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Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 12 października 2012 r. 

 

o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego 
 

(druk nr 214) 

 
 
USTAWA z dnia 22 października 2004 r. O JEDNOSTKACH DORADZTWA 

ROLNICZEGO (Dz. U. Nr 251, poz. 2507, z późn. zm.) 

 
Art. 3. 

1. Centrum Doradztwa podlega ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi. 
2. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi nadaje, w drodze zarządzenia, statut Centrum 

Doradztwa. 
[3. Ośrodek wojewódzki podlega właściwemu sejmikowi województwa. 
4. Właściwy miejscowo sejmik województwa nadaje, w drodze uchwały, statut ośrodkowi 

wojewódzkiemu.] 
<3. Ośrodek wojewódzki podlega właściwemu zarządowi województwa. 
 4. Właściwy miejscowo zarząd województwa nadaje statut ośrodkowi 

wojewódzkiemu.> 
5. Zarząd województwa może, w drodze porozumienia, przekazać prowadzenie ośrodków 

wojewódzkich właściwej miejscowo izbie rolniczej. 
6. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, po zasięgnięciu opinii konwentu marszałków, 

określi, w drodze rozporządzenia, ramowy statut ośrodków wojewódzkich, uwzględniając 
w szczególności zapewnienie realizacji zadań jednostek doradztwa rolniczego na 
terytorium całego kraju, a także jednolitą organizację i sposób działania tych jednostek. 

 
Art. 9. 

1. Przy jednostce doradztwa rolniczego działa Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego, 
zwana dalej "Radą". 

2. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym dyrektora jednostki doradztwa rolniczego. 
3. Do zadań Rady należy: 

1) opiniowanie rocznego programu działalności jednostki doradztwa rolniczego i 
projektu rocznego planu finansowego oraz sprawozdania z realizacji rocznego 
programu działalności jednostki doradztwa rolniczego i rocznego planu 
finansowego; 

2) zgłaszanie wniosków w sprawach dotyczących funkcjonowania jednostki doradztwa 
rolniczego. 
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4. Kadencja Rady trwa 5 lat. 
5. W skład Rady wchodzi 11 członków, przy czym w skład Rady działającej przy: 

1) Centrum Doradztwa wchodzi: 
a) 2 przedstawicieli ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, 
b) 2 przedstawicieli Krajowej Rady Izb Rolniczych, 
c) 4 przedstawicieli zgłoszonych przez związki zawodowe rolników, 
d) po 1 przedstawicielu zgłoszonym przez szkoły wyższe i jednostki badawczo-

rozwojowe, 
e) 1 przedstawiciel konwentu marszałków; 

2) ośrodkach wojewódzkich wchodzi: 
[a) 2 przedstawicieli sejmiku województwa,] 
<a) po 1 przedstawicielu sejmiku województwa i zarządu województwa,> 
b) 2 przedstawicieli właściwej miejscowo izby rolniczej, 
[c) 4 przedstawicieli zgłoszonych przez związki zawodowe rolników, 
d) 1 przedstawiciel zgłoszony przez szkoły wyższe i jednostki badawczo-rozwojowe, 
e) 2 przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych kształcących dla potrzeb rolnictwa.] 
<c) 4 przedstawicieli zgłoszonych przez związki zawodowe rolników działające 

na obszarze województwa, 
d) 1 przedstawiciel zgłoszony przez szkoły wyższe oraz instytuty badawcze, 

kształcące i realizujące działania na potrzeby rolnictwa i rozwoju obszarów 
wiejskich, 

e) 2 przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych kształcących na potrzeby 
rolnictwa, działających na obszarze województwa,> 

6. Członków Rady powołuje i odwołuje: 
1) minister właściwy do spraw rozwoju wsi - w przypadku Rady działającej przy 

Centrum Doradztwa; 
2) zarząd województwa - w przypadku Rady działającej przy ośrodku wojewódzkim. 

7. W skład Rady wchodzą wyłącznie osoby, które: 
1) korzystają z pełni praw publicznych; 
2) mają co najmniej średnie wykształcenie; 
3) nie zostały skazane za przestępstwo popełnione umyślnie. 

8. Rada działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez organ, któremu podlega 
jednostka doradztwa rolniczego. 

9. Obsługę organizacyjno-techniczną Rady zapewnia właściwa dla niej jednostka doradztwa 
rolniczego. 

 
Art. 11. 

1. Jednostka doradztwa rolniczego prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach 
środków pochodzących z: 

1) dotacji budżetowych; 
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2) przychodów uzyskiwanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej; 
3) przychodów z innych źródeł, w szczególności z tytułu darowizn, zapisów, spadków, 

środków finansowych pochodzenia zagranicznego oraz odsetek od wolnych środków 
przekazanych w depozyt zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

2. Jednostki doradztwa rolniczego otrzymują z budżetu państwa dotacje celowe na 
wykonywanie zadań z zakresu doradztwa rolniczego, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, 
w tym na wynagrodzenia dla pracowników i utrzymanie jednostek, oraz na wykonywanie 
zadań w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1a. 

3. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, przeznacza się na finansowanie 
działalności jednostki doradztwa rolniczego. 

<3a. Ośrodki wojewódzkie mogą otrzymywać dotacje podmiotowe z budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego na wykonywanie zadań z zakresu doradztwa rolniczego, o 
których mowa w art. 4 ust. 2.> 

4. Jednostka doradztwa rolniczego prowadzi rachunkowość zgodnie z zasadami określonymi 
w przepisach o rachunkowości. 

 
Art. 12. 

1. Dyrektor jednostki doradztwa rolniczego przedkłada do zatwierdzenia organowi, któremu 
ta jednostka podlega: 

1) roczny program działalności jednostki doradztwa rolniczego, o którym mowa w art. 
8 ust. 1 pkt 1 - w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok, na który 
ten program został sporządzony; 

[2) sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności jednostki doradztwa 
rolniczego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 - w terminie do dnia 31 stycznia roku 
następującego po roku, który sprawozdanie obejmuje.] 

<2) sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności jednostki doradztwa 
rolniczego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 – w terminie do dnia 28 lutego 
roku następującego po roku, który sprawozdanie obejmuje.> 

1a. Dyrektor jednostki doradztwa rolniczego przedkłada do zatwierdzenia organowi, któremu 
ta jednostka podlega, projekt planu finansowego jednostki doradztwa rolniczego, o 
którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1a. Po zatwierdzeniu projekt zostaje przekazany 
ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w trybie określonym w 
przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej. 

<1b. Zarząd województwa przedkłada sejmikowi województwa sprawozdanie, o którym 
mowa w ust. 1 pkt 2, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku, 
który sprawozdanie obejmuje.> 

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia 
gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa 
rolniczego, mając na uwadze zapewnienie właściwego wykorzystania środków 
finansowych tych jednostek. 

 


