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- prywatne podmioty doradcze w tym podmioty akredytowane w zakresie usług doradczych dla 

rolników i posiadaczy lasów.  

Ośrodki doradztwa rolniczego funkcjonują na podstawie ustawy z 22 października 2004 r. 

o jednostkach doradztwa rolniczego (t.j. z 2013 r. Dz. U. poz.474 ) i znajdują się w każdym z 16 

województw. Zatrudniają łącznie 4 121 osób. Struktura organizacyjna tych instytucji jest 

następująca: centrala z działami, zatrudniającymi doradców-specjalistów; biura powiatowe 

i biura na poziomie gmin, zatrudniające doradców terenowych. W województwach: 

zachodniopomorskim, pomorskim, lubuskim, śląskim, lubelskim, świętokrzyskim, warmińsko-

mazurskim, mazowieckim, łódzkim i kujawsko-pomorskim funkcjonują oddziały, obejmujące 

swym obszarem część województwa, i zatrudniające również doradców – specjalistów, 

wspomagających pracę doradców terenowych. Wszystkie ODR-y, oprócz doradztwa 

indywidualnego, organizują szkolenia i doradztwo grupowe, prowadzą własne strony 

internetowe, wydają czasopisma – miesięczniki, adresowane do rolników i mieszkańców wsi, 

a także organizują targi, wystawy, pokazy i konkursy. Większość posiada pokazowe 

gospodarstwa rolne, w których prowadzone są poletka demonstracyjne, najczęściej we 

współpracy z instytutami naukowymi. W celu dostosowania programów działania do potrzeb 

i oczekiwań mieszkańców wsi, przy każdej jednostce działa Społeczna Rada Doradztwa 

Rolniczego. Ośrodki doradztwa rolniczego podlegają właściwym zarządom województw.  

Obowiązujące regulacje na lata 2014-2020, dotyczące funkcjonowania systemu doradztwa 

rolniczego (Farm Advisory System - FAS), nakładają na administrację państw członkowskich 

wymóg zapewniania rolnikom właściwego dostępu do doradztwa rolniczego. Zgodnie 

z oczekiwaniami Komisji Europejskiej System Doradztwa Rolniczego powinien być sprawny 

i przygotowany do wdrażania rozwiązań planowanych do realizacji w latach 2014-2020.  

Usługi z zakresu doradztwa rolniczego są realizowane również w ramach działalności 

ustawowej Izb Rolniczych, działających na podstawie ustawy z 14.12.1995 r. (Dz.U. z 2002 nr 

101, poz.927 z późn.zm) o izbach rolniczych. W każdym z 16 województw, zatrudniają one 

doradców i ściśle współpracują z ośrodkami doradztwa rolniczego. 

Prywatne podmioty doradcze działają na podstawie ustawy z 2.07.2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.672). Aby korzystać ze wsparcia w ramach 

działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, firmy prywatne muszą uzyskać akredytację 
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ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Obecnie jest 182 akredytowanych, rolniczych podmiotów 

doradczych, które zatrudniają 366 uprawnionych doradców. Większość z nich (110), to firmy 

jednoosobowe, a w tym 92 to firmy, w których sami właściciele posiadają uprawnienie 

do doradzania. Wśród firm wieloosobowych dominują firmy dwu, trzy i cztero-osobowe. 

Największa firma - Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka zatrudnia 45 osób. 

Doradztwo w zakresie leśnym świadczy 266 akredytowanych podmiotów; prawie wyłącznie są to 

Nadleśnictwa Lasów Państwowych, zatrudniające łącznie 344 osób. 

Centrum Doradztwa Rolniczego, jego misja i zadania 

Instytucją odpowiedzialną za doskonalenie zawodowe doradców rolniczych jest Centrum 

Doradztwa Rolniczego (CDR), które funkcjonuje, podobnie jak ODR-y, na podstawie ustawy 

z 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (t.j..Dz. U. z 2013 r. poz. 474) 

i podlega bezpośrednio ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi. CDR ma siedzibę w Brwinowie 

i posiada 3 oddziały: w Krakowie, Poznaniu i Radomiu, w których pracuje łącznie 190 osób. 

Oddział w Krakowie specjalizuje się w zagadnieniach doskonalenia zawodowego doradców 

rolniczych w zakresie wspierania rozwoju pozarolniczych funkcji obszarów wiejskich, oddział 

w Poznaniu zajmuje się metodyką doradztwa rolniczego, ekonomiką rolnictwa oraz wydaje 

jedyne czasopismo dla doradców rolniczych – naukowy kwartalnik „Zagadnienia doradztwa 

rolniczego”, natomiast oddział w Radomiu koordynuje zagadnienia rolnictwa ekologicznego 

(w tym prowadzi pokazowe, ekologiczne gospodarstwo rolne), ochrony środowiska, systemów 

produkcji rolniczej, w tym integrowanej ochrony roślin oraz przetwórstwa rolnego na poziomie 

gospodarstwa rolnego w utworzonym w tym celu centrum szkolenia praktycznego. CDR 

kontroluje akredytowane, prywatne podmioty doradcze. Prowadzi listy doradców rolniczych, 

uprawnionych do doradzania w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez 

rolników i posiadaczy lasów” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.  

