
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

nr posiedzenia: 66 

data posiedzenia: 11 lipca 2017 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat obecnego stanu doradztwa 

rolniczego w Polsce. 

2. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat możliwości zwiększenia 

finansowania doradztwa rolniczego. 

3. Cechy efektywnego systemu publicznego doradztwa rolniczego oraz warunki  

i czynniki jego doskonalenia. 

 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Jerzy Chróścikowski. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Przemysław Błaszczyk, Waldemar Bonkowski, Margareta Budner, Jerzy Chróścikowski, 

Wiesław Kilian, Józef Łyczak, Marian Poślednik, Zdzisław Pupa, Tadeusz Romańczuk, 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 

podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki ze współpracownikami, 

Najwyższa Izba Kontroli: 

wicedyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Brzostek, 

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie: 

dr hab. inż. Józef Kania, 

przedstawiciele ośrodków doradztwa rolniczego, Krajowej Rady Izb Rolniczych, 

Stowarzyszenia AKROS, NSZZ RI „Solidarność”. 

 

 

 

Ad 1 i 2. 
 

 Punkty 1. i 2. porządku posiedzenia rozpatrzono łącznie.  

Informację na temat stanu doradztwa rolniczego w Polsce oraz możliwości zwiększenia jego 

finansowania przedstawili podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Ryszard Zarudzki i dyrektor Departamentu Finansów w MRiRW Aleksandra Szelągowska. 

Podstawowym zadaniem doradztwa rolniczego jest wspieranie rolników i mieszkańców wsi 

w dążeniu do uzyskania wzrostu dochodów i poprawy warunków życia rodzin wiejskich. 

Przedstawiono strukturę organizacyjną i finansowanie jednostek doradztwa rolniczego, zasoby 

majątkowe, a także poziom zatrudnienia. Omówiono zadania realizowane przez jednostki 



 

 

doradztwa rolniczego na rzecz zwiększania konkurencyjności, m.in. działania na rzecz rozwoju 

doradztwa technologicznego, takie jak pola demonstracyjne, sieci gospodarstw przykładowych 

czy wystaw hodowlanych. Jednostki doradztwa rolniczego oraz Centrum Doradztwa 

Rolniczego finansowane są w ramach środków pochodzących z dotacji budżetowych, 

przychodów uzyskiwanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, dotacji 

podmiotowych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz przychodów z innych 

źródeł. Przedstawiono przychody i koszty działalności jednostek doradztwa rolniczego 

z uwzględnieniem ich struktury. Wzrosła wysokość środków przekazywanych na doradztwo 

rolnicze przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na przestrzeni lat. Blisko 88% dotacji 

z MRiRW wydatkowane jest na wynagrodzenia i pochodne jednostki. Koszty funkcjonowania 

ODR w 2016 r. wyniosły ok. 271 mln zł. 

 

Ad 3. 
 

 Informację na temat cech efektywnego systemu doradztwa rolniczego oraz warunki i czynniki 

jego doskonalenia przedstawił profesor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, dr hab. inż. 

Józef Kania. 

System doradztwa rolniczego w Polsce powinien być ściśle powiązany z nauką i powinien być 

ukierunkowany na stworzenie lepszej bazy informacyjnej. Na efektywność doradztwa 

największy wpływ mają dobrze przygotowana kadra zarządzająca oraz wysokie kwalifikacje 

doradców branżowych i doradców terenowych, aktywne uczestnictwo rolników i mieszkańców 

obszarów wiejskich w planowaniu i realizacji programów doradczych oraz wielkość środków 

finansowych. Kierunek doskonalenia doradztwa rolniczego powinien obejmować 

wprowadzenie nowych zasad wynagradzania pracowników doradztwa, dalsze doskonalenie 

współpracy z ARiMR, wzmocnienie powiatowych biur doradczych. Korzyści płynące 

z finansowania doradztwa z budżetu państwa, przekładające się na wzrost dochodowości 

gospodarstw, poprawę konkurencyjności oraz zrównoważony rozwój wsi i rolnictwa, są 

wyższe niż w przypadku komercjalizacji. Do niedawna doradztwo publiczne było dominujące 

w Europie i na świecie, jednakże zmiany, jakie zaszły po kryzysie, doprowadziły do wzrostu 

znaczenia doradztwa komercyjnego. Doradztwo prywatne dąży do maksymalizacji zysku 

i skupia się głównie na dużych gospodarstwach towarowych. 
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