
 
Stanowisko Stowarzyszenia AKROS w sprawie funkcjonowania doradztwa w Polsce  

po 2014 roku 

W Polsce system doradztwa rolniczego przez długie lata funkcjonował tylko  

i wyłącznie w oparciu o doradztwo państwowe, które jak pamiętamy zajmowało się 

wdrażaniem postępu i innowacji w rolnictwie.  

W 2004 roku, wraz z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej, przed służbą doradczą 

stanęły nowe wyzwania i zadania. Polski rolnik z jednej strony uzyskał możliwość otrzymania 

dużej skali dotacji i wsparcia swojej działalności ze środków publicznych, z drugiej zaś 

musiał stawić czoła wymogom dotyczącym dostosowania gospodarstwa do nowych 

wytycznych oraz biurokracji związanej z subwencjami. Od 8 lat obserwuje się stały wzrost 

zapotrzebowania na zupełnie nowy rodzaj doradztwa, który pomaga sprostać wszystkim 

wymaganiom w rolnictwie polskim. W grę wchodzi już nie tylko doradztwo branżowe 

wdrażające postęp i unowocześnienie, ale też doradztwo związane z uzyskaniem wsparcia 

finansowego przez gospodarstwa rolne. Początkowo funkcję takiego doradztwa pełniły 

Ośrodki Doradztwa Rolniczego, które przez pierwsze 3 - 4 lata były praktycznie jedynym 

podmiotem świadczącym pomoc i doradztwo w zakresie sporządzania dokumentacji 

niezbędnej do pozyskania początkowo środków przedakcesyjnych takich jak SAPART, 

później już tych w ramach PROW 2004 – 2006, następnie PROW 2007 – 2013.  

Doradcy pracujący w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego, a także osoby niekoniecznie 

zajmujące się doradztwem, w pewnym momencie zaczęli dostrzegać nadwyżkę popytu na 

tego rodzaju usługi. Liczba rolników chcących skorzystać z szeregu działań w ramach obu 

PROW (2004-2006, 2007 2013) stale rosła, zaś obsada ludzi, jak i zakres obowiązków 

pracowników ODR pozostawał taki sam. W międzyczasie została wprowadzona opłata za 

tego rodzaju usługi świadczone rolnikom przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego.  

Czynniki te spowodowały, że doradcy świetnie odnajdujący się w nowej rzeczywistości, 

często niedoceniani i niemotywowani, posiadający takie atrybuty jak: dyspozycyjność, szereg 

uprawnień, zaczęli stopniowo odchodzić z ODR i zakładać własne firmy doradcze.  

 



Prywatne firmy zajmowały się w większości tylko i wyłącznie doradztwem w zakresie 

pozyskiwania funduszy unijnych oraz doradztwem z zakresu dostosowania gospodarstw do 

wymogów UE. Przyczyn takiego zachowania należy upatrywać w tym, że chcąc uzyskać 

finansowe wsparcie gospodarstwa rolnik gotowy jest zapłacić za fachowe doradztwo, które 

pomoże mu przebrnąć przez szereg przepisów i wymagań.  

Drugi rodzaj komercyjnych firm doradczych stanowią podmioty, których właściciele 

 i pracownicy nie stanowili kadry ODR, ani też innych służb rolnych. Opisany przez nas stan 

doradztwa został ukształtowany częściowo przez wolny rynek oraz przepisy prawna unijnego 

i krajowego ostatnich lat, czyli 2007 – 2012.  

Każdy rodzaj doradztwa i doradców ma swoje mocne i słabe strony, które po dogłębnej 

analizie warto byłoby wykorzystać w przyszłym prawodawstwie polskim po 2014 roku.  

Zaletami i mocnymi stronami Ośrodków Doradztwa Rolniczego niewątpliwie są:  

* rozpoznawalność na wsi - doradcy ODR są obecni na obszarach wiejskich od dawna, 

czasami wręcz od pokoleń,  

* duże zaplecze materialne i dydaktyczne – chodzi tu przede wszystkim o dość duży majątek 

Ośrodków Doradztwa Rolniczego pozwalający między innymi na organizowanie różnych 

targów, pokazów, które są pomocne rolnikom (doradcy prywatni niestety nie dysponują takim 

zapleczem),  

* dużo łatwiejszy i usystematyzowany dostęp do wiedzy pracowników Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego (ODR i jego pracownicy realnie częściej zapraszani są na konferencje, szkolenia, 

niejednokrotnie bezpłatne lub tańsze), organizowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego 

lub Ministerstwo Rolnictwa,  

* Ośrodki Doradztwa Rolniczego posiadają strukturę pokrywającą praktycznie swoją 

działalnością powierzchnię całego kraju, a więc potencjalnie mogą dotrzeć do każdego 

beneficjenta,  

* Ośrodki Doradztwa Rolniczego otrzymują subwencję z budżetu państwa, przez co łatwiej 

mogą przetrzymać okresy przejściowe, np. po zakończeniu obecnego okresu programowania 

a przed uruchomieniem działań w nowym programie. To może być nawet ponad dwa lata – 

bez zmniejszania swej aktywności i obecności doradczej na wsi.  



