7
 K. Firlej, A. Rydz, „System doradztwa rolniczego w Polsce …”. 

8
 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju 

obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW). 
9
 Raport from the Commission to the European Parliament and the Council on the Application of the 

Farm Advisory System as defined in Article 12 and 13 of Council Regulation (EC), No 73/2009, 
Brussels, November 2010, s. 5. 
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 Prywatny system doradztwa, w tym: 

 autonomiczny, będący własnością rolników (izb rolniczych, związków i organizacji 

zawodowych itp.), występujący w Austrii, Danii, Finlandii, Francji i północno-

zachodnich Niemczech, 

 komercyjny, będący własnością prywatnych osób i instytucji, występujący w Anglii 

i Walii, Holandii, północno-wschodnich Niemczech i w Szkocji.10 

System doradztwa rolniczego w UE, przeznaczony jest dla wszystkich rolników, 

nie tylko dla tych, którzy otrzymują płatności bezpośrednie. Wykazy doradców są 

ogólnie dostępne. Pełnią oni rolę   „lekarza pierwszego kontaktu”, kierując rolnika 

w razie konieczności do odpowiednich specjalistów.11 

W odpowiedzi na potrzeby zmian w systemie doradztwa rolniczego wynikające 

z obrazu wsi i obszarów wiejskich, część krajów podjęła w ostatnich latach działania 

restrukturyzacyjne. Zmiany dotyczą szczególnie prywatyzacji, nowych sposobów 

finansowania doradztwa oraz integracji instytucji doradczych z instytucjami 

badawczymi. W wyniku tych procesów pojawiły się w różnych państwach nowe 

systemy doradztwa: oprócz powszechnego państwowego mamy dziś do czynienia 

z doradztwem półpaństwowym i prywatnym. Współczesną tendencją jest ciągłe 

zmniejszenie roli doradztwa państwowego na rzecz doradztwa finansowanego przez 

rolników lub w pełni komercyjnego. 

Obecnie w najbardziej rozwiniętych gospodarczo krajach następuje stopniowy 

proces komercjalizacji usług doradczych. Głównymi czynnikami tego zjawiska są: 

 rosnące wymagania rolników korzystających z doradztwa, 

 konkurencja na rynku usług doradczych w krajach o gospodarce rynkowej, 

 rosnąca zamożność rolników powodująca większe możliwości sfinansowania 

porad, 

 brak możliwości świadczenia usług doradczych w pełnym zakresie przez systemy 

państwowe, w konsekwencji ich ograniczona efektywność.12 

Należy mieć świadomość, że usługi doradcze będą rozwijały się w przyszłości 

zgodnie z rosnącą presją popytową, a nie podażową, i rolnicy będą kierowali się do 

                                                           
10

 http: www.doradcaprow.pl 
11

 Materiały konferencyjne MRiRW, „System doradztwa rolniczego w Unii Europejskiej - propozycje 
reform”. 
12

 J. Dorofiejczuk-Paradny, S. Zawisza: Ewolucja systemów wsparcia doradczego na świecie - od 
doradztwa państwowego do prywatnych usług doradczych, Zagadnienia doradztwa rolniczego nr 
1/2011. 
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tych instytucji, które najpełniej zaspokoją ich potrzeby i oczekiwania. Tymczasem 

proces ciągłych zmian Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej doprowadzał do 

coraz większego włączania doradztwa we wdrażanie unijnych programów wsparcia. 

Do tego stopnia, że usługi doradcze zaczęto coraz częściej określać mianem 

„doradztwa papierowego” (paper advisory) związanego w coraz większym stopniu 

z usługą przygotowywania wniosków o wsparcie ze środków unijnych. Zjawisko to 

występuje z dużym nasileniem także w Polsce.13 

2. Stan doradztwa rolniczego w Polsce 

W Polsce organizacja systemu doradztwa rolniczego oparta jest na regulacjach 

ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego14. Kolejne 

nowelizacje ustawy usankcjonowały tworzenie doradztwa w systemie FAS, 

składające się z podmiotów publicznych i prywatnych. Trzeba jednak przyznać, że 

doradztwo publiczne jak dotąd odgrywa rolę dominującą. 

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, 

 instytucje i podmioty niepubliczne. 

Centrum Doradztwa Rolniczego jest państwową jednostką organizacyjną, 

posiadającą osobowość prawną, podlegającą Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego są samorządowymi wojewódzkimi 

osobami prawnymi i podlegają od 1 stycznia 2013 r. zarządom województw, 

natomiast finansowane są przez wojewodów. 

Źródłem zasilania finansowego jednostek doradztwa rolniczego jest przede 

wszystkim dotacja budżetowa, a poza tym przychody uzyskane z prowadzonej 

działalności gospodarczej oraz 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 

Rolnictwa z Dyrektorem Centrum. Dotacje celową dla wojewódzkich ośrodków 

                                                           
13

 M. Drygas, „Postulowany system doradztwa rolniczego w Polsce po 2013 r. w świetle wymogów 
Komisji Europejskiej”, Biuro Analiz Sejmowych.   
14

 Dz. U. Nr 251, poz. 2507, z późniejszymi zmianami. 
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przekazuje Minister Finansów miejscowym wojewodom, a oni przekazują ją 

ośrodkom doradztwa. Podstawą do umowy jest plan finansowy jednostek doradztwa 

rolniczego. Dotacja z budżetu państwa dla CDR-ów jak i ODR-ów w ostatnich latach 

ustabilizowała się na poziomie ok. 165 mln PLN. Ośrodki te oprócz dotacji poszukują 

również innych źródeł finansowania swojej działalności. Z prowadzonej działalności 

gospodarczej ODR-y pozyskują w ostatnich latach dodatkowo ponad 40% środków. 

Blisko 80% będącego do dyspozycji budżetu przeznacza się na wynagrodzenia 

i pochodne. Należy dodać, że w ODR-ach zatrudnionych jest ponad 3,5 tys. 

Doradców.15 

 

Organizacja i finansowanie jednostek doradztwa rolniczego w Polsce (stan na 

2012 r.)  

 

* uwaga własna autora 

Źródło: J. Kania, Status prawny doradztwa rolniczego w Polsce oraz jego rola 

we wdrażaniu instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej, Zagadnienia doradztwa 

rolniczego Nr 4/2012. 

 

W zamieszczonym powyżej schemacie zwraca uwagę złożoność wzajemnych 

zależności i źródeł finansowania. Jak w tak bogatym systemie organizacji doradztwa 

sprawnie i kompetentnie obsłużyć klienta rolnego? 

                                                           
15

 Dane zaczerpnięto z opracowania: M. Drygas, „Postulowany system … „ op. cit., s. 10-12. Na 
konferencji „Jaki system doradztwa rolniczego w Polsce po 2013 roku”, która odbyła się 6 listopada 
2012 r. w Warszawie, Naczelnik Wydziału Doradztwa Rolniczego i Transferu Wiedzy w Ministerstwie 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi prof. Eugeniusz Chyłek liczbę doradców w strukturach doradztwa 
publicznego ocenia na ponad 4,5 tys. osób. 