Misją CDR jest podwyższanie poziomu wiedzy merytorycznej pracowników doradztwa 

rolniczego w zakresie problematyki rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. W ramach tych 

działań w CDR opracowywana jest metodyka doradzania, w obszarach, w których to jest 

niezbędne (np. metodykę świadczenia usług z zakresu cross-compliance). Realizowane są 

szkolenia, w tym przygotowujące doradców do realizacji działań w ramach polityki rolnej i 

PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020.  

Obecnie w systemie doradztwa funkcjonują następujące specjalizacje doradcze: 
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- 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, 

- doradca leśny.  

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami – doradca rolniczy, niezależnie od 

zatrudnienia - w prywatnym lub publicznym podmiocie, wpisany na listę musi mieć wyższe 

wykształcenie rolnicze lub pokrewne, ukończony kurs specjalizacyjny oraz zdany egzamin. 

Przepisy nakładają także na doradcę, wpisanego na listę, obowiązek uczestniczenia 

w szkoleniach uzupełniających. Osoba, która nie uzupełni wiedzy jest skreślana z listy. 

Wykształcenie kadry doradczej stanowi ogromny potencjał jednostek doradztwa rolniczego.  

 W nowym okresie programowania, w latach 2014 -2020 przy udziale CDR planuje się 

wprowadzenie dodatkowych specjalizacji między innymi: doradca ekologiczny i doradca 

z zakresu integrowanej ochrony roślin.. 

Unijne i krajowe uwarunkowania prawne działania doradztwa rolniczego 

Zagadnienia, związane z funkcjonowaniem systemu doradztwa rolniczego po 2013 r., 

w warunkach Unii Europejskiej są regulowane przez: 

 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dn. 17 grudnia 

2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania 

jej - tzw. rozporządzenie horyzontalne; 

  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dn. 17 grudnia 

2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) - tzw. rozporządzenie o rozwoju 

obszarów wiejskich. 

Realizacja polityki rolnej w Polsce wspierana jest poprzez działania instytucji doradczych 

działających w strukturach podmiotów publicznych i prywatnych.  

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspiera system doradztwa rolniczego w realizacji 

zadań na rzecz przedsiębiorczości poprzez organizowanie procesu doskonalenia zawodowego 

kadry doradczej z tego zakresu. Uwzględniając konieczność sprostania zwiększonej konkurencji 
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na rynkach rolnych, podejmowane są również działania na rzecz marketingu i sprzedaży 

bezpośredniej. Umożliwi to upowszechnienie wiedzy na temat zasad marketingu w rolnictwie 

i sprzedaży bezpośredniej gwarantującej uzyskanie przez producentów rolnych wartości dodanej, 

poprawiającej wyniki działalności gospodarczej w rolnictwie. 

Realizowane zadania skupiają się wokół głównych priorytetów działalności doradczej, 

w tym:  

 systemów produkcji rolnej,  

 standardów jakościowych i doświadczalnictwa,  

 ekonomiki,  

a także 

 ekologii, 

 ochrony środowiska,  

 rozwoju obszarów wiejskich, 

 przedsiębiorczości. 

Zadania zostały określone zgodnie z głównymi obszarami doradztwa rolniczego, 

z uwzględnieniem potrzeb doradczych rolników oraz mieszkańców obszarów wiejskich, analizy 

dokumentów określających zasady realizacji Wspólnej Polityki Rolnej, bieżącej polityki 

Państwa, uwarunkowań i przyjętych do realizacji strategii rozwoju wsi i rolnictwa oraz na 

podstawie obserwacji pracowników jednostek doradztwa rolniczego. 

Osiągnięcia ośrodków doradztwa rolniczego 

W latach 2007-2013 w jednostkach doradztwa rolniczego zrealizowano ponad 67 tysięcy 

szkoleń z zakresu wiedzy obejmującej praktycznie wszystkie najważniejsze dla rolników 

zagadnienia odnośnie tematyki sposobu wykorzystywania funduszy strukturalnych jak i innych 

ważnych zagadnień między innymi kodeksu dobrych praktyk w produkcji rolniczej, produkcji 

ekologicznej, dywersyfikacji działalności rolniczej i warunków zrównoważonego rozwoju 

obszarów wiejskich oraz wytwarzania najwyższej jakości produktów rolniczych i żywności. 

W zrealizowanych szkoleniach wzięło udział ponad 1 148 tysięcy słuchaczy, głównie rolników 

i członków rodzin rolniczych. W latach realizacji PROW 2007-2013 w ODR wykonano prace 

związane z realizacją działań tego ważnego dla rozwoju obszarów wiejskich programu. Działania 

z zakresu Osi I „Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego” przyspieszyły 
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przekształcenia strukturalne w rolnictwie, co przyczyniło się między innymi do przyspieszenia 

zmian pokoleniowych na polskiej wsi. W osi II PROW zrealizowano ponad 521 tysięcy usług 

umożliwiających wykorzystanie przez rolników oferty nakierowanej na poprawę środowiska 

przyrodniczego obszarów wiejskich oraz warunków produkcji rolniczej z uwzględnieniem 

działań prośrodowiskowych, w tym również na obszarach Natura 2000. Przy realizacji zadań z III 

Osi, których celem było zagadnienie „jakości życia na obszarach wiejskich i różnicowanie 

gospodarki wiejskiej” pracownicy ODR zrealizowali ponad 88 tysięcy usług z zakresu między 

innymi tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw, co znacznie przyczyniło się do rozwoju 

dywersyfikacji działalności pozarolniczej wśród rolników. Osiągnięcia w zakresie szkoleń oraz 

działań wspierających realizację dwóch, spośród czterech podstawowych Osi PROW 2007-2013 

obrazuje tabela 1.  

