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dr  hab. inż. Józef Kania, prof. UR 

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie               

 

 

Cechy efektywnego systemu doradztwa rolniczego oraz warunki  

i czynniki jego doskonalenia 

 

 Na podstawie analizy i oceny istniejących rozwiązań strukturalno-organizacyjnych i 

finansowych doradztwa publicznego, system doradztwa rolniczego w Polsce powinien  w 

mojej ocenie charakteryzować się następującymi cechami: 

a) zdolnością do zaspokajania potrzeb odbiorców usług doradczych oraz uczestników systemu 

doradztwa co wymaga: 

 ścisłego powiązania doradztwa z nauką, dającego w efekcie: 

• lepsze jakościowo porady, 

• lepsze rozeznanie potrzeb badawczych i doradczych, 

• lepsze rozwiązania technologiczne oraz bardziej efektywne zarządzanie 

gospodarstwami rolniczymi z uwzględnieniem potrzeb rynku, 

• wsparcie doskonalenia zawodowego producentów i mieszkańców wsi, 

• szybkie docieranie do źródeł informacji o wynikach badań, 

• możliwość korzystania z porady u wysokiej klasy doradców-specjalistów w tym 

również pracowników instytutów naukowo-badawczych i uczelni rolniczych; 

 społecznej identyfikacji potrzeb oraz opiniowania wykonywanych zadań doradczych, 

co poprawi efektywność wykorzystania środków finansowych (b. skromnych i daleko 

niewystarczających) przeznaczonych na działalność doradczą i upowszechnieniową; 

 wzmocnienia rangi ośrodków doradztwa rolniczego poprzez stworzenie lepszej bazy 

informacyjnej, specjalistycznej (laboratoria komputerowe i analityczne, intranet, 

platformy wymiany wiedzy) oraz szkoleniowej (e-learning), co wzmocni wiarygodność 

doradców i oferowanych przez nich usług; 

b) zdolnością do efektywnego działania przy ograniczonych środkach przez dopasowanie 

systemu do istniejących realiów organizacyjnych i ekonomicznych w rolnictwie; 

c) elastycznością, czyli zdolnością do rozwoju i przeobrażeń uwzględniających nowe potrzeby 

reformowanej gospodarki, zwłaszcza wielofunkcyjnego i zrównoważonego rozwoju 

obszarów wiejskich; 
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d) wysoką oceną oraz pozytywnym wizerunkiem doradztwa publicznego w oczach 

potencjalnych klientów; system musi być przyjazny dla klientów dzięki profesjonalnemu 

wykształceniu doradców, ich wiarygodności i szybkiemu reagowaniu na potrzeby doradcze 

rolników. 

 

 Konieczne jest lepsze wykorzystanie przez doradztwo wyników badań, co 

wymaga: 

 wywołania autentycznego zapotrzebowania doradców na wyniki badań naukowych, oraz 

pomoc konsultacyjną naukowców; 

 wywołania zainteresowania pracowników nauki efektami zastosowania wyników ich 

badań w praktyce gospodarczej poprzez: 

• stosowne uwzględnienie w ocenie parametrycznej jednostek naukowo-

dydaktycznych dorobku pracowników uczelni, uzyskiwanych we współpracy z 

doradztwem i praktyką rolniczą (publikacje popularno-naukowe, materiały 

szkoleniowe, wykłady, seminaria, warsztaty, kursy, konsultacje, konferencje 

naukowo-techniczne organizowane na rzecz praktyki rolniczej). 

 

O efektywności doradztwa decydować będą następujące czynniki:  

 dobrze przygotowana kadra zarządzająca organizacją doradczą; 

 wysokie kwalifikacje doradców  branżowych i doradców terenowych; specjalizacja tych 

ostatnich jest niezbędna; 

 dobry program podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników doradztwa (w 

naszym systemie publicznego doradztwa odpowiada za to CDR który musi posiadać 

środki finansowe by wykorzystać w tym celu najlepszych specjalistów jednostek 

naukowo-badawczych i dydaktycznych zarówno krajowych jak i zagranicznych; 

 ścisła współpraca doradztwa z nauką zarówno na szczeblu regionalnym jak i krajowym; 

 ścisła współpraca dyrekcji ODR i pracowników doradztwa z radami społecznymi 

reprezentującymi interesy klientów doradztwa oraz z izbami rolniczymi reprezentującymi 

interesy rolników; 

 proaktywna praca doradcza oparta na zaplanowanych programach doradczych, ich 

monitorowanie i ocena; 

 aktywne uczestnictwo rolników i mieszkańców obszarów wiejskich w planowaniu i 

realizacji programów doradczych; 

 dostępność niezbędnych środków finansowych; 
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Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że kierunki doskonalenia doradztwa 

rolniczego w naszym kraju powinny obejmować: 

 kontynuowanie systemu rejestracji i akredytacji doradców uwzględniającego 

specjalistyczne kwalifikacje oraz wprowadzenie w życie proponowanych od dawna, 

nowych zasad wynagradzania pracowników doradztwa; 

 dalsze doskonalenie współpracy WODR z ARiMR we wdrażaniu instrumentów WPR i 

polityki strukturalnej UE, a także z innymi organizacjami i instytucjami pracującymi na 

rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich, zwłaszcza z izbami rolniczymi; 

 konieczność doskonalenia zarządzania czynnikiem ludzkim (kadrami ODR), programami 

doradczymi i projektami o charakterze doradczym bądź edukacyjnym oraz finansami 

jednostek doradczych; 

 wzmocnienie powiatowych biur doradczych zarówno jeśli chodzi o wyposażenie, jak i 

kadrę specjalistyczną. Wszyscy doradcy techniczni powinni posiadać wyższe 

wykształcenie rolnicze i specjalizację zawodową dopasowaną do kierunków produkcji 

rolniczej w danym regionie. Powinni oni również posiadać określone umiejętności 

praktyczne i doświadczenie zawodowe oraz, co jest ogromnie ważne w doradztwie, 

umiejętności w zakresie metodyki pracy doradczej i  komunikacji interpersonalnej. 

Nowi doradcy powinni pochodzić ze środowisk wiejskich, najlepiej z gospodarstw 

rolniczych lub mieć zaliczoną praktykę zawodową w gospodarstwie rolnym w kraju bądź 

za granicą oraz staż pracy w produkcji rolniczej, przetwórstwie rolnym lub instytucjach 

okołorolniczych; 

 opracowanie, promocję i wdrożenie zasad dobrej praktyki doradczej w zakresie 

świadczenia odpłatnych usług doradczych na rzecz rolników – upowszechnienie wśród 

rolników cennika usług, wprowadzenie pakietów usług, itp.; 

 w przypadku ograniczania dotacji budżetowej, co jest raczej nieuniknione, opracowanie i 

realizację zespołowych oraz indywidualnych planów przychodów pieniężnych oraz 

wprowadzenie premii motywacyjnych dla tych, którzy przynosić będą organizacji 

doradczej największe dochody.  

 wzmacnianie rangi i kompetencji Społecznych Rad Doradztwa Rolniczego w zakresie 

planowania programów doradczych (ustalania priorytetów), monitorowania działań 

doradczych i oceny pracy kierownictwa ODR. Reprezentują one interesy rolników, 

mieszkańców wsi oraz rządu. Szczególnie ważny jest udział w Radzie przedstawicieli 
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izb rolniczych, bowiem nie można doskonalić zarządzania doradztwem rolniczym 

bez możliwości wpływania rolników, głównych klientów doradztwa, na jego program 

i ocenę uzyskiwanych efektów. 

 

                       Na podstawie badań można  wyróżnić następujące sposoby finansowania 

doradztwa: 

 budżet państwa z podatku podatników, 

 budżet państwa z opłat nałożonych na niektóre produkty rolne, 

 subsydia rządowe dla organizacji rolników (izby rolnicze, stowarzyszenia rolników, 

związki rolników), 

 składki członkowskie i opłaty dla organizacji rolników, 

 subsydia rządowe dla doradczych organizacji pozarządowych na poziomie centralnym, 

regionalnym lub lokalnym, 

 odpisy z podatków osób prawnych i fizycznych na rzecz dowolnych organizacji 

pozarządowych, 

 sprzedaż środków produkcji i kontraktowanie produkcji przez firmy handlowe, które w 

cenach transakcyjnych uwzględniają koszty swoich usług doradczych, 

 bezpośrednie opłaty za usługi doradcze (za godzinę porady, za rodzaj usług itp.), 

 subskrypcja czasopism rolniczych i innych publikacji, 

 różne kombinacje powyższych sposobów. 

 Sposób finansowania doradztwa rodzi skutki dla decyzji podejmowanych w 

organizacji doradczej, dotyczące celów tej organizacji, grup celowych, stosowanych metod 

doradczych, sposobów przekazywania informacji, struktury organizacyjnej oraz współpracy z 

innymi instytucjami działającymi na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa. 

 Kiedy rząd powinien inwestować w doradztwo rolnicze? Z badań wynika, że powinno 

to następować wówczas, gdy większą korzyść z doradztwa osiąga społeczeństwo, niż klienci 

instytucji doradczych. Inwestycje w doradztwo zmniejszają koszty produkcji żywności. Jeśli 

ma to miejsce na dużą skalę, skutkuje obniżeniem cen żywności dla konsumentów i 

umożliwia rolnikom lepsze konkurowanie na rynkach światowych, a także prowadzi do zmian 

w systemach produkcji, które zmniejszają problemy związane z ochroną środowiska 

naturalnego. 

 Poprawa konkurencyjności rolników poprzez finansowanie z budżetu państwa 

doradztwa, może być skuteczniejszym i mniej kosztownym sposobem na wzrost 

dochodowości gospodarstw oraz zrównoważony rozwój wsi i rolnictwa, niż jego 
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komercjalizacja. Prywatne doradztwo skupia się bowiem na dużych gospodarstwach 

towarowych, mających  dogodne warunki przyrodnicze i ekonomiczne. Działalność 

doradztwa prywatnego ma na celu najczęściej maksymalizację  zysku. Ta sytuacja powoduje, 

że doradztwo publiczne koncentruje się na transformacji socjalno-ekonomicznej obszarów 

wiejskich, z orientacją na działalność edukacyjną, skupiającą się na małych gospodarstwach.  

   

 JK 

 