W tym miejscu  
jest klient* 
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Należy zauważyć, że dualizm nadzoru ODR-ów i CDR-u powoduje, że 

w istocie nie ma jednego ośrodka decyzyjnego koordynującego działalność 

wspomnianych jednostek. Wypada w tym miejscu również zauważyć, że w Polsce 

istnieje również Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach 

podlegający MRiRW, którego celem jest działalność na rzecz zrównoważonego 

rozwoju produkcji roślinnej i kształtowania przestrzeni rolniczej Polski, jak również 

podległy ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa Instytut Technologiczno-

Przyrodniczy w Falentach, który w ramach programu wieloletniego zajmuje się 

standaryzacją i monitoringiem przedsięwzięć środowiskowych, techniki rolniczej 

i rozwiązań infrastrukturalnych na rzecz bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju 

rolnictwa i obszarów wiejskich. 

Wydaje się zatem, że wskazanie ośrodka decyzyjnego, który mógłby również 

certyfikować doradztwo rolnicze w Polsce jest rzeczą pilną. Wątpliwym rozwiązaniem 

jest też podporządkowanie ODR-ów na poziomie województw samorządowi 

terytorialnemu. W konsekwencji kto inny nakłada zadania, a kto inny je finansuje16. 

Same Ośrodki Doradztwa Rolnego bardzo rozbieżnie oceniają skalę swego 

oddziaływania na rolników; od 21% w województwie opolskim do 80% 

w województwie lubuskim17. Przyjęcie średniej ocen na poziomie 50% nie powinno 

być dla nich wynikiem zadowalającym. 

Równie rozbieżne dane dotyczą odsetka rolników korzystających z doradztwa 

oraz ocen dopasowania tej usługi do ich potrzeb. Z jednej strony mamy informacje, 

że ok. 90% rolników korzysta z doradztwa, a 95% było zadowolonych z jakości tej 

usługi18, z drugiej natomiast odsetek regularnie korzystających z doradztwa określa 

się na poziom 10%19. Inne badania wskazują, że 45% korzystających z doradztwa 

nawozowego korzystała z usług ODR-ów20. Najmniejsze zainteresowanie tym 

doradztwem przejawiają rolnicy województwa Warmińsko-Mazurskiego, Podlaskiego 

i Lubelskiego – 53% odmów, najbardziej zainteresowani są z kolei rolnicy 

                                                           
16

 Najczęściej zgłaszane wnioski na konferencji „Publiczne doradztwo rolnicze wobec wyzwań 
przyszłości i oczekiwań mieszkańców wsi”, Kraków 2013. 
17

 E. Chyłek, wystąpienie na konferencji, „Jaki system doradztwa rolniczego w Polsce po 2013 roku”, 
Wydawnictwo Sejmowe Warszawa 2012, s. 10. 
18

 Raport końcowy z badania wykonany przez Collect Consulting „Ocena funkcjonowania …, op. cit., 
s. 7. Trzeba jednak przyznać, że raport odnosi się do świadczenia usług doradczych w ramach 
działania 114 PROW 2007-2013. 
19

 M. Drygas, wystąpienie na konferencji, „Jaki system … op. cit., s. 21 
20

 Raport z badań, „Opis sytuacji ZAP na rynku polskim”, ABM, Puławy-Warszawa 2012, s. 233-234. 
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mazowieckiego i łódzkiego – 16% odmów. Mamy zatem do czynienia również 

z bardzo dużym zróżnicowaniem regionalnym. 

W Polsce w ostatnim okresie rozwija się doradztwo prywatne jako element 

dostarczania wartości dodanej do oferowanych przez producentów i dystrybutorów 

środków wykorzystywanych w produkcji rolnej. Dynamika wzrostu przychodów tych 

firm w ostatnich latach gwałtownie rośnie pomimo sytuacji kryzysowych w szeroko 

pojmowanym sektorze. Autor rozwija ten wątek, ponieważ jest on mniej znany 

w literaturze przedmiotu. 

W przypadku wspomnianych podmiotów działalności doradczej znacznie 

zwiększyło się rozpowszechnienie aktywności informacyjnej i w stosunku do 2005 r. 

– wzrost odsetka wsi z tym doradztwem wzrósł z 7,9%. do 15,8%21. 

Analizując sytuację finansową największych dystrybutorów środków do 

produkcji rolnej należy stwierdzić, że ich najszybszy rozwój przypada na lata 2004–

2014, a więc dekadę obecności Polski w UE, w której zwiększyli oni przychody 

kilkukrotnie. Liderzy osiągają przychody przekraczające poziom 1 mld złotych22. 

Cechą charakterystyczną jest również to, że wszystkie większe przedsiębiorstwa 

dystrybucyjne powstały po zmianie ustroju polityczno-gospodarczego Polski, często 

na bazie niewykorzystywanego majątku ówczesnych spółdzielni rolniczych czy 

Państwowych Gospodarstw Rolnych. 

Duża część wzrostu przychodów oparta jest na poszerzaniu swojej oferty dla 

przedsiębiorców rolnych. Coraz częściej oferta ta jest wspierana propozycjami 

szkoleń, np. agronomicznych, a dla stałych klientów możliwością wymiany barterowej 

za dostarczone płody rolne. Wszyscy znaczący gracze we współpracy z rolnikami 

korzystają z pracy przedstawicieli/konsultantów rolnych, zacieśniając tym samym 

relacje ze swoimi klientami. 

Przedsiębiorstwo „Chemirol”, powstałe w 1990 roku obecnie zatrudnia 700 

osób, w tej grupie dla wzmocnienia relacji z rolnikami zatrudnia 130 przedstawicieli 

                                                           
21

 M. Dudek, „Określenie roli kapitału ludzkiego w rozwoju obszarów wiejskich”, Instytut Ekonomiki 
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 2013 r. 
22

 Wymieniony pułap przychodów za 2013 rok przekroczyły firmy: Chemirol, Osadkowski, Agrolok i 
Ampol-Merol. W latach 2010 – 2013 notowały dynamikę wzrostu przychodów od 11% do ponad 27% 
rocznie. Firmy dystrybucyjne w ostatnich latach znacznie wzmocniły również wartość kapitałów 
własnych. Poziom ten znacznie odbiega od podobnych firm w Europie Zachodniej, nie mniej jednak 
dynamika jego wzrostu w granicach 10-20% rocznie wskazuje na istotne wzmacnianie wartości 
składników majątkowych dystrybutorów.  Firma Chemirol na przykład zwiększyła kapitały własne z 304 
mln PLN w 2010 roku do 550 mln PLN w 2013. Inne firmy również w tym okresie znacznie podniosły 
wartość kapitałów własnych. 
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rolnych. Źródłem przewagi konkurencyjnej jest kompleksowy asortyment środków do 

produkcji rolnej, kontraktacja i skup płodów rolnych oraz usługi doradztwa rolnego 