 

Liczba szkoleń i uczestników w szkoleniach oraz zestawienie zrealizowanych działań w II i III 

osi PROW przez ODR-y w latach 2007 -.2013 

Nazwa ODR-u Liczba szkoleń  

Liczba 

uczestników 

szkoleń 

Działania 

PROW  

II oś 

RAZEM 

Działania 

PROW  

III oś 

RAZEM 

Dolnośląski ODR 200 3 984 62 894 724 

Kujawsko-Pomorski ODR 9 458 123 345 36 159 525 

Lubelski ODR 3 456 67 890 12 838 415 

Lubuski ODR 2 717 32 825 12 840 102 

Łódzki ODR 4 697 86 232. 4 459 373 

Małopolski ODR 3 228 57 265 3 124 215 

Mazowiecki ODR 5 343 106 679 205 316 75 100 

Opolski ODR 715 19 132 987 198 

Podkarpacki ODR 9 639 105 989 37 564 1 857 

Podlaski ODR 123 3 457 62 094 7 619 

Pomorski ODR 7 836 173 056 20 584 535 

Śląski ODR 1 367 33 300 3 495 682 

Świętokrzyski ODR 9 977 141 082 22 570                131 

Warmińsko-Mazurski ODR 5 896 119 723 16 902 128 

Wielkopolski ODR 1 510 39 346 15 765 219 

Zachodniopomorski ODR 1 467 34 989 3 494 34 

RAZEM ODR-y 67 629 1 148 294 521 085 88 857   
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Działalność ODR związana jest nierozerwalnie z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej. 

Zasady jej funkcjonowania nie były powszechnie znane wśród rolników, co wymagało znacznej 

aktywności służb doradztwa rolniczego. O skali tego zaangażowania świadczy liczba wniosków 

o płatności obszarowe zrealizowana przez pracowników poszczególnych ODR, co obrazują dane 

zawarte w tabeli 2. 

 

Zestawienie wniosków o płatności obszarowe, wykonanych przez pracowników ODR w latach 

2007 -2013 

Nazwa ODR-u             Płatności obszarowe 

Dolnośląski ODR 159 752 

Kujawsko-Pomorski ODR 106 020 

Lubelski ODR 228 542 

Lubuski ODR 42 364 

Łódzki ODR 148 873 

Małopolski ODR 307 485 

Mazowiecki ODR 205 915 

Opolski ODR 29 705 

Podkarpacki ODR 365 637 

Podlaski ODR 132 422 

Pomorski ODR 86 087 

Śląski ODR 148 288 

Świętokrzyski ODR 218 150 

Warmińsko-Mazurski ODR 117 316 

Wielkopolski ODR 116 071 

Zachodniopomorski ODR 20 403 

RAZEM ODR-y 2 337 612 
 

Zestawienie ponad 2 337 tysięcy wniosków o płatności obszarowe, wykonanych przez 

pracowników ODR w latach 2007 -2013 świadczy nie tylko o skali pomocy, jaką służby 

doradztwa rolniczego wykonały, ale również o przygotowaniu służb doradztwa rolniczego 

w ODR do świadczenia prac na rzecz rolników. 

Przedstawiony w tabelach 1 i 2 zakres prac, a także inne działania wykonywane przez 

terenowe jednostki doradztwa rolniczego przyniosły znaczące efekty w rozwoju rolnictwa, jego 

modernizacji, a także zmieniły oblicza polskich obszarów wiejskich. W wyniku udziału służb 

doradztwa rolniczego w realizacji programów obejmujących praktycznie każdą dziedzinę 
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działalności na obszarach wiejskich, struktury jednostek doradztwa rolniczego wzmocniły swoją 

pozycję wśród podmiotów wspierających działalność rolniczą i przekształcenia polskiej wsi. 

Finansowanie doradztwa z dotacji MRiRW 

 

 Mając na względzie złożoną sytuację stanu prawnego doradztwa rolniczego w Polsce 

w ramach aktualnie obowiązujących przepisów oraz konieczność zapewnienia spójności 

działań z polityką rolną, a także zagwarantowania doradztwu rolniczemu ekonomicznej 

stabilizacji, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął decyzję.o przeniesieniu środków 

budżetowych z części 85 (budżety wojewodów) do części 33 (rozwój wsi) budżetu państwa. Od 

2014 roku środki finansowe na działalność jednostek doradztwa rolniczego (ODR i CDR) są 

w gestii MRiRW. Wysokość dotacji celowej otrzymywanej w roku bieżącym przez poszczególne 

jednostki doradztwa rolniczego, zamieszczone są w tabeli poniżej. 

