
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

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  22 czerwca 2016 r. 

o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego 

 

(druk nr 212) 

 

 

 

USTAWA z dnia 22 października 2004 r. O JEDNOSTKACH DORADZTWA 

ROLNICZEGO (Dz. U. z 2016 r. poz. 356) 

 

Art. 2. 

1. Jednostkami doradztwa rolniczego są: 

1)   Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie, zwane dalej "Centrum 

Doradztwa"; 

2)   16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, zwanych dalej "ośrodkami 

wojewódzkimi". 

[2. Centrum Doradztwa jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość 

prawną.] 

<2. Jednostki doradztwa rolniczego są państwowymi jednostkami organizacyjnymi 

posiadającymi osobowość prawną.> 

[2a. Ośrodki wojewódzkie są samorządowymi wojewódzkimi osobami prawnymi.] 

2b. Zadaniem Centrum Doradztwa i ośrodków wojewódzkich jest prowadzenie doradztwa 

rolniczego obejmującego działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych 

oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mające na celu poprawę poziomu dochodów 

rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie 

zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji 

zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich. 

3. (uchylony). 

 

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.] 

<1. Jednostki doradztwa rolniczego podlegają ministrowi właściwemu do spraw rozwoju 

wsi. 

2. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi nadaje, w drodze zarządzenia, statut 

jednostkom doradztwa rolniczego.> 

[3. Ośrodek wojewódzki podlega właściwemu zarządowi województwa. 

4. Właściwy miejscowo zarząd województwa nadaje statut ośrodkowi wojewódzkiemu. 
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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. 6. 

[1. Organem jednostki doradztwa rolniczego jest dyrektor powoływany i odwoływany przez: 

1)   ministra właściwego do spraw rozwoju wsi - w przypadku dyrektora Centrum 

Doradztwa; 

2)   właściwy zarząd województwa - w przypadku dyrektora ośrodka wojewódzkiego.] 

<1. Organem jednostki doradztwa rolniczego jest dyrektor powoływany i odwoływany 

przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.> 

2. (uchylony). 

3. Dyrektora jednostki doradztwa rolniczego powołuje się na okres 5 lat. 

4. Jeżeli organ, który powołał dyrektora jednostki doradztwa rolniczego, zamierza odwołać go 

przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 3, zasięga opinii w tym zakresie Rady, o 

której mowa w art. 9 ust. 1, działającej przy tej jednostce doradztwa rolniczego. 

5. Rada przedkłada opinię, o której mowa w ust. 4, w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

informacji o zamiarze odwołania dyrektora. W przypadku niewydania opinii w terminie 14 

dni, wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony. 

[6. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   kwalifikacje osób ubiegających się o stanowisko dyrektora jednostki doradztwa 

rolniczego, mając na względzie zapewnienie prawidłowej pracy tej jednostki; 

2)   (uchylony).] 

7. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, warunki 

wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla 

pracowników jednostek doradztwa rolniczego, w tym dyrektora. 

8. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 7, określi w szczególności warunki ustalania i 

wypłacania: 

1)   wynagrodzenia zasadniczego pracowników; 

2)   innych, poza wynagrodzeniem zasadniczym, składników uzasadnionych zwłaszcza 

szczególnymi właściwościami lub warunkami wykonywanej pracy, kwalifikacjami 

zawodowymi pracowników, z tym że wysokość składnika wynagrodzenia, którego 

przyznanie uwarunkowane będzie długością przepracowanego okresu, o ile taki 

składnik zostanie określony, nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego; 

3)   innych świadczeń związanych z pracą, w tym takich, które mogą być uzależnione od 

okresów przepracowanych przez pracownika; w szczególności może to dotyczyć 

nagrody jubileuszowej i jednorazowej odprawy pieniężnej przysługującej 

pracownikowi, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę z tytułu 

niezdolności do pracy lub na emeryturę. 
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Art. 6a. 

1. [Stanowisko dyrektora Centrum Doradztwa może zajmować osoba, która:]  <Stanowisko 

dyrektora jednostki doradztwa rolniczego może zajmować osoba, która:> 

[1)   posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;] 

<1) posiada wykształcenie wyższe;> 

2)   jest obywatelem polskim; 

3)   korzysta z pełni praw publicznych; 

4)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

5)   posiada kompetencje kierownicze; 

6)   posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na 

stanowisku kierowniczym; 

[7)   posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Centrum 

Doradztwa.] 

<7)  posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości 

jednostki doradztwa rolniczego.> 

(ust. 2 -10 uchylone). 

[11. Powołanie na stanowisko, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, jest równoznaczne z 

nawiązaniem stosunku pracy na podstawie powołania w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).] 

<11. Powołanie na stanowisko, o którym mowa w art. 6 ust. 1, jest równoznaczne z 

nawiązaniem stosunku pracy na podstawie powołania w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. 

zm.).> 

 

Art. 7. 

[1. Dyrektor jednostki doradztwa rolniczego może mieć jednego lub dwóch zastępców, 

których powołuje i odwołuje, na wniosek jej dyrektora, organ, któremu podlega ta 

jednostka.] 