świadczone przez zatrudnionych agrotechników. Kolejna firma dystrybucyjna 

„Osadkowski” powstała również w 1990 roku zatrudnia 374 osoby, w tym 

50 przedstawicieli rolnych. Przedstawiciele rolni są szkoleni nie tylko z nowości 

agrarnych dostępnych na rynku ale również np. technik obsługi swoich klientów 

wspartych bardzo dobrym oprogramowaniem komputerowym. Inna firma 

dystrybucyjna „Ampel-Merol” również koncentruje swoją uwagę na bliskiej 

współpracy z rolnikami. Na 280 zatrudnionych osób aż 65 stanowią przedstawiciele 

rolni. To jest rzecz charakterystyczna dla obecnego rozwoju firm obsługujących 

polskie rolnictwo – ogromny nacisk na rozwój kapitału relacyjnego23. 

Firma dystrybucyjna Hurtownia Środków do Produkcji Rolno-Spożywczej 

„Rolnik” na przykład wzmacnia działania blisko pięćdziesięciu 

przedstawicieli/sprzedawców pracą dodatkowo zatrudnionych doradców według 

następującego schematu. 

 

System wsparcia doradczego rolników przez firmę dystrybucyjną 

 

Źródło: Materiały wewnętrzne firmy Hurtownia Środków do Produkcji Rolno 

Spożywczej  Rolnik sp. z o.o. 

                                                           
23

 Kapitał relacyjny rozumiany jako wartość utrzymywania długotrwałych, wzajemnie korzystnych 
relacji z klientami dla firmy. Kapitał ten jest wymieniany jako element składowy kapitału intelektualnego 
przedsiębiorstwa. Szerzej na ten temat B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski, „Zarządzanie wartością 
klienta. Pomiar i strategie”, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010., s. 442-450. 
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Rolę doradcy w przedstawionym schemacie pełni agrotechnik, natomiast 

sprzedawcami są przedstawiciele rolni kontaktujący się bezpośrednio 

z przedsiębiorcami rolnymi. 

W prywatnych firmach dystrybucyjnych transfer wiedzy i działania 

informacyjne prowadzone są zarówno przez tradycyjne formy szkoleniowo-doradcze, 

ale firmy te również chętnie korzystają z nowych form takich jak: warsztaty, coaching 

czy demonstracje. Te ostatnie stały się standardem w trakcie organizowanych przez 

omawiane firmy „Dni Pola”. Doradztwo to prowadzone jest przez własną kadrę 

agrotechników jak i zapraszanych nauczycieli akademickich polskich uczelni24. Ten 

rodzaj doradztwa wpisany jest w model biznesowy firm dystrybucyjnych. Należy 

podkreślić, że poziom tej usługi jest coraz wyższy, kompetentny, korzystający 

z najnowszych zdobyczy nauki i praktyki nie tylko krajowej. Presja konkurencji 

zmusza tego rodzaju firmy do ciągłego kształcenia i dokształcania swoich 

doradców25. Firmy dystrybucyjne coraz chętniej korzystają z rozwiązań stosowanych 

również w innych krajach. 

Obecnie dystrybutor posiada wiedzę m.in. na temat potencjału zakupowego 

w regionie swojego działania, struktury i częstotliwości zakupów, hierarchii zakupów 

każdego ze swoich większych klientów. Wiedza ta pozwala mu zarządzać portfelem 

swoich klientów. 

Producenci środków do produkcji rolnej w Polsce generalnie dostarczają 

swoje towary do rolników za pośrednictwem dystrybutorów, jednak coraz częściej 

komunikują się z odbiorcami finalnymi – rolnikami. Podążają zatem za rozwiązaniami 

stosowanymi w światowych koncernach globalnych. W badaniach IERiGŻ-PIB 

odsetek producentów służących doradztwem (poza systemem ODR-ów) wzrósł 

z 7,9% w 2005 r. do 15,8% w 2011. Znacznie spada w omawianym aspekcie rola 

urzędów gmin. 

                                                           
24

 Na przykład w trakcie organizowanych przez spółkę „TeamAgro”  „Spotkań na demonstracyjnych 
polach rzepakowych” w czerwcu 2013 roku na Zamojszczyźnie w wykładzie pracownika naukowego 
Uniwersytetu Przyrodniczego z Poznania uczestniczyło ponad 700 rolników. 
25

 Grupa Azoty „Puławy” wspólnie ze Szkołą Gospodarstwa Wiejskiego organizuje studia 
podyplomowe dla swoich przedstawicieli regionalnych jak i pracowników dystrybutorów 
współpracujących z rolnikami. Profil studiów ”Obrót nawozami i środkami ochrony roślin w systemie 
zrównoważonego rolnictwa” przygotowany został wspólnie z producentem. Absolwenci otrzymują 
oprócz dyplomu dwa certyfikaty upoważniające do obrotu, konfekcjonowania i stosowania środków 
ochrony roślin przeznaczonych dla profesjonalnych użytkowników. 
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*Odsetki nie sumują się do stu ze względu na możliwość kilku odpowiedzi. Za 

100% przyjęto ogólna liczbę badanych wsi. 

Źródło: Michał Dudek, „Określenie roli kapitału ludzkiego w rozwoju obszarów 

wiejskich”, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 2013r., 

s. 25. 

 

Niezależnie od rozwijającego się doradztwa w formule wyżej opisanej rozwija 

się w Polsce, szczególnie intensywnie w okresie PROW 2007–2013, doradztwo 

prywatne koncentrujące się na pozyskiwaniu funduszy unijnych oraz doradztwo 

w zakresie dostosowywania gospodarstw do wymogów UE26. W ramach tego 

Programu doradztwo objęte zostało systemem akredytacji, potwierdzającym 

przygotowanie podmiotu do świadczenia odpowiedniego poziomu doradztwa. Do 

końca 2012 r. w skali kraju zarejestrowano 157 akredytowanych podmiotów 

doradczych, najwięcej w województwach: Wielkopolskim, Mazowieckim, Warmińsko-

mazurskim oraz Kujawsko-pomorskim. Województwa te obejmowały ponad 56% 

wszystkich podmiotów w Polsce27. Proces akredytacji był działaniem skierowanym na 

doradztwo prywatne, ponieważ nie podlegały temu procesowi jednostki doradztwa 

publicznego oraz izb rolniczych. 