   

Lp Nazwa jednostki Budżet 2014 

  ODR  

1. Dolnośląski  10 904 000,00  

2. Kujawsko-Pomorski  9 770 000,00  

3. Lubelski  13 080 000,00  

4. Lubuski  5 108 000,00  

5. Łódzki  10 808 000,00  

6. Małopolski 8 000 000,00  

7. Mazowiecki  18 808 000,00  

8. Opolski  4 906 000,00  

9. Podkarpacki  11 186 000,00  

10. Podlaski  7 060 000,00  

11. Pomorski  9 190 000,00  

12. Śląski  7 420 000,00  

13. Świętokrzyski  7 853 000,00  

14. Warmińsko-Mazurski  7 129 000,00  

15. Wielkopolski  15 660 000,00  

16. Zachodniopomorski  7 260 000,00  

      

17 Razem dot. WODR 154 142 000,00  

18 CDR 11 421 000,00 

19. Ogółem JDR 165 563 000,00  
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Tabela nie uwzględnia środków wypracowywanych przez jednostki doradztwa rolniczego 

z prowadzonej działalności gospodarczej. 

W jednostkach doradztwa rolniczego planowane są działania na rzecz poprawy transferu 

wiedzy, którego celem będzie bardziej efektywna wymiana i przekaz wiedzy z nauki do praktyki. 

Planuje się także włączenie szerokie włączenie całego doradztwa rolniczego do uczestnictwa 

w realizacji działań w ramach PROW 2014-2020 oraz projektach krajowych i zagranicznych, 

mających na celu wspieranie rozwoju przetwórstwa rolno spożywczego, przedsiębiorczości 

i organizacji grup producentów. 

Doradztwo w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 

Celem działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: „Transfer wiedzy 

i działalność informacyjna”, „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem 

rolnym i usługi z zakresu zastępstw” oraz działania „Współpraca” jest zapewnienie dostępu do 

nowoczesnej wiedzy rolnikom i posiadaczom lasów. Doradztwo świadczone na rzecz rolników 

i posiadaczy lasów, a także promocja i upowszechnianie innowacji, poprzez stymulowanie 

współpracy między podmiotami działającymi w rolnictwie, łańcuchu żywnościowym oraz 

sektorze badań i rozwoju B+R, jest wyzwaniem, do którego kadra doradcza podchodzi z pełnym 

zaangażowaniem. Wszystkie podmioty doradcze (publiczne i prywatne) zostaną włączone 

w działania PROW 2014-2020 realizując, jako beneficjenci, projekty w zakresie szkoleń 

(działanie „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”) czy doradztwa (działanie „Usługi 

doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw”) 

oraz angażując się w tworzenie na wzór Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego (EPI) grup 

operacyjnych na rzecz innowacji, w celu wspólnego opracowywania nowych rozwiązań 

w sektorze rolnym i przetwórczym do zastosowania w praktyce. Wybór beneficjentów tych 

działań będzie się odbywał zgodnie z zasadami zamówień publicznych. 

Zgodnie z projektem PROW 2014-2020, budżet na ww. działania wynosi:  

 „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” – 43 001 302 euro; 

 „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi  

z zakresu zastępstw” – 65 002 515 euro; 

 „Współpraca” - 42 999 730 euro.  
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Ponad to w ramach działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem 

rolnym i usługi z zakresu zastępstw” w PROW 2014-2020, możliwe będzie szkolenie doradców 

w zakresie obszarów, w ramach których świadczone będą usługi doradcze. Szkolenia te będę 

realizowanie na jednakowych zasadach dla ogółu podmiotów doradczych. 

Prócz powyższego, w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, zadania sieci na rzecz 

innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w tym zadania brokera innowacji, wykonywać 

będą służby doradztwa.  

Lista działań i poddziałań w ramach PROW 2014-2020, w których planowane jest 

aktywne uczestnictwo doradztwa rolniczego, nie jest listą zamkniętą, gdyż zgodnie z ideą 

pomocy, jaką realizują służby doradztwa rolniczego, będą one pomagały rolnikom i pozostałym 

mieszkańcom obszarów wiejskich we właściwej realizacji zadań wynikających zarówno z I jak 

i II filara Wspólnej Polityki Rolnej, krajowego programu rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich 

oraz regionalnych programów operacyjnych (RPO). 

 

Podejmowane działania na rzecz przygotowania służb doradczych do wykonania zadań 

w latach 2014-2020 

Realizacja przewidywanych działań z zakresu doradztwa rolniczego w latach 2014 -2020 

wymaga podwyższenia zakresu i poziomu wiedzy pracowników doradztwa rolniczego. W roku 

bieżącym zaplanowano szkolenia dla doradców z zakresu poszczególnych działań Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020.  

W Centrum Doradztwa Rolniczego oddział w Radomiu utworzono w 2008 r. Centrum 

Szkolenia Praktycznego w Zakresie Małego Przetwórstwa (na poziomie gospodarstwa rolnego). 