Mocne strony i plusy doradców prywatnych:  

* pośrednio dla samych obszarów wiejskich ogromną zaletą jest tworzenie nowych miejsc 

pracy, niewymagających corocznego finansowania (poza systemem obecnego finansowania 

doradztwa w ramach działania 114., które jest normalną refundacją wykonanej usługi),  

* doradztwo prywatne to zatrzymanie na wsi ludzi aktywnych, przedsiębiorczych, 

propagatorów innowacji, którym należy jedynie pomóc zbudować i ustabilizować swoją 

pozycję w lokalnej społeczności,  

* doradca prywatny jest z reguły gotowy ponosić odpowiedzialność za efekty pracy w sposób 

materialny, nie na koszt podatnika,  

* doradca prywatny wykazuje się dużo wyższą aktywnością w pozyskiwaniu i zaspokajaniu 

potrzeb rolników w myśl zasady „zadowolony klient to zadowolony doradca”, ponadto 

działalność doradcy prywatnego finansowana jest w całości przez rolnika i tylko i wyłącznie 

od rolnika zależy to, ile i czy doradca w ogóle zarobi,  

* mocną stroną doradztwa prywatnego jest niewątpliwie to, że w przypadku np. działania 114. 

gdzie doradca miał motywację i widział sens, szybko i chętnie nauczył się wdrażać 

 w praktyce nowe i trudne działanie. Potrafił też zachęcić swoich rolników do korzystania  

z możliwości pozyskania funduszy,  

* prywatny doradca dynamicznie i szybko wykonuje swoje usługi, co często odbierane jest 

negatywnie – „szybko i dużo to nierzetelnie i nieskutecznie”. Należy pamiętać, że takie 

działania często są jedyną skuteczną i szeroką akcją informacyjną wśród rolników,  

* prywatny doradca jest elastyczny, dopasowuje się do czasu i miejsca spotkania dogodnego 

dla klienta. Dzięki temu doradca ma możliwość na dotarcie do wsi położonych z dala od biur 

konsultacyjnych, nawet poza terenem swojego działania, w sposób mało skomplikowany bez 

zbędnych procedur i formalności.  

Słabe strony i minusy doradztwa publicznego:  

* to co było zaletą paradoksalnie może być też wadą – posiadanie dużego majątku, który  

w przypadku złego zarządzania może generować straty a nie przynosić korzyści materialne  

i niematerialne,  



* bardzo mocno rozbudowana administracja – często do tego stopnia, że na jednego 

pracownika terenowego przypada jeden pracownik biurowy, co znacznie podnosi koszty 

doradztwa i pochłania dużą część subwencji,  

* doradcy z ODR działają na cudze ryzyko, które realnie finansowane jest przez podatnika,  

* doradcy ODR są często mało mobilni, brak im motywacji do pracy i kreatywności w swoim 

środowisku. Doradcy publiczni najczęściej nie wykonują nic ponad stawiane im minimum, 

które nakreślone jest w planach pracy. Niestety rzeczywistość lubi być nieprzewidywalna 

 i często wymaga od doradcy nieszablonowych zachować oraz doradztwa z zakresu wielu 

dziedzin, wymagającego mobilności i szybkiego dostosowania się do nowych wyzwań.  

Słabe strony i wady doradztwa prywatnego:  

* wielu doradców i podmiotów w gospodarce wolnorynkowej otwiera swoje firmy bez 

żadnego przygotowania, praktyki oraz nadzoru. Niestety takie firmy działają w różny sposób 

– czasami tylko doraźnie, krótko i nierzetelnie, psując w ten sposób wizerunek doradztwa 

prywatnego. Nierzadko firmy te działają na potrzeby tylko jednego naboru wniosków. 

Dlatego w każdym przypadku należy podkreślać to, że w doradztwie prywatnym rzetelność 

 i poziom usług jest bardzo mocno zróżnicowana.  

* na rynku usług prywatnych funkcjonują też firmy działające sezonowo (np. wypełniające 

tylko wnioski obszarowe), dla których jest to dodatkowa część działalności, niepokrywająca 

się w rzeczywistości z wykonywanym zawodem. W rezultacie prowadzi to do braku stałego 

doradztwa tej grupy rolników. Odcięcie ich od wiedzy i nowinek rolniczych powoduje 

marazm i brak postępu,  

* doradztwo prywatne w zasadzie poza działaniem 114 nie ma żadnego wsparcia, przez co 

niejednokrotnie musi działać „od działania do działania”, bez pewności jutra i stabilizacji 

zarówno dla samych firm doradczych, jak też dla ich klientów – rolników,  

*obecnie prywatne doradztwo nie pokrywa swym zasięgiem powierzchni całego kraju, są 

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



PODSUMOWANIE I WNIOSKI, POSTULATY:  