W latach 2005-2011 zaszły pewne zmiany w tematyce doradczej.28 W okresie 

tym najczęściej omawiano zagadnienia zwiazane z instrumentami polityki rozwoju 

                                                           
26

 Sprzyjały temu regulacje w ramach działania 114 PROW 2007 – 2013. 
27

 A. Mickiewicz, B. M. Wawrzyniak, „Funkcjonowanie akredytowanych podmiotów doradczych w 
rolnictwie”, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, Nr. 1/2013. 
28

 M. Dudek, „Określenie roli kapitału ludzkiego …” .  
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obszarów wiejskich oraz innymi unijnymi funduszami. Rzadziej na spotkaniach  

doradcy przekazywali informacje na temat płatności bezpośrednich oraz stosowania 

środków ochrony roślin. Należy przewidywać, że zwiekszyło się zapotrzebowanie na 

informacje związane z instrumentami pomocy dostępnymi w ramach programów 

rozwoju rolnictwa i regionów wiejskich (środki na prowadzenie inwestycji 

w gospodarstwach rolnych czy ich modernizację, podjęcie dzialalności 

gospodarczej), korzystanie z których było na ogół trudniejsze i związane ze 

spełnieniem dodatkowych warunków po stronie rolnika. 

 

 

*Odsetki nie sumują się do stu ze względu na możliwość kilku odpowiedzi. Za 

100% przyjęto liczbę wsi, w których odbyły się spotkania z doradcami. 

 

Źródło: Michał Dudek, „Określenie roli kapitału ludzkiego w rozwoju obszarów 

wiejskich”, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 2013r., 

s. 23. 

 

Obecnie prywatne doradztwo nie pokrywa swym zasięgiem powierzchni całego 

kraju, są tzw. „białe plamy” na mapie Polski, pod tym względem jest to poważna 

wada29. 

                                                                                                                                                                                     
 
29

 Dla reprezentowania interesów prywatnych doradców rolniczych oraz wspierania ich 
w rozwiązywaniu bieżących problemów zostało powołane Stowarzyszenie Akredytowanych 
Podmiotów Doradztwa Rolniczego AKROS. Powstała również organizacja podmiotów doradczych 
i prywatnych doradców o nazwie Grupa Polskie Doradztwo Rolnicze. 
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3. Klienci doradztwa rolniczego w Polsce – zarys problemu 

W ostatnim dziesięcioleciu, od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej 

w 2004 r. nastąpiły w istotne zmiany w krajowym rolnictwie. Średni poziom dochodu 

uzyskiwanego z rolnictwa w Polsce w ujęciu realnym w tym okresie wzrósł o 146%. 

Istotny wpływ na te zmiany miał oczywiście wzrost wartości dotacji oraz wsparcie 

sektora rolnego środkami WPR, a także dynamiczny wzrost obrotów handlu 

zagranicznego produktami rolnictwa i przemysłu spożywczego. Na polską wieś i do 

rolnictwa trafia 1/3 transferów z budżetu UE. W latach 2004-2013 Polska otrzymała 

z tego budżetu w ramach różnych instrumentów  WPR 29,4 mld euro 30. Nastąpiła 

znaczna poprawa sytuacji dochodowej mieszkańców wsi. Jednocześnie wciąż 

utrzymują się niekorzystne dla mieszkańców wsi różnice w relacji miasto-wieś. 

W stosunku do przeciętnej krajowej dochód rozporządzalny na osobę na wsi 

utrzymuje się od lat na poziomie około 80%31. Trzeba jednak zauważyć, że na wsi 

mieszka wiele osób, które nie utrzymują się z pracy w gospodarstwach wiejskich. 

Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na gospodarstwo domowe 

rolników był w 2013 r. jednym z najwyższych (wyższy był tylko w gospodarstwach 

domowych pracujących na własny rachunek poza gospodarstwem indywidualnym 

w rolnictwie – 5164 zł). Jednak dochód przeliczony na 1 osobę w gospodarstwie 

domowym rolników wyniósł 1156 zł i był o 11% niższy, niż przeciętny dochód dla 

gospodarstw domowych ogółem w Polsce. Mamy też do czynienia z coraz większym 

zróżnicowaniem dochodów rolników. 

W Polsce zwraca również uwagę duże, pogłębiające się zróżnicowanie 

regionalne rozwoju gospodarstw rolnych. Ma ono swoje uwarunkowanie  oparte na 

podłożu historycznym, podłożu środowiskowym oraz efekcie odmiennych 

mechanizmów, które naznaczały rozwój rolnictwa po okresie uwłaszczenia. Obecnie 

najwięcej wielkoobszarowych gospodarstw rolnych powyżej 100 ha jest 

zlokalizowanych na terenie 4 województw: Dolnośląskiego, Warmińsko-Mazurskiego, 

Wielkopolskiego i Zachodniopomorskiego32. Są to również województwa o wysokiej 

kulturze rolnej, dużym zużyciu nawozów mineralnych i wysokim plonowaniu zbóż. 

                                                           
30

 „Raport o stanie wsi. Polska wieś 2014” – Synteza, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 
2014, s. 4 - 7. 
31

 Tamże s. 7. 
32

 Dane w oparciu o statystyki GUS: Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2013, Środki Produkcji w 
Rolnictwie w roku gospodarczym 2012/2013, Społeczeństwo Informacyjne w Polsce z lat 2009-2013 
oraz o sprawozdanie z tematu badawczego nr.4.1.8. IUNG „Ocena Regionalnego Zróżnicowania 
Zmian Organizacji i Intensywności Polskiego Rolnictwa” 2010-2012. 
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Usługi doradztwa rolniczego w wymienionych województwach niejednokrotnie 

wykonują zatrudnieni w tym celu pracownicy gospodarstw. 

 

Województwa o najwyższym odsetku dużych gospodarstw rolnych, zużyciu 

nawozów i plonach zbóż 

 

Z drugiej strony osi jest Podkarpacie i Małopolska, gdzie zużywa się 

trzykrotnie mniej nawozów, a plonowanie jest dwukrotnie mniejsze. Najmniej z kolei 

gospodarstw wielkoobszarowych o powierzchni przekraczającej 100 ha odnotowano 

w Polsce w województwie Świętokrzyskim. Wspomniane zróżnicowanie ma również 

miejsce w innych obszarach  polskiego rynku rolnego, takich jak, np. wykształcenie, 

wydajność pracy czy wyposażenie w maszyny i urządzenia rolnicze. 

Po akcesji do UE wzrósł prestiż zawodu rolnika w ocenie Polaków, 

jednocześnie oni sami uważają, że zawód ten nie jest zbytnio szanowany w Polsce33. 

Z ich wypowiedzi wyłania się czarno-biały obraz polskiej wsi. Wyraźnie zarysowany 

zostaje podział na dwie diametralnie różniące się grupy posiadaczy gospodarstw. 

Pierwszy typ nowoczesny, progresywny woli myśleć o sobie jak o biznesmenie 

i przedsiębiorcy. Celuje w innowacyjnych rozwiązaniach, docenia wagę inwestycji, 

sprawnie radzi sobie z biurokratycznymi formalnościami. Nazywa siebie „prezesem 

pracującym” – samodzielnie angażuje się w zajęcia rolnicze, ale potrafi również 

zarządzać ludźmi i ich pracą. Najwyższym priorytetem ma być dochodowość 

gospodarstwa. 