Jest to baza szkoleniowo – dydaktyczna, wykorzystywana w szkoleniach doradców rolniczych, 

rolników, przedsiębiorców, nauczycieli i młodzieży ze szkół rolniczych. Prowadzone tam 

szkolenia uwzględniają również zajęcia praktyczne. Ponadto, znajdujące się w zasobach tej 

jednostki „Pokazowe Gospodarstwo Rolne w Chwałowicach” posiada atest gospodarstwa 

ekologicznego. Organizowane w CDR w Radomiu szkolenia obejmują zagadnienia technologii 

przetwórstwa owoców i warzyw, zbóż oraz mięsa z uwzględnieniem zasad HACCP, dobrej 

praktyki produkcyjnej (GMP) i higienicznej (GHP) oraz marketingu produktu regionalnego i 

lokalnego, a także zasad sprzedaży bezpośredniej. Celem szkoleń jest także upowszechnianie 

wiedzy o marketingu produktów rolniczych, systemach jakości produkcji żywności, 
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wymaganiach formalnych dla przetwórstwa ekologicznych surowców rolniczych oraz 

możliwościach finansowania działalności związanej z przetwórstwem na poziomie gospodarstwa. 

Łącznie w 4 modułach (zboża, owoce i warzywa, mięso oraz mleko) przeszkolono ponad 4 tys. 

osób, w tym zarówno doradców rolniczych jak i rolników. Szkolenia, obejmujące również 

przetwórstwo mleka, będą kontynuowane również w roku 2014 i latach następnych. 

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń oraz popularyzacji zagadnień, 

związanych z przetwórstwem i rozwojem przedsiębiorczości, opracowano i wydano łącznie 

21620 egzemplarzy broszur oraz poradników wdrażania GMP i GHP oraz systemu HACCP 

w przetwórstwie mięsnym, owocowo-warzywnym i zbożowym oraz mleka na poziomie 

gospodarstwa. 

Uwzględniając priorytety określone w Krajowym Planie Działania, Centrum Doradztwa 

Rolniczego podjęło działania mające na celu utworzenie systemu wspomagania decyzji 

w zakresie integrowanej ochrony roślin. Jednym z kluczowych założeń jest utworzenie sieci 

gospodarstw demonstracyjnych na terenie całego kraju, w których będą wdrażane wszystkie 

zasady IOR. Jednocześnie na terenie tych gospodarstw będzie prowadzona obserwacja nasilenia 

występowania agrofagów oraz organizowane warsztaty polowe dla doradców  

i rolników. Gospodarstwa wyposażone zostaną w stacje meteo, które włączone w jednolity 

centralny system pozwolą na efektywne prowadzenie sygnalizacji występowania pojawów 

szkodników i chorób oraz podejmowanie decyzji o konieczności wykonywania zabiegów 

zwalczających.  

CDR od 2012 roku prowadzi doskonalenie zawodowe doradców w zakresie Integrowanej 

Ochrony Roślin. W latach 2013-2014 na zlecenie MRiRW zostały zrealizowane projekty 

szkoleniowe, w ramach których przeszkolono łącznie 1483 osób. Projekty obejmowały różne 

formy doskonalenia doradców takie jak: szkolenie e-learning, praktyczne zajęcia warsztatowe na 

plantacjach rolniczych i sadowniczych oraz wyjazdy studyjne do krajów UE. Podczas 

prowadzonych szkoleń doradcy otrzymali jednolite prezentacje wykładów. W trakcie 

prowadzonych zajęć warsztatowych uwzględniono praktyczne aspekty w zakresie rozpoznawania 

chorób i szkodników na prowadzonych uprawach.  

W latach 2012-2013 opracowano publikację dotyczącą Integrowanej Ochrony Roślin, która 

dostępna jest na stronie www.cdr.gov.pl.. 

 

http://www.cdr.gov.pl/
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We współpracy urzędu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Centrum Doradztwa 

Rolniczego w 2013 roku opracowano koncepcję funkcjonowania krajowej sieci innowacji 

w rolnictwie. W przygotowanej koncepcji zakłada się, że Krajowa Sieć Partnerstwa 

Innowacyjnego zgodnie z zapisami projektu PROW na lata 2014 -2020 bazowała będzie na 

strukturze jednostek doradztwa rolniczego. Przewiduje się utworzenie we wszystkich jednostkach 

doradztwa rolniczego odpowiednich komórek organizacyjnych.(zespołów zadaniowych) 

odpowiedzialnych za innowacje w rolnictwie oraz utworzenie stanowisk brokerów innowacji. 

