
Oświadczenie złożone 
przez senatorów Grzegorza Biereckiego, 

Henryka Ciocha i Jerzego Chróścikowskiego 
na 19. posiedzeniu Senatu 

w dniu 18 października 2012 r. 
Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby 

Szanowny Panie Ministrze! 
Ośrodki doradztwa rolniczego powstawały, w zamierzeniu ich twórców, jako przysłowiowy kaganek 

oświaty – miały wnieść fachową wiedzę oraz nowinki techniczne czy technologiczne na polską wieś. Po włą-
czeniu Polski w struktury Unii Europejskiej wydawało się, że będą one odgrywały kluczową rolę w polskim 
sektorze rolnym, bowiem to właśnie pracownicy ODR mieli największą wiedzę w zakresie pozyskiwania 
funduszy dla rolnictwa. Z myślą o kompleksowej obsłudze rolnictwa (m.in.: finanse, agrotechnika, uprawa, 
hodowla, dotacje, dopłaty) przeszkolono zdecydowaną większość pracowników ODR w kraju, aby swoją 
specjalistyczną wiedzą wspomagali rolników, którym członkostwo w UE narzuciło niespotykane wcześniej 
wymagania w zakresie otwartego rynku rolnego i związane z coraz ostrzejszą konkurencją. 

Po zmianach na mapie administracyjnej kraju i zmianie organizacji ODR wydawało się, że tak potrzebna 
w terenie rolniczym fachowa pomoc doradztwa rolniczego traktowana będzie priorytetowo szczególnie w 
regionie o tak dużej tradycji rolniczej, jakim jest Lubelszczyzna. Okazuje się jednak, że na wniosek zarządu 
województwa lubelskiego 25 czerwca 2012 r. sejmik wojewódzki przyjął uchwałą zmiany statutu i nowy 
regulamin organizacyjny Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (LODR). W wyniku tych zmian 
ośrodki szkoleniowo-wystawiennicze w Grabanowie koło Białej Podlaskiej, Rejowcu oraz Sitnie koło Zamo-
ścia czeka tak zwana restrukturyzacja, połączona z jednoczesną zapowiedzią zbycia majątku będącego do-
tychczas w dyspozycji ośrodków szkoleniowo-wystawienniczych, to jest m.in. pałacu wraz z parkiem w Gra-
banowie. 

Mając na uwadze zapis określający zadania do realizacji oraz nadzór nad ich wykonaniem w sprawach ob-
jętych zakresem działania podległego Panu ministerstwa, w szczególności dotyczący tworzenia i funkcjono-
wania systemu doradztwa i oświaty rolniczej, a także podnoszenia kwalifikacji zawodowych mieszkańców 
obszarów wiejskich, z dużym zaniepokojeniem przyjęliśmy informacje pochodzące od radnych Lubelskiego 
Sejmiku Wojewódzkiego, pracowników LODR, jak też zainteresowanych dalszym rozwojem swoich gospo-
darstw rodzinnych, obawiających się pozbawienia rolników fachowego doradztwa rolniczego. 

W związku z tym uprzejmie prosimy Pana Ministra o informację, czy zapowiadana restrukturyzacja nie 
spowoduje pogorszenia jakości usług świadczonych przez pracowników LODR oraz zmniejszenia dostępno-
ści tych usług dla rolników, szczególnie prowadzących gospodarstwa rodzinne. Czy zmiany uchwalone w 
dniu 25 czerwca br. nie spowodują redukcji zatrudnienia pracowników LODR w terenie? Jak kierownictwo 
LODR zamierza prowadzić szkolenia oraz pomoc w wypełnianiu wniosków unijnych w przypadku pozbycia 
się terenowych placówek w Grabanowie, Rejowcu i Sitnie?  

Zwracamy się również z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące proponowanych przez ko-
alicję PO-PSL zmian w ustawie o jednostkach doradztwa rolniczego, nakładających na samorządy kolejny 
obowiązek znacznego dofinansowania ich działalności ze środków własnych. 

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Bierecki 
Henryk Cioch 
Jerzy Chróścikowski 

 