                                                           
33

 Badanie liderów opinii w środowisku wiejskim zrealizowane przez Społeczeństwo, Media, 
Gospodarka, Polityka w czerwcu 2014 r. 

Województwa 
Gospodarstwa 

100 ha i więcej 

Zużycie nawozów 

NPK [tys.t] 

Plony zbóż [dt/ha] 

Dolnośląskie 1278 148,1 46,8 

Warmińsko-mazurskie 1180 111,9 38,4 

Wielkopolskie 1147 264,7 41,0 

Zachodniopomorskie 1522 169,2 40,0 

Średnia w Polsce 611 125,2 37,0 
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Drugi typ to tradycyjny właściciel mniejszego gospodarstwa. Jest przywiązany 

do przyzwyczajeń i metod stosowanych od wielu lat, przekazywanych z pokolenia na 

pokolenie. Produkuje „chałupniczo”, chcąc zaspokoić głównie potrzeby własne 

i rodziny. Nie jest gotowy na wprowadzanie zmian, nawet jeśli mogłyby przynieść 

obietnicę podniesienia standardu życia. Wykazuje się nieufnością w stosunku do 

nowości. Brakuje mu orientacji na przyszły rozwój. 

Jest też typ trzeci – młody, aspirujący rolnik. Rozumie jednak, że aby się 

rozwijać musi poszerzać nie tylko areał, ale i umiejętności. Wciąż się kształci, ale 

z wiedzą agrotechniczną łatwiej mu jest się oswoić niż z biznesową. Stąd łatwo 

o zbyt pochopne, nierozważne decyzje inwestycyjne, niedoszacowanie ryzyka. Na 

rynku panuje duża konkurencja. Nie wszyscy przechodzą pozytywną weryfikację 

rynkową. 

Inne spojrzenie na podział rolnictwa w Polsce proponuje prof. A. Kowalski, 

który ze względu na pogłębiający się proces społecznego, ekonomicznego 

i technologicznego zróżnicowania rolnictwa wyodrębniania trzy jego sektory: 

rolnictwo komercyjne, rolnictwo wielofunkcyjne i rolnictwo socjalne34. 

Rolnicy nie chcą postrzegać siebie jako myślących prowincjonalnie. Dobrze 

zdają sobie sprawę, iż powodzenie ich gospodarskich przedsięwzięć zależy od 

sytuacji na rynkach europejskich i światowych. Kurs euro, decydujący pośrednio 

o kosztach środków produkcji, jest przedmiotem ich niepokoju. Jednocześnie sami za 

granicą szukają dochodowych kontraktów eksportowych. Utyskują na nadmiar 

biurokracji, który paraliżuje ich pracę. Są zarazem świadomi, że to niezbędny wymóg 

otrzymywania dotacji unijnych, które umożliwiają funkcjonowanie ich gospodarstw. 

Obawą napawa ich fakt konsolidacji gruntów przez wielkoobszarowych posiadaczy, 

ale sami poszukują możliwości poszerzania areału. 

Polski rolnik najczęściej czerpie wiedzę potrzebną do prowadzenia 

gospodarstwa z prasy rolniczej (31%), w następnej kolejności: z Internetu (19%), 

rolniczych programów telewizyjnych (11%) oraz „liderów opinii” (11%). Na Ośrodki 

Doradztwa Rolniczego wskazało 7% badanych. W badaniu zwraca uwagę fakt, że 

6% badanych wskazując źródła wiedzy rolniczej wskazało na pokazy, dni pola, a 5% 

wskazało na szkolenia organizowane przez producentów bądź dostawców środków 

                                                           
34

 A. Kowalski, „Wyzwania dla sektora rolno-spożywczego we współczesnym świecie”, materiał 
przygotowany do Raportu Centrum Kompetencji Puławy "25 lat polskiego rolnictwa. Bezpieczeństwo 
żywnościowe w Europie", Warszawa 2014. 
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do produkcji rolnej. Zarysowała się wobec tego silna alternatywa dla 

dotychczasowego rozumienia doradztwa rolniczego. Także i tutaj mamy do czynienie 

z dużym zróżnicowaniem regionalnym. Na Kujawach i Pomorzu aż 77% gospodarstw 

czerpie wiedze rolniczą z prasy, natomiast w Świętokrzyskim, Małopolsce 

i Podkarpaciu 6%35. 

Na polskim rynku rolnym zwraca uwagę jeszcze jeden istotny fakt, aż 86% 

gospodarstw rolnych ma dostęp do Internetu, a 71% korzysta z niego dokonując 

decyzji zakupowych36. Jest on przede wszystkim źródłem informacji i wymiany 

doświadczeń. Zróżnicowanie regionalne daje i tutaj znać o sobie. Odsetek 

gospodarstw rolnych dysponujących dostępem do Internetu najwyższy jest na 

Kujawach i Pomorzu (93%), najniższy natomiast w województwach Świętokrzyskim, 

Małopolskim i Podkarpackim (67%)37. Otworzył się zatem nowy kanał komunikacji 

producentów i dystrybutorów ze swoimi klientami. Bardzo szybko na to zareagowali 

i dzisiaj starają się z niego aktywnie korzystać w budowaniu swoich relacji 

z klientami. Grupa Azoty np. wprowadziła narzędzie komunikacji e-commerce, 

służące nie tylko usprawnieniu prowadzonych transakcji przy pomocy narzędzi IT, ale 

również przekazywaniu wiedzy o właściwościach oferowanych nawozów, 

informowaniu o statusie dostaw czy rozpatrywanych reklamacji. Tak duży dostęp do 

Internetu pozwala na korzystanie z nowych kanałów komunikacji również 

w doradztwie. 

Zaczynają pojawiać się oprogramowania rolnicze służące zarządzaniu 

rolnictwem precyzyjnym, jak np. program dla budowania map zasobności gleby, 

dawkowania nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, materiału siewnego; 

map gęstości łanu, plonów roślin zbożowych. Program współpracuje z komputerami 

pokładowymi GPS wielu maszyn/kombajnów i ciągników rolniczych. 

Ostatnio pojawił się również w Polsce program opracowany w Niemczech służący 

zarządzaniu gospodarstwem rolnym. Przedsiębiorca rolny wprowadza do systemu 

podstawowe dane o użytkach rolnych, a następnie wpisy dokonywanych prac 

i czynności. Z programu można korzystać zarówno na komputerze stacjonarnym, jaki 

i laptopie, tablecie czy smartfonie. Program obejmuje m.in. doradztwo odmianowe 

                                                           
35

  Raport z Badań, „Opis sytuacji …” op. cit., s. 292-296. 
36

 Tamże, s. 247, 289-290. W 2006 r. korzystanie z Internetu deklarowało jeszcze 10%, tak więc 
postęp jest tutaj ogromny. 
37

 Tamże, s. 248. 
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oraz zalecenia uprawy roślin, satelitarną detekcję oceny ryzyka upraw rolniczych, 

dopasowywanie maszyn i ich wydajności do warunków siedliskowych, nawigację 

rolniczą czy ustawienie wysiewu nawozów mineralnych38. To także polskie rolnictwo. 