CDR w Brwinowie będzie pełniło funkcję krajowego koordynatora sieci. Do zadań Centrum 

będzie należało między innymi: 

• Identyfikacja potrzeb i problemów zgłaszanych przez współuczestników KSIR; 

• Promowanie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności i w leśnictwie; 

• Zapewnienie działań sieciujących dla doradców i służb wspierających wdrażanie 

innowacji na obszarach wiejskich; 

• Rejestracja dobrze zrealizowanych i użytecznych projektów (badawczych, doradczych, 

wdrożeniowych itp.); gromadzenie przykładów projektów z zakresu wszystkich priorytetów 

programu rozwoju obszarów wiejskich; 

• Opracowywanie i publikacja rekomendacji na temat dobrych praktyk, pomysłów  

na projekt, badań, potrzeb, itd; 

• Upowszechnianie materiałów na stronie internetowej EIP i trakcie imprez (seminariów, 

szkoleń, konferencji); 

• Ułatwianie wymiany wiedzy tematycznej i analitycznej pomiędzy interesariuszami 

uczestniczącymi w sieci i wymiana oraz rozpowszechnianie rezultatów;  

• Stworzenie i prowadzenie platformy IT. 

Ponadto planuje się utworzenie na poziomie krajowym przy CDR grup roboczych (Focus 

Groups) których podstawowymi zadaniami będzie: 

 Określenie obszarów działań w ramach grupy; 

 Identyfikacja priorytetów strategicznych i głównych obszarów działania Krajowego 

Partnerstwa na rzecz Innowacji (KPI) na poziomie krajowym; 

 Opracowanie operacyjne decyzji strategicznych przyjętych przez Komitet Sterujący; 

 Przygotowanie propozycji dla Komitetu Sterującego. 
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Przewiduje się, że w skład grup roboczych wchodzić będą koordynatorzy - pracownicy 

merytoryczni CDR oraz stosownie do obszaru tematycznego przedstawiciele jednostek badawczo 

- rozwojowych, a także przedstawiciele rolniczych organizacji branżowych. 

Proponowane obszary tematyczne: 

- Produkcja roślinna (w tym integrowana ochrona roślin); 

- Produkcja zwierzęca (w tym dobrostan zwierząt); 

- Rolnictwo ekologiczne; 

- Ochrona środowiska; 

- Agrobiznes (w tym małe przetwórstwo). 

Na poziomie województwa (każdego WODR) planowane jest utworzenie regionalnego Punktu 

Sieci na rzecz Innowacji. Do zadań Punktu należało będzie między innymi: 

- Identyfikacja potrzeb i problemów zgłaszanych przez współuczestników KPI; 

- Zbieranie informacji (badania, innowacyjne projekty, nowe rozwiązana); 

- Zapewnienie płynnego przepływu informacji pomiędzy współuczestnikami KPI na poziomie 

wojewódzkim, stała współpraca z Krajowym Centrum Partnerstwa na rzecz Innowacji; 

- Wymiana informacji o tematach innowacyjnych w trakcie seminariów, warsztatów, szkoleń 

i konferencji; 

- Dzielenie się wiedzą na temat konkretnych, praktycznych działań z grupami roboczymi; 

- Zapewnienie sprzężenia zwrotnego między osiągnięciami nauki a potrzebami praktyki; 

- Udział doradców w grupach operacyjnych i stała współpraca z grupami operacyjnymi. 

 

Ochrona środowiska rolniczego i różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich i jej 

upowszechnianie oraz zmiany klimatyczne, to równie ważny zakres działań CDR. Projekt Baltic 

Deal realizowany w latach 2010-2013 przy udziale CDR, pozwolił na wprowadzenie wielu 

innowacyjnych metod i działań obejmujących zrównoważony rozwój gospodarstw poprzez 

efektywną produkcję rolną i ochronę środowiska naturalnego Morza Bałtyckiego. Projekt Baltic 

Deal łączył. rolników oraz organizacje doradztwa rolniczego z Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii, 

Szwecji Danii oraz Polski. 

W ramach projektu na terenie Polski została utworzona sieć 48 gospodarstw 

demonstracyjnych. W gospodarstwach o różnej wielkości i profilu produkcji promowane są 
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działania pro-środowiskowe mające na celu m.in. upowszechnianie dobrych praktyk rolniczych 

wśród rolników. 

W 2012 roku przeprowadzono 16 warsztatów projektu INTERREG „Wprowadzanie 

najlepszych praktyk rolniczych do produkcji z uwzględnieniem ochrony środowiska”. Łącznie 

przeszkolono 651 osób. Zorganizowano konferencję (Projekt Baltic Deal) nt. „Najlepsze praktyki 

rolnicze ograniczające skażenie wód biogenami” oraz wyjazd studyjny i wykłady nt. 

„Rewitalizacja systemu glebowego w aspekcie ochrony środowiska”.  

W 2014 r. opracowano 9 broszur „Uwarunkowania produkcji roślinnej w kontekście 

zmian klimatycznych”, „Metody wpływające na poprawę żyzności gleb”, „Warunki skutecznego 

stosowania ograniczonych dawek herbicydów”, „Ekologiczna uprawa warzyw pod osłonami”, 

„Przydatność odmian pszenicy ozimej i jarej do uprawy w gospodarstwach ekologicznych”, 

„Odnawialne źródła energii.– nowe możliwości rozwoju obszarów wiejskich”, „Prowadzenie 

plantacji sadowniczych z uwzględnieniem integrowanej ochrony roślin”. 