<1. Dyrektor jednostki doradztwa rolniczego może mieć jednego lub dwóch zastępców, 

których powołuje i odwołuje, na wniosek jej dyrektora, minister właściwy do spraw 

rozwoju wsi.> 

2. [Organ, któremu podlega jednostka doradztwa rolniczego] <Minister właściwy do spraw 

rozwoju wsi>, na wniosek dyrektora ośrodka, tworzy oddziały ośrodka. 

3. Strukturę organizacyjną, w tym zadania poszczególnych komórek organizacyjnych 

jednostki doradztwa rolniczego, określa regulamin organizacyjny ustalony przez jej 

dyrektora. 

4. Regulamin organizacyjny zatwierdza [organ, któremu podlega jednostka doradztwa 

rolniczego] <minister właściwy do spraw rozwoju wsi>. 
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Art. 8. 

1. Dyrektor jednostki doradztwa rolniczego kieruje tą jednostką, w szczególności: 

1)   opracowuje roczny program działalności jednostki doradztwa rolniczego; 

1a)  opracowuje projekt rocznego planu finansowego; 

2)   reprezentuje jednostkę doradztwa rolniczego na zewnątrz; 

3)   zarządza mieniem jednostki doradztwa rolniczego. 

2. (uchylony). 

3. Decyzje dyrektora w sprawach dotyczących mienia i gospodarki finansowej jednostki 

doradztwa rolniczego, przekraczające zakres zwykłego zarządu, w szczególności zbycie 

mienia, w tym użytkowania wieczystego, nabytego w trybie przepisów ustawy, wymagają 

zgody [organu, któremu podlega jednostka doradztwa rolniczego]  <ministra właściwego 

do spraw rozwoju wsi>. 

4. Zwalnia się jednostki doradztwa rolniczego z obowiązku uiszczania opłaty rocznej z tytułu 

użytkowania wieczystego nabytego w trybie przepisów ustawy. 

 

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. 

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)  po 1 przedstawicielu sejmiku województwa i zarządu województwa, 

b)  2 przedstawicieli właściwej miejscowo izby rolniczej, 

c)  4 przedstawicieli zgłoszonych przez związki zawodowe rolników działające na 

obszarze województwa, 

d)  2 przedstawicieli zgłoszonych przez szkoły wyższe oraz instytuty badawcze, 

kształcące i realizujące działania na potrzeby rolnictwa i rozwoju obszarów 

wiejskich, 
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e)  1 przedstawiciel 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.] 

<5. W skład Rady: 

1)  w przypadku Rady działającej przy Centrum Doradztwa – wchodzi 11 członków: 

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 instytuty badawcze, 

e) 1 przedstawiciel konwentu marszałków; 

2) w przypadku Rady działającej przy ośrodkach wojewódzkich – wchodzi 12 

członków: 

a)  1 przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, 

b)  po 1 przedstawicielu sejmiku województwa i zarządu województwa, 

c) 2 przedstawicieli właściwej miejscowo izby rolniczej, 

d) 4 przedstawicieli zgłoszonych przez związki zawodowe rolników działające na 

obszarze województwa, 

e) 2 przedstawicieli zgłoszonych przez szkoły wyższe oraz instytuty badawcze, 

kształcące i realizujące działania na potrzeby rolnictwa i rozwoju obszarów 

wiejskich, 

f) 1 przedstawiciel szkół ponadgimnazjalnych kształcących na potrzeby rolnictwa, 

działających na obszarze województwa. 

6. Członków Rady powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw rozwoju wsi.> 

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.] 

<3)  nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione 

umyślnie.> 

8. Rada działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez [organ, któremu podlega 

jednostka doradztwa rolniczego] <ministra właściwego do spraw rozwoju wsi>. 

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

rolniczego. 

 

Art. 12. 

1. Dyrektor jednostki doradztwa rolniczego przedkłada do zatwierdzenia [organowi, któremu 

ta jednostka podlega] <ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi>: 
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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 28 lutego roku 

następującego po roku, który sprawozdanie obejmuje. 

1a. Dyrektor jednostki doradztwa rolniczego przedkłada do zatwierdzenia [organowi, któremu 

ta jednostka podlega] <ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi> , 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. 

 

Art. 13. 

1. Wysokość wynagrodzenia za wykonywanie usług, o których mowa w art. 4 ust. 4, określa 

cennik zatwierdzany, na wniosek dyrektora jednostki doradztwa rolniczego, przez [organ, 

któremu ta jednostka podlega] <ministra właściwego do spraw rozwoju wsi>  . 

2. Zatwierdzony cennik podaje się do wiadomości w siedzibie jednostki doradztwa rolniczego 

i w jej komórkach organizacyjnych. 

3. Cennik przed przekazaniem do organu, o którym mowa w ust. 1, podlega zaopiniowaniu 

przez Radę. 

 

[Art. 14. 

Organ, któremu podlega jednostka doradztwa rolniczego, kontroluje i ocenia działalność tej 

jednostki oraz pracę jej dyrektora i Rady.] 

 

<Art. 14. 

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, kontroluje i ocenia działalność jednostki 

doradztwa rolniczego oraz pracę jej dyrektora i Rady.> 

 

 