4. Doradztwo rolnicze w Polsce – propozycje rozwiązań 

Polskie rolnictwo jest w okresie dynamicznego rozwoju. Choć stanowi jedynie 

3,4% Produktu Krajowego Brutto, to jednak eksport produktów rolno-spożywczych 

przekroczył w 2013 r. 20 mld euro, a dodatnie saldo tej wymiany znacznie 

przekroczyło 5 mld euro. To stanowi ogromny potencjał polskiej przedsiębiorczości 

rolnej, która jest dzisiaj źródłem znacznej przewagi konkurencyjnej polskich 

produktów w rywalizacji z innymi w Europie i na świecie. Producenci rolni powinni 

dążyć do sprzedaży polskich produktów ze swoim własnym brandem (marką), 

rozpoznawalnym na międzynarodowych rynkach. Dlatego myśląc o organizacji 

systemu doradztwa nie powinniśmy opierać jego budowy „pod środki unijne”, 

a w oparciu o nie zbudować system wsparcia intelektualnego polskich 

przedsiębiorców rolnych. 

Konkludując ten wątek, wydaje się, że „reguły gry” określone przez regulatora 

unijnego nie powinny być stawiane w zastępstwie dla reguł gry rynkowej 

w doradztwie rolniczym. Należy podkreślić, że doradztwo nie może funkcjonować 

oddzielnie, w oderwaniu od pozostałych ogniw systemu wiedzy i informacji rolniczej, 

ale również biznesowego modelu obsługi rolników. Współdziałanie z nimi jest 

niezbędne, by mogło ono w pełni wykorzystać swoje możliwości. Dla podnoszenia 

poziomu doradztwa niezbędny jest mechanizm wymuszający korzystanie doradców 

z różnych systemów badań i osiągnięć naukowych.  Nie można również doskonalić 

zarządzania doradztwem bez możliwości wpływania rolników na jego program 

i ocenę uzyskiwanych efektów. Te mechanizmy poddawania się weryfikacji rynkowej 

wymuszają stałe doskonalenie poziomu doradztwa rolniczego. 

                                                           

38 Oprogramowanie 365FarmNet obejmujące zarzadzanie, planowanie, dokumentowanie i analizy 

przedsiębiorstwa rolniczego jest rozwijane w Polsce przez firmę Agrocom Polska. Jest pierwszą 
w Polsce firmą zajmującą się rolnictwem precyzyjnym, jest też pionierem w zakresie wszelkich 
zastosowań systemów GPS w rolnictwie. Firma wspiera polskich rolników w zagadnieniach 
prowadzenia równoległego według GPS (systemy OUTBACK E-Drive firmy HEMISPHARE) oraz 
według kamery 3D, ściśle współpracuje z CLAAS POLSKA i realizuje zadania związane z segmentem 
CLAAS EASY, czyli segmentem precyzyjnego rolnictwa. Firma współpracuje z m.in. Uniwersytetem 
Przyrodniczym we Wrocławiu, Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie, Uniwersytetem Przyrodniczym 
w Poznaniu, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetem Warmińsko-

Mazurskim w Olsztynie oraz szeregiem średnich Szkół Rolniczych. 
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W Polsce, w bogatym krajobrazie różnych uczestników rynku rolnego, 

uwzględniając stosowaną politykę rolną regulatora unijnego  i krajowego jest miejsce 

dla doradztwa publicznego, prywatnego i publiczno-prywatnego/mieszanego. 

Doradztwo publiczne mogłoby koncentrować się na realizacji polityki państwa 

wynikającej z regulacji unijnych w tym obszarze. Są to działania takie jak np.: cross-

compliance, reforma WPR, czy nowych instrumentów polityki krajowej wobec 

obszarów wiejskich. Wymagałoby to jednak odpowiedniego nadzoru sprawowanego 

przez MRiRW i powierzenia roli koordynatora np. CDR-owi lub innej jednostce 

naukowo-badawczej. Jakość usług doradczych powinna być monitorowana przez 

organ nadzorujący oraz ewaluowana przez niezależną instytucję. Trzeba jednak mieć 

świadomość, że w tym systemie trudno wyzwolić presję efektywności i skuteczności 

działań wobec braku mechanizmu konkurencji. 

Transfer wyników badań do praktyki ma ograniczony zasięg z powodu dużej 

liczby gospodarstw rolnych i ich rozdrobnienia, a także ograniczenia doradztwa 

technologicznego przez doradztwo publiczne na rzecz prawnego, administracyjnego, 

czasem ekonomicznego, w tym płatności bezpośrednich i pozyskania środków 

pomocowych UE. W takich warunkach prywatny sektor doradztwa rolniczego 

odgrywa coraz istotniejszą rolę w upowszechnianiu produktów i innowacyjnych 

praktyk rolniczych. Prywatne doradztwo jest bardzo efektywne w odniesieniu do 

gospodarstw towarowych o wysokiej skali produkcji i specjalizacji produkcji 

(komercyjnych) oraz małych i średnich przedsiębiorstw działających na obszarach 

wiejskich i reprezentujących różne dziedziny produkcji, przetwórstwa i usług 

(wielofunkcyjnych). 

W niniejszym opracowaniu zostało pokrótce zaprezentowane doradztwo prywatne 

oferowane przede wszystkim przez producentów oraz dystrybutorów środków do 

produkcji rolnej. Doradztwo to jest elementem modelu biznesowego 

producenta/dystrybutora służącego wsparciu obsługi swoich klientów. Niektórzy 

z nich w tym celu powołali osobne firmy świadczące usługi doradcze39. Najczęściej 

przywoływanym zarzutem dla tego rodzaju doradztwa jest brak obiektywizmu – „służy 

wsparciu sprzedaży swoich produktów”. Należy jednak zauważyć, że klient 

doradztwa rolnego nie jest bezbronny. W znakomitej większości, o czym świadczą 

badania, zanim podejmie decyzję zakupową, sprawdza w Internecie, prasie czy 

                                                           
39

 Np. firma Osadkowski powołała do życia firmę doradczą Agrainvest. 
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katalogach różne oferty. Po drugie, dostawcy środków do produkcji rolnej przy tak 

dużej konkurencji starają się rozwijać dobre relacje ze swoimi klientami w dłuższym 

horyzoncie czasu, a więc nie są zainteresowani jednorazowymi, korzystnymi 

wyłącznie dla siebie transakcjami. Po trzecie, dostawcy coraz częściej są zmuszani 

przez swoich klientów do dostarczania produktów, do których mają przekonanie. 