Przeprowadzono 3 szkolenia w zakresie „Działania rolnośrodowiskowo-klimatyczne 

w priorytetach PROW 2014-2020” oraz 4 szkolenia w zakresie odnawialnych źródeł energii, 

integrowanej ochrony i produkcji roślin. W ramach prowadzonych szkoleń i warsztatów 

w Centrum Praktycznego Szkolenia w latach 2010-2014 miedzy innymi w zakresie „Małego 

Przetwórstwa” udział wzięło. 3500 doradców, rolników, nauczycieli i uczniów szkół sektora 

rolno-spożywczego. Zespół ekspertów ds. przetwórstwa udziela wg potrzeb konsultacji 

zainteresowanym osobom. 

CDR planuje zrealizować do końca 2014 roku i w roku 2015 szereg działań 

pozwalających na lepsze przygotowanie kadry doradczej do zadań przewidzianych w ramach 

Wspólnej Polityki Rolnej, w tym zwłaszcza jej II filara.  

Uwzględniając założenia Wspólnej Polityki Rolnej okresu 2014-2020 oraz wyzwań, 

wynikających z ochrony środowiska naturalnego, planuje się również doskonalenie zawodowe 

doradców rolniczych na temat odnawialnych źródeł energii, przeciwdziałania niekorzystnym 

zmianom klimatycznym, podejmowania zespołowych form prowadzenia działalności 

gospodarczej, aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich i ochrony środowiska.  

Pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizowany jest co roku przez Centrum 

Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogólnopolski konkurs „Sposób na sukces”, w celu 

identyfikacji i promocji najlepszych przykładów przedsiębiorstw, zlokalizowanych na obszarach 
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wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia nowych miejsc pracy. W roku 2014 

odbyła się jego XIV edycja. Również co roku, we współpracy Centrum Doradztwa Rolniczego 

oddział w Poznaniu z Niemieckim Towarzystwem Rolniczym, organizowane są Dni 

Przedsiębiorcy Rolnego – konferencja, w czasie której odbywa się wymiana poglądów na temat 

dobrych praktyk w szeroko rozumianej działalności rolniczej i pozarolniczej. Centrum 

Doradztwa Rolniczego oddział w Krakowie jest wyspecjalizowaną jednostką, zajmującą się 

upowszechnianiem wiedzy z zakresu pozarolniczego rozwoju obszarów wiejskich. Szczególne 

osiągnięcia posiada w rozwoju turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki. Obecnie, we współpracy 

z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podjęto prace na rzecz utworzenia sieci gospodarstw 

edukacyjnych. Przeszkolono doradców rolniczych oraz właścicieli zagród edukacyjnych, 

włączonych do sieci. Utworzono internetową bazę gospodarstw edukacyjnych i opracowano 

broszury na ten temat. Jest to nowy kierunek w funkcjonowaniu rolnictwa i obszarów wiejskich, 

więc wymaga odpowiednich działań promocyjno-informacyjnych. Równocześnie kontynuowane 

są szkolenia z zakresu rozwoju działalności turystycznej i agroturystycznej oraz podnoszenia 

jakości usług turystycznych. Oprócz doradców rolniczych, w szkoleniach biorą udział 

przedstawiciele samorządów oraz lokalnych grup działania. Co dwa lata, wspólnie 

z przedstawicielami świata nauki, organizowane są sympozja agroturystyczne. 

 

Podsumowanie 

Rolnictwo jest ważnym czynnikiem warunkującym rozwój ekonomiczny i społeczny wsi. 

Od dynamiki zmian w rolnictwie zależą warunki przekształceń i konkurencyjność całego sektora 

rolno-żywnościowego. Rolnictwo ma duże znaczenie dla gospodarki narodowej w Polsce. 

W 2013 roku w sektorze rolnym w Polsce wytworzono.4,26% wartości dodanej brutto. To 

zdecydowanie więcej niż w państwach o tradycyjnie silnej pozycji rolnictwa, jak np. Francji, 

gdzie wskaźnik ten jest na znacznie niższym poziomie, a średnia dla całej Unii Europejskiej 

wynosi zaledwie 1,9%. [Eurostat 2013]. Polityka wzmacniania sektora rolno-żywnościowego, 

w tym również dzięki doradztwu rolniczemu, jest w MRiRW traktowana jako priorytet. 

Sformułowane w MRiRW projekty działań w ramach PROW 2014-2020 korespondują 

z perspektywą nowej strategii gospodarczej UE. Zakładany horyzont czasowy 2020 r. jest 

okresem służącym odbudowie sytuacji ekonomicznej sektora rolno-żywnościowego po kryzysie 

ekonomiczno-gospodarczym w końcu pierwszej dekady XXI wieku, a także skutkami kryzysu 
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polityczno-gospodarczego roku 2014, które to zdarzenia dotknęły również gospodarkę Polski. 

