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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. 

o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne 

 

(druk nr 1001 ) 

 

 

 

USTAWA z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2018 

r. poz. 711 i 1507) 

 

Art. 4. 

1. Centrum Doradztwa wykonuje następujące zadania z zakresu doradztwa rolniczego: 

1)   przygotowuje i wprowadza jednolite sposoby działania ośrodków wojewódzkich w 

zakresie realizowanych przez nie zadań; 

2)   przygotowuje i przekazuje ośrodkom wojewódzkim materiały informacyjne i 

szkoleniowe, w tym dotyczące pomocy w zakresie działalności gospodarstw rolnych i 

produkcji rolniczej finansowanej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z 

funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych lub zagranicznych; 

3)   opracowuje analizy i prognozy w zakresie rozwoju doradztwa rolniczego; 

4)   prowadzi szkolenia dla pracowników ośrodków wojewódzkich: 

a)  w zakresie metodyki i zadań doradztwa rolniczego, ze szczególnym 

uwzględnieniem integracji z Unią Europejską, 

b)  realizujących zadania wynikające z przepisów odrębnych; 

5)   prowadzi doskonalenie nauczycieli szkół rolniczych w zakresie zrównoważonego 

rozwoju obszarów wiejskich; 

6)   tworzy i prowadzi centralny system informacji i bazy danych na potrzeby doradztwa 

rolniczego; 

7)   organizuje szkolenia, pokazy, seminaria i konferencje oraz inne przedsięwzięcia w 

zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz rolnictwa ekologicznego; 

8)   koordynuje zadania w zakresie rolnictwa ekologicznego wykonywane przez ośrodki 

wojewódzkie; 

9)   upowszechnia wyniki badań naukowych w praktyce rolniczej. 
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1a. Centrum Doradztwa wykonuje również zadania w zakresie przeprowadzania, na zasadach 

określonych w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, kontroli w 

zakresie spełniania przez podmioty warunków niezbędnych do udzielenia akredytacji oraz 

przestrzegania warunków dotyczących świadczenia usług doradczych objętych udzieloną 

akredytacją. 

2. Ośrodki wojewódzkie w ramach zadań z zakresu doradztwa rolniczego: 

1)   prowadzą szkolenia dla rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich, w 

szczególności w zakresie: 

a)  stosowania nowoczesnych metod agrotechnicznych, hodowli oraz przetwórstwa 

rolno-spożywczego, 

b)  rozwiązywania problemów technologicznych i organizacyjno-ekonomicznych 

gospodarstw rolnych, 

c)  rachunkowości w gospodarstwach rolnych, 

d)  rolnictwa ekologicznego, 

e)  rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, 

f)  unowocześniania wiejskiego gospodarstwa domowego, 

g)  ubiegania się o przyznanie pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze 

środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji 

krajowych lub zagranicznych, 

h)  modernizacji gospodarstw rolnych, poprawy jakości artykułów rolno-spożywczych 

i ich przetwórstwa oraz wzmocnienia pozycji rolników na rynku, 

i)  zarządzania gospodarstwem rolnym, 

j)  promocji produktów lokalnych i regionalnych, 

k)   zaleceń zawartych w zbiorze zaleceń dobrej praktyki rolniczej, o którym mowa w 

art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 

2180); 

2)   prowadzą działalność informacyjną wspierającą rozwój produkcji rolniczej; 

3)   prowadzą działalność w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych rolników i 

innych mieszkańców obszarów wiejskich; 

4)   udzielają pomocy rolnikom i innym mieszkańcom obszarów wiejskich w zakresie 

sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy, o której mowa w pkt 1 

lit. g; 
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5)   prowadzą analizy rynku artykułów rolno-spożywczych i środków produkcji oraz 

gromadzą i upowszechniają informacje rynkowe w tym zakresie; 

6)   mogą prowadzić doświadczalnictwo odmianowe w ramach porejestrowego 

doświadczalnictwa odmianowego; 

7)   upowszechniają metody produkcji rolniczej i stylu życia przyjaznych dla środowiska; 

8)   podejmują działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 

wsi, ekologicznego i funkcjonalnego urządzania gospodarstwa rolnego; 

9)   upowszechniają rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz prowadzą promocję 

wsi jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku; 

10)  współdziałają w realizacji zadań wynikających z programów rolno-środowiskowych 

oraz programów działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł 

rolniczych; 

11)  prowadzą analizy przemian w zakresie poziomu i jakości produkcji rolniczej i 

funkcjonowania gospodarstw rolnych oraz upowszechniają wyniki tych analiz w pracy 

doradczej; 

12)  
(1)

 biorą udział w szacowaniu szkód łowieckich, a także ustalaniu wysokości 

odszkodowania za te szkody zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 października 1995 

r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 oraz z 2018 r. poz. 50, 650, 651 i 

1507) [.] <;> 

<13) dokonują oceny i akceptacji planów restrukturyzacji, o których mowa w 

ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów 

prowadzących gospodarstwa rolne (Dz. U. poz. …).. 

3. Jednostki doradztwa rolniczego realizują zadania z zakresu doradztwa rolniczego, o 

których mowa w ust. 1 i 2, nieodpłatnie. 

4. W ramach doradztwa rolniczego jednostki doradztwa rolniczego mogą odpłatnie 

wykonywać usługi, w szczególności w zakresie: 

1)   prowadzenia: 

a)  ksiąg rachunkowych i dokumentacji niezbędnej w rachunkowości w 

gospodarstwach rolnych, 

b)  działalności promocyjnej gospodarstw rolnych, w szczególności agroturystycznych 

lub ekologicznych, 

c)  kursów przygotowujących do uzyskania tytułów kwalifikacyjnych w zawodach 

przydatnych do prowadzenia działalności rolniczej, 
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d)  działalności: 

–  wydawniczej, 

–  poligraficznej, 

–  laboratoryjnej, 

–  hotelarskiej i gastronomicznej, 

–  szkoleniowej niezwiązanej z realizacją zadań, o których mowa w ust. 1 i 2, 

e)  gospodarki pasiecznej; 

2)   udostępniania pomieszczeń i innych składników majątkowych; 

3)   organizacji targów, wystaw, pokazów, konferencji i innych przedsięwzięć 

upowszechniających wiedzę rolniczą, nowe technologie produkcji i promujących 

produkty i wyroby przetwórstwa rolno-spożywczego; 

4)   sporządzania: 

a)  opracowań oceny możliwości inwestycyjnych gospodarstw rolnych, 

b)  analiz i opracowań ekonomicznych, finansowych i technologicznych, 

c)  oceny użyteczności maszyn rolniczych, 

d)  planów nawozowych lub planów przechowalnictwa nawozów naturalnych, 

e)  planów rolno-środowiskowych, 

f)  planów przestawienia gospodarstwa rolnego na produkcję metodami ekologicznymi 

lub planów produkcji w gospodarstwach ekologicznych; 

5)   wypełniania wniosków lub innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o 

przyznanie pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z 

funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych i zagranicznych; 

6)   objętym pomocą finansową przyznawaną na podstawie przepisów o wspieraniu 

rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym usługi w zakresie, o którym mowa w art. 

24 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w 

sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, 

str. 1, z późn. zm.). 

5. Jednostki doradztwa rolniczego wykonują zadania, o których mowa w ust. 1 i 2, 

samodzielnie. 