Wspiera ten proces bezpośrednia komunikacja producentów środków 

z przedsiębiorcami rolnymi. Po czwarte, doradztwo tego sektora bardzo podatne jest 

na wszelkiego rodzaju innowacyjne rozwiązania, w tym szczególnie te dotyczące 

nowoczesnych narzędzi komunikacji ze swoimi klientami. Po piąte wreszcie, 

dystrybutorzy, w obszarze dotyczącym doradztwa rolniczego, budując swój kapitał 

relacyjny, poddawani są presji na rezultat działania. Żadnego z partnerów nie 

urządza sukces wyłącznie jednej transakcji. 

Wiedzę o nowych produktach dostarczają producenci, często przy wsparciu 

swoich ośrodków badawczo-rozwojowych, natomiast nowości naukowych poszukują 

sami, pragnąc wzbogacić i uwiarygodnić swoją ofertę. Omawiane zjawiska rynkowe 

z jednej strony poddają presji konkurencyjnej (nakierowanej na innowacyjność) usługi 

doradcze oferowane przez dystrybutorów, a z drugiej strony obiektywizują tę usługę. 

Istotną wartością tego rodzaju doradztwa jest to, że często jest świadczone u klienta 

w oparciu o nowoczesne narzędzia IT, o czym wspominano w poprzednim rozdziale. 

Doradztwo wzbogacają również producenci środków do produkcji rolnej, organizując 

coraz częściej konferencje i szkolenia dotyczące umiejętności wykorzystania ich 

produktów. Prowadzą prace badawczo rozwojowe wspólnie z instytutami 

badawczymi i uczelniami oferując coraz więcej produktów specjalistycznych, pod 

specjalne uprawy czy gleby40. 

Rekomenduje się również możliwość powoływania, zależnie od potrzeb, 

jednostek publiczno-prywatnych lub inaczej rzecz ujmując samorządowo-

prywatnych41. Partnerstwo to jest nowoczesną formą realizacji zadań publicznych. 

Opiera się na podziale ryzyka między stronami oraz możliwości wykorzystania know-

how i doświadczenia sektora prywatnego. Stosowanie partnerstwa samorządowo-

                                                           
40

 Grupa Azoty „Puławy” powołała np. konsorcjum Centrum Kompetencji Puławy wspólnie z polskimi 
uczelniami i instytutami badawczymi oraz organizacjami reprezentującymi odbiorców rolnych. 
Konsorcjum oprócz projektów badawczych, organizuje coroczne konferencje z cyklu „Nauka – Biznes 
– Rolnictwo”. Przygotowuje również raporty i publikacje naukowe dotyczące nowych wyzwań 
agrarnych. 
41

 http://www.mir.gov.pl 
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prywatnego może przynieść znaczne korzyści dla wspólnotowej polityki rolnej, 

zwiększając efekt dźwigni budżetu unijnego42. Wydaje się, że szczególnie 

dofinansowywanie doradztwa, podobne do tego w ramach działania 114 PROW, 

nadawałoby się do proponowanej formuły prawnej. 

Podziela się również opinię celowości utworzenia Krajowej i Regionalnych 

Rad Doradztwa Rolniczego. W skład tych Rad mogliby wchodzić przedstawiciele 

urzędów marszałkowskich jako odpowiedzialni za transfer unijnych pieniędzy oraz 

przedstawiciele izb rolniczych lub innych popularnych na danym terenie organizacji, 

jako przedstawiciele korzystających z usług doradztwa. Do rozważenia pozostaje 

udział w pracach Rad przedstawicieli instytutów badawczych i naukowych oraz 

przedstawicieli doradztwa publiczno-prywatnego bądź prywatnego. 

Generalnym przesłaniem strategii rozwoju rolnictwa w Polsce jest zmierzanie 

w kierunku rolnictwa nowoczesnego, sprawnego pod względem technicznym 

i ekonomicznym, przyjaznego dla ludzi i środowiska, opartego głównie na 

gospodarstwach rodzinnych, zintegrowanego z całą gospodarką narodową oraz 

w szczególności komplementarnego względem innych działalności na obszarach 

wiejskich. Ta polityka powinna zakładać rozsądny wpływ regulatora na 

funkcjonowanie rynku rolnego, umacnianie samorządu wiejskiego i rolniczego, 

regionalizację i internacjonalizację43. Takie rozumienie strategii rozwoju rolnictwa 

powoduje, że mamy miejsce dla wszystkich trzech form organizacyjno-prawnych 

doradztwa rolniczego w Polsce. Wstępnie zasygnalizowano obszary naturalnej 

specjalizacji poszczególnych form. 

Warto również spojrzeć na doradztwo rolnicze z punktu widzenia wyzwań, jakim 

powinno ono sprostać w najbliższej przyszłości. Do największych wyzwań, przed 

którym staje polski przedsiębiorca rolny, w szerokim tego słowa znaczeniu, należy 

zaliczyć44: 

• poprawę efektywności i produktywności przedsiębiorstw rolniczych 

i przetwórstwa rolno-spożywczego; 

                                                           
42

 Podstawy prawne dotyczące partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym projektów hybrydowych, 
znaleźć można zarówno w przepisach unijnych, jak i krajowych. Regulacje te odnoszą się zarówno do 
zasad wsparcia z polityki spójności, jak i samego PPP. Szczególnie w zakresie uregulowań unijnych 
na perspektywę 2014-2020 widać zasadniczą zmianę jakościową w podejściu do projektów, w których 
wykorzystywany jest model PPP. W Polsce uchwalenie 19 grudnia 2008 r. ustawy o partnerstwie 
publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 19, poz. 100, z późn. zm.) dało podstawy do kreowania efektywnych 
form współpracy podmiotów publicznych z sektorem prywatnym. 
43 A. Kowalski, „Wyzwania dla sektora …”.  
44

  Szarzej na ten temat A. Kowalski, „Wyzwania dla sektora …”. 
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• wspieranie szeroko rozumianej działalności innowacyjnej, tj. innowacyjności 

produktowej, procesowej, organizacyjnej i marketingowej; 

• rozwój narzędzi i technik rolnictwa precyzyjnego45; 

• wspieranie działań służących wzrostowi wartości dodanej tworzonej 

w rolnictwie, agrobiznesie i na wsi; 

• kreowanie brandów polskich produktów na rynkach zagranicznych oraz 

umacnianie zaufania do nich; 

• rozwijanie zaplecza surowcowego oraz integracji poziomej i pionowej 

pomiędzy producentami rolnymi, przetwórcami, dystrybutorami oraz 

jednostkami badawczo-rozwojowymi; 

• wspieranie poprawy sprawności funkcjonowania łańcucha marketingowego. 