Opracowane propozycje określają długoterminową wizję rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich 

w Polsce i wykraczającą poza rok 2020. Wskazują działania, które pozwolą poprzez synergię 

nauki z praktyką zrealizować założone projekty w ramach poszczególnych polityk. Jednym 

z ważniejszych zagadnień sformułowanych w PROW 2014-2020 jest aktywizacja osób 

działających w sferze rolnictwa i jego bezpośrednim otoczeniu, z ukierunkowaniem na efekt 

zwiększenia wartości dodanej, jaka będzie udziałem producentów rolnych. Planowane działania 

realizowane będą w warunkach poszukiwania rozwiązań prowadzących między innymi do 

skrócenia łańcucha żywnościowego. Idea ta wpisuje się w rozwój rynków lokalnych, sprzedaż 

bezpośrednią na lokalnych targowiskach oraz działania marketingu bezpośredniego 

realizowanego przez producentów rolnych. Realizacja tych działań przy znacznym udziale 

doradztwa rolniczego świadczy o kluczowej roli, jaką MRiRW przewiduje dla pracowników 

zarówno CDR, jak i pozostałych jednostek działających w strukturach systemu doradztwa 

rolniczego. 

Efektywna realizacja nowych, przekrojowych celów polityki rozwoju obszarów 

wiejskich, w tym poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami 

naturalnymi, działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny wymagają 

zmiany podejścia do sposobu ich rozwoju. Skuteczna edukacja i właściwe wykorzystanie metod 

transferu wiedzy na równi z rozwiązaniami legislacyjnymi są bardzo ważnymi czynnikami 

rozwoju rolnictwa, wspierają aktywizację społeczno-gospodarczą na obszarach wiejskich, w tym 

także rozwój przedsiębiorczości. Informacje dostarczane rolnikom muszą motywować ich do 

podejmowania działań innowacyjnych i dywersyfikacji ich działalności gospodarczej. Powinny 

także wykraczać poza zakres tradycyjnych form doradztwa, obejmujący technologiczne 

zagadnienia związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Takie rozwiązania coraz 

skuteczniej są wykorzystane w bieżących działaniach MRiRW, a ich realizacja przy 

wykorzystanie struktur doradztwa rolniczego staje się coraz bardziej efektywna i doskonała. 

W 16 wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego zatrudnionych jest łącznie ponad 

4 100 osób. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na wsparcie doradcze mieszkańców 

obszarów wiejskich, zwłaszcza w zakresie przedsiębiorczości pozarolniczej, przeciwdziałaniu 

wykluczeniu społecznemu mieszkańców wsi, wspierania procesu wychodzenia z bezrobocia oraz 

reorientacji zawodowej rolników, coraz częściej specjaliści z tego zakresu są zatrudniani 
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w biurach powiatowych ODR. Ta grupa doradców jest w stanie wspierać rolnika i członków jego 

rodziny w podejmowaniu działań związanych z dywersyfikacją działalności przedsiębiorczej 

w gospodarstwie rolnym i na obszarach wiejskich. 

Realizacja na najwyższym poziomie merytorycznym tych oczekiwanych działań ze strony 

doradztwa rolniczego uwarunkowana jest stopniem przygotowania kadr doradztwa do 

wykonywanej pracy. To uwarunkowanie spowodowało, ze MRiRW wprowadził do zadań CDR 

nowy pakiet zadań szkoleniowych, w tym zwłaszcza związanych z realizacją oczekiwań WPR. 

Zalecenia dotyczące doskonalenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji będą 

kontynuowane w najbliższych latach. MRiRW zalecił przede wszystkim podwyższenie 

kwalifikacji służb doradztwa rolniczego w zakresie integrowanej produkcji rolniczej i ochrony 

roślin, produkcji metodami ekologicznymi, uwarunkowań wynikających z przewidywanych 

zmian klimatu oraz przedsiębiorczości. W obszarze podwyższania kwalifikacji doradców 

rolniczych znalazły się również zagadnienia związane z realizacją działania „Współpraca” 

w ramach PROW 2014-2020, gdzie przewiduje się szczególną rolę dla doradców rolniczych - 

mają stać się brokerami innowacji. Ich brokerska działalność powinna w sposób zdecydowany 

poprawić efektywność transferu wiedzy z nauki do praktyki, przyczynić się do skutecznego 

wdrażania rozwiązań innowacyjnych w praktyce sektora rolno-żywnościowego, 

a w konsekwencji do poprawy konkurencyjności zarówno gospodarstw rolnych, jak i zakładów 

przetwórstwa płodów rolnych.  

Uwzględniając doświadczenie pracowników doradztwa rolniczego nabyte przy realizacji 

działań PROW 2007-2013 oraz w pracy z rolnikami i mieszkańcami obszarów wiejskich, jak 

również umiejętność identyfikacji potrzeb, związanych z aktywizacją osób i dywersyfikacją 

źródeł dochodu przyjąć należy, że obecne struktury doradztwa rolniczego są dobrze 

przygotowane do realizacji zadań wsparcia rolnictwa w ramach WPR 2014-2020. Wzmocnienie 

ich kompetencji dzięki realizowanym działaniom w CDR i wsparciu MRiRW upoważnia do 

stwierdzenia, że doradztwo rolnicze staje się z roku na rok coraz bardziej skuteczną formą 

merytorycznego wsparcia mieszkańców obszarów wiejskich, w tym zwłaszcza rolników, co 

gwarantuje wysoki poziom realizacji wyznaczonych zadań w nowej perspektywie działań 

w latach 2014-2020. 

 




