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Doradztwo rolnicze 

 
zespół działań zmierzających  

do aktywnego oddziaływania na praktykę rolniczą, 
 celem podniesienia rentowności i produktywności rolnictwa 

drogą wdrażania i upowszechniania  
najnowszych metod gospodarowania (wg M. Jerzak). 
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Publiczno-prywatny system  

doradztwa rolniczego w Polsce tworzą: 
 

 jednostki doradztwa rolniczego; 

 izby rolnicze; 

 komórki organizacyjne w ramach jednostek 

naukowych; 

 grupy zadaniowe w organizacjach producentów; 

 jednostki organizacyjne w podmiotach 

komercyjnych. 

 

 

 

 



Konferencja w Parlamencie RP,  wrzesień 2014 rok 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Jednostki doradztwa rolniczego  

  
 Podstawa prawna: ustawa z 22 października 2004 

o jednostkach  doradztwa rolniczego  
(Dz. U. z 2013.poz.474); 
 

 Jednostki doradztwa rolniczego:  

 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, 

 16 wojewódzkich ośrodków  doradztwa 

rolniczego (WODR). 
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Zadania jednostek doradztwa rolniczego  
 

 Prowadzenie doradztwa rolniczego obejmującego 

działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków 

rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego  

     

     w celu 

 poprawy poziomu dochodów rolniczych, 

konkurencyjności gospodarstw rolnych, 

wspierania zrównoważonego rozwoju wsi, a także 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych rolników  

 i mieszkańców wsi. 
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Organizacja CDR w Brwinowie  
 

Centrala w Brwinowie (koordynacja). 

Oddziały terenowe: 
 Kraków (przedsiębiorczość, agroturystyka, program LEADER); 

 Poznań (metodyka doradztwa rolniczego i ekonomika rolnictwa); 

 Radom (rolnictwo ekologiczne, systemy produkcji rolniczej;        

        przetwórstwo lokalne); 
 

Zatrudnienie 190 pracowników. 
 

CDR ma status państwowej osoby prawnej i polega 

bezpośrednio pod ministra rolnictwa i rozwoju wsi. 
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Główne zadania  
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie  

 

• doskonalenie zawodowe doradców; 

• prowadzenie odpowiednich list certyfikowanych 

doradców; 

• inicjowanie nowych praktyk w doradztwie rolniczym; 

• wykonywanie zadań kontrolnych w zakresie 

akredytacji podmiotów doradczych oraz 

• innych zadań dotyczących wdrażania doradztwa 

rolniczego w kraju. 
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Przykładowe działania realizowane przez CDR 
 

 Utworzenie i rozbudowa Centrum Szkolenia Praktycznego w Zakresie 

Małego Przetwórstwa w Radomiu (zboża, mięso, owoce, mleko); 
 - ponad 4 tysiące przeszkolonych; 

 - 21 620 wydanych broszur oraz poradników dotyczących małego przetwórstwa. 
 

 Działania na rzecz doskonalenia zawodowego doradców w zakresie 

Integrowanej Ochrony Roślin; 
 - przeszkolono 1483 doradców; 

 - opracowano spójny system wspomagania decyzji. 
 

 Opracowanie koncepcji Krajowej Sieci Innowacji w Rolnictwie funkcjonującej  

 w ramach Krajowej Sieci Partnerstwa Innowacyjnego PROW 2014 - 2020; 
 

 Realizacja w ramach współpracy z krajami nadbałtyckimi projektu Baltic Deal 

  w ramach, którego powstała w kraju sieć 48 gospodarstw demonstracyjnych.  
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Organizacja WODR 
 

 WODR-y = samorządowe osoby prawne 
 podlegają pod samorząd województwa (zarząd). 
 

 Struktura organizacyjna WODR: 
–  centrale  w każdym z 16-tu województw; 

–  biura terenowe na poziomie powiatów; 

–  stanowiska pracy w gminach; 

–  inne komórki organizacyjne (gospodarstwa pokazowe, centra                           

wystawowe). 
 

  Zatrudnienie 4 121 pracowników (stan obecny). 
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Główne zadania realizowane przez WODR-y 

 
• szkolenia dla rolników i innych mieszkańców 

obszarów wiejskich (seminaria, kursy, praktyki;) 

• upowszechnianie nowych praktyk rolniczych 

(demonstracje, pokazy); 

• działalność informacyjna (targi, wystawy, 

wydawnictwa); 

• pomoc rolnikom w zakresie  korzystania  

z funduszy unijnych i krajowych. 

 

  



Konferencja w Parlamencie RP,  wrzesień 2014 rok 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Aktywność WODR w latach 2007-2013 -

statystyka: 

 
 2 337 612 wniosków o płatności obszarowe; 

 

 67 629  szkoleń; 
 

 1 148 294  uczestników  szkoleń. 
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Finansowanie  jednostek doradztwa rolniczego 
 

 dotacja celowa z budżetu państwa, z MRiRW 

     (CDR – 11,421 mln zł; ODR łącznie -154,142 mln zł); 

 dofinansowanie projektów z programów unijnych  

     i krajowych; 

  własna działalność komercyjna; 

  inne źródła (np. darowizny, dopłaty bezpośrednie). 
 

Ponadto, zgodnie z ustawą od 1 stycznia 2013, ODR-y mogą otrzymywać 

dotację podmiotową z jednostek samorządu terytorialnego. 
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Doradztwo prywatne  
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej – odpłatne usługi doradcze. 

 

Ustawa z dnia 7 marca 2007 o wspieraniu rozwoju 

obszarów wiejskich… - dofinansowanie z działania  

„Usługi doradcze” w PROW 2007 – 2013. 

 

Podmioty prywatne posiadające akredytację: 
– 182 podmioty, 366 doradców (doradztwo rolnicze),  

– 269 podmiotów, 344 doradców (doradztwo leśne).  
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Doradztwo rolnicze 2014 + 
 

 Udział we wdrażaniu  WPR wśród beneficjentów: 
– PROW 2014 - 2020; 

– systemu wsparcia bezpośredniego; 

– PO Rybactwo i Morze. 

 Podmioty doradcze beneficjentem PROW 2014 – 2020 w 

działaniach: 
– Usługi doradcze…; 

– Transfer wiedzy…; 

– Współpraca, 

– LEADER, 

– Pomoc techniczna. 
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Doradztwo rolnicze 2014 + 
 

 Podmioty doradcze beneficjentem Rybactwo i Morze w 

działaniach: 

 

– Usługi doradcze; 

– Usługi z zakresu zarządzania zastępstw i doradztwa dla 

gospodarstw akwakultury. 
 

 Udział we wdrażaniu  PO WER; 
  Regionalne Programy Operacyjne (RPO). 
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Podsumowanie 

 
 

 usługi doradcze są świadczone przez 

 podmioty publiczne i firmy prywatne; 
 

 doradztwo dostępne dla wszystkich 

mieszkańców  obszarów wiejskich,  

w szczególności dla rolników; 
 

 korzystanie z usług doradczych jest dobrowolne  

i częściowo odpłatne; 
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Podsumowanie 
 

 

CDR jest centralną instytucją odpowiedzialną za   

podwyższanie kwalifikacji zawodowych doradców; 
 

 zakłada się szerokie możliwości korzystania służb 

doradczych z nowych programów unijnych, 

realizowanych w perspektywie 2014-2020; 
 

doradztwo rolnicze było, jest i będzie podstawowym 

narzędziem wdrażania WPR. 

 

 

 

 
 

  



      Dziękuję za uwagę! 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 