Czy takim wyzwaniom jest w stanie sprostać doradztwo polskie w obecnym swym 

kształcie? Czy zwiększenie strumienia zasilania finansowego doradztwa ze środków 

budżetowych wyzwoli „głód innowacyjności”? Czy wreszcie jesteśmy w stanie 

zaproponować taki model organizacyjny, by doradztwo publiczne mogło sprostać 

presji konkurencyjności, efektywności, odpowiedzialności za rezultat działania, 

ciągłego rozwoju pod rygorem upadku?  Wydaje się, że wyzwaniom tym lepiej jest 

w stanie sprostać doradztwo prywatne, bądź publiczno-prywatne (samorządowo-

prywatne) wpisane w model biznesowy współpracy na rynku rolnym. Jest ono 

bowiem rynkowo bardziej zainteresowane ciągłym poszukiwaniem innowacji nie tylko 

w zakresie technologii upraw, ale również w zakresie marketingu czy zarządzania 

gospodarstwem. Od tego bowiem zależy ich pozycja konkurencyjna, zdolność do 

rozwoju i sprostania rosnącym oczekiwaniom klientów. W naturalny, rynkowo 

uzasadniony sposób poszukują najlepszych rozwiązań agrarnych, najbardziej 

wartościowych ekspertów z uczelni czy instytutów naukowych, sami organizują bądź 

inicjują prace badawcze, korzystają z najnowszych doświadczeń zagranicznych. 

W ten też sposób następuje ocena wartości rynkowej świadczonej usługi. Doradztwo 

                                                           
45

 Szacuje się, że gospodarstwa o powierzchni powyżej 300 ha w 70-95% będą wspierały się 
automatycznymi systemami prowadzenia ciągników i maszyn po polu, zmiennym dawkowaniem, 
telematyczną kontrolą i optymalizacją pracy maszyn, pełnym monitorowaniem i dokumentacją 
produkcji poszczególnych roślin. Od badania gleby, nawożenia, uprawy, ochrony po zbiór, transport, 
przechowywanie, sprzedaż, aż do młynów i przetwórni. Dla gospodarstw o mniejszych powierzchniach 
50-300 ha odsetek systemów automatycznych będzie niższy i może wynosić 30-60%. Systemy 
manualne do wspierania prowadzenia ciągników będzie posiadało ok. 60-80%. Dokumentacja i 
monitorowanie produkcji żywności będzie wymagana w tym samym zakresie jak gospodarstwa 
powyżej 300 ha. Gospodarstwa poniżej 50 ha będą korzystały głównie z systemów manualnych, 
chyba, że będą posiadały specjalne, intensywne kierunki produkcji jak np. warzywnictwo. W takich 
wypadkach wsparcie systemami automatycznymi będzie miało ekonomiczne uzasadnienie. 
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publiczne ma inne atuty, o których wcześniej wspominano i powinno być 

wykorzystywane przez regulatora do realizacji polityki państwa na obszarach 

wiejskich. 

Podsumowanie 

Polskie rolnictwo dokonało ogromnego skoku, szczególnie w ostatnich 

dziesięciu latach mimo niedoskonałego systemu doradztwa rolniczego, 

wykorzystując rezerwy proste swojego rozwoju. Dynamika dalszego rozwoju w dużej 

mierze uzależniona będzie od jakości systemu doradztwa rolniczego, od jego 

zdolności transferu wiedzy i innowacji z ośrodków naukowych i badawczych do 

wdrożeń w przedsiębiorstwie rolnym. 

Sprawny system powinien poddawać podmioty doradztwa rolniczego 

w Polsce presji efektywności, presji skuteczności, presji odpowiedzialności za 

rezultat, a także presji ciągłego doskonalenia narzędzi i technik komunikacji 

z odbiorcami. Bez wymienionych presji system nie będzie „uczył się 

doskonałości”, a podmioty na nim funkcjonujące nie będą dobrze wspierały 

przedsiębiorcy rolnego. Doradztwo to potencjał kapitału intelektualnego, który 

powinien być zamieniany na wzrost wartości rynkowej polskiego rolnika. 

Konstruując model systemu doradztwa należy mieć na uwadze funkcjonowanie 

trzech form organizacyjno-prawnych doradztwa, a mianowicie publicznego, 

samorządowo-prywatnego i prywatnego. Powinny one spełniać niżej wymienione 

uwarunkowania czy sugestie: 

 powinien istnieć system certyfikacji podmiotów oraz nadzoru i monitorowania 

jakości świadczonych usług doradczych przez niezależnych audytorów; 

rekomenduje się wprowadzenie egzaminów dla doradców; 

 mechanizm konkurencji zapisany w systemie doradztwa powinien wymuszać 

potrzebę ciągłego doskonalenia umiejętności i kwalifikacji doradców, tym 

samym ciągłego podnoszenia jakości świadczonych usług, poszukiwania 

nowych źródeł wiedzy agrotechnicznej, tzw. głodu innowacji technologicznych, 

organizacyjnych czy marketingowych w zarządzaniu gospodarstwem rolnym46; 

                                                           
46

 W tym również wsparcie rozwoju gospodarki rolnej w rozumieniu Europejskiego Partnerstwa 
Innowacyjnego (EPI). Szerzej na ten temat: B. Jeżyńska, „Wizja systemu doradztwa rolniczego w 
kontekście propozycji legislacyjnych Komisji Europejskiej”, Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa 2012 
r., s. 11 – 13. 
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 należy ustalić jednostki nadzoru merytorycznego, administracyjnego 

i finansowego nad podmiotami doradczymi; 

 system doradztwa rolniczego powinien eliminować możliwość nieuczciwej 

konkurencji i konflikty interesów; nie powinien preferować, ani dyskryminować 

żadnej z form organizacyjnych i prawnych doradztwa; 

 doradca w formule „zastępstwa prawnego” powinien mieć możliwość 

reprezentowania rolnika wobec urzędników i instytucji, być jego 

pełnomocnikiem; 

 należy utrzymać szeroki zakres usług doradczych, przy równoczesnym 

ograniczeniu komplikacji zasad ubiegania się o pomoc; 

 należy wprowadzić system rejestracji doradczych jednostek 

akredytowanych/certyfikowanych oraz stworzyć możliwość szerokiego 

dostępu rolników do list tego rodzaju doradców; 

 system powinien umożliwiać z korzystania z doradztwa on-line 

z wykorzystaniem narzędzi IT uwzględniających najnowsze rozwiązania 

w zarządzaniu gospodarstwem rolnym; 

 należy rozważyć zasady odpowiedzialności doradców za szkody wywołane 

błędami w sztuce doradzania; 

 należy zapewnić dostęp do usług doradczych drobnym rolnikom. 

Konkurencja podmiotów doradczych o klientów i źródła zasilania finansowego 

powinna prowadzić do systematycznego podnoszenia poziomu i jakości usług 

w oparciu o transfer wiedzy z ośrodków naukowych, jednostek badawczych 

producentów krajowych i zagranicznych. Jest rzeczą oczywistą, że zgłoszone 

propozycje wymagają zmian regulacyjnych dla całego systemu doradztwa. 
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