* Akros z pewnością nie jest przeciwko doradztwu publicznemu i nie dąży do jego przejęcia 

 i likwidacji. Uważamy iż doradztwo rolnicze w Polsce powinno być publiczno – prywatne,  

* w kontekście wcześniejszych rozważań pewnym jest, że stan prawodawstwa polskiego na 

dzień dzisiejszy nie jest dostosowany do realiów panujących w doradztwie rolniczym  

w Polsce. Otóż ostatnia ustawa o doradztwie rolniczym pochodzi z 2004 roku z późniejszymi 

poprawkami, tworzona była raz, oraz funkcjonowała przez większość czasu w innych 

uwarunkowaniach i realiach, kiedy to nie było podmiotów prywatnych a doradztwo publiczne 

miało naturalny i zrozumiały monopol na swoje usługi. Obecne prawodawstwo powinno 

uwzględniać w większym stopniu współistnienie obu form doradztwa – bez uprzywilejowania 

któregokolwiek.  

* zarówno w publicznym jak i w prywatnym doradztwie znajdują się nieprawidłowości  

i patologie, jednak na chwilę obecną nikt chyba nie jest w stanie ocenić ich skali. Pewnym 

natomiast jest to, iż aby ich uniknąć musi istnieć profesjonalny, niezależny, identyczny nadzór 

merytoryczny dla obydwu formy doradztwa, aby tak było, potrzebne są nowe regulacje 

prawne dostosowane do dzisiejszych realiów. Chodzi tu o to, że firmy prywatne w przypadku 

działania 114 są nadzorowane merytorycznie przez CDR w Brwinowie, zaś ODR i ich 

pracownicy w zasadzie jedynie przez swych dyrektorów.  

* najlepszą formą podnoszenia jakości usług zawsze była i jest konkurencja. W związku  

z tym powinno się w obecnie uwzględnić usługi i istnienie obu form doradztwa  

z zapewnieniem uczciwego dostępu do rynku,  

* zamiast zwalczać, likwidować doradztwo prywatne, warto się zastanowić się jak 

przekształcić model doradztwa rolniczego w Polsce, aby zachować to co w ODR-ach jest 

najcenniejsze, czyli zaplecze merytoryczne, rozpoznawalność na wsi, rozbudowaną sieć 

obejmującą cały kraj, zaś działalność terenową przykładowo oprzeć na doradcach 

prywatnych, wykorzystując ich zalety i przewagę nad doradcami etatowymi niemającymi 

często motywacji do aktywności i wysiłku,  

* stabilizacja doradztwa prywatnego i jego doskonalenie wymaga pewnej życzliwości, 

zrozumienia jego specyfiki przez ustawodawcę oraz władzę wykonawczą,  



*rolnik dokonuje wyboru firmy doradczej i doradcy, więc to do rolnika należy skierować 

pytanie dlaczego tak się dzieje, że konkretny doradca lub firma świadczy usługi rolnikowi,  

*nowe prawodawstwo powinno zwiększyć dostęp podmiotów prywatnych, lub też zrównać 

szanse do dostępu podmiotom do takich programów jak FAPA, co na dzień dzisiejszy  

w przypadku kilku działań programu FAPA było w zasadzie nie osiągalne dla podmiotów 

prywatnych,  

*nowy system doradztwa powinien nadal uwzględniać akredytację i nadzór państwowy nad 

prywatnymi podmiotami doradztwa w celu nadzoru nad wykonywanymi przez nie usługami, 

ale w zamian system ten musi uwzględniać konieczność kumulowania środków przez taki 

podmiot doradczy na okresy przejściowe. Jeżeli tak się nie stanie podmioty prywatne będą 

rezygnować z posiadanej akredytacji, w celu prowadzania działalności w sposób 

niekontrolowany, a to może powodować że ich działalność będzie prowadzona bez 

jakiegokolwiek nadzoru, a jakość doradztwa i obsługi rolnika w Polsce może być coraz 

gorsza,  

*system powinien przewidywać i umożliwiać ścisły związek rolnika z doradcą, w którym 

doradca reprezentuje rolnika i jego interesy wobec urzędników i instytucji (staje się 

pełnomocnikiem rolnika). System musi być tak skonstruowany, żeby to zastępstwo prawne 

nie budziło żadnych wątpliwości, czy podejrzeć o nadużycia, nieuczciwość doradcy itp.,  

*w nowym systemie finansowania doradztwa stroną w procesie uzyskania finansowania 

powinien być podmiot doradczy a nie rolnik,  

*zasadnym byłoby zachowanie zasady równości dostępu do szkoleń dla doradców 

prywatnych i zatrudnionych w ODR – teraz nie dość, że doradca prywatny do części szkoleń 

organizowanych przez CDR nie ma w ogóle dostępu, to te dostępne są odpłatne i cena dla 

doradców prywatnych jest zawsze wyższa. 

 

* PAMIĘTAJMY WSZYSTKIM NAM CHODZI O DOBRO ROLNIKA * 


