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S y n o p s i s. Przedstawiono rozwój doradztwa rolniczego w Polsce w ujêciu historycznym oraz porównano systemy doradztwa w wybranych krajach Unii Europejskiej. Wraz
z rozwojem gospodarczym doradztwo dostosowuje siê do nowych potrzeb rolnictwa.
Wspó³czenie doradcy, aby sprostaæ realizowanym zadaniom musz¹ posiadaæ szerok¹
wiedzê nie tylko w zakresie nauk rolniczych, ale tak¿e polityki gospodarczej, ekonomii
i zarz¹dzania. W³aciwe wype³nianie zadañ przez doradców wymaga sta³ego podnoszenia
kwalifikacji oraz udoskonalania warsztatu pracy upowszechnieniowej.

WSTÊP
Agronomia spo³eczna, a nastêpnie upowszechnianie wiedzy i postêpu w rolnictwie
tworz¹ pocz¹tki doradztwa rolniczego. W Polsce dzia³ania te podejmowane s¹ od ponad stu
lat. G³ównym celem doradztwa rolniczego jest udzielanie pomocy rolnikom i innym mieszkañcom wsi, potrzebuj¹cym pomocy merytorycznej, w okrelonej sytuacji. Cel ten jest
realizowany przez pokazanie rolnikom aktualnej sytuacji gospodarczej wraz z uwarunkowaniami, mo¿liwociami rozwi¹zywania istniej¹cych problemów, umiejêtnociami podejmowania samodzielnych decyzji i skutecznych dzia³añ.
Doradztwo rolnicze spe³nia cztery nastêpuj¹ce funkcje: doradcz¹, wdro¿eniowo- upowszechnieniow¹, informacyjn¹ i owiatow¹. Wszystkie te funkcje s¹ na równi wa¿ne i
realizowane powinny byæ z jednakowym, du¿ym zaanga¿owaniem.
ROZWÓJ DORADZTWA ROLNICZEGO W POLSCE
Wraz ze zmianami zachodz¹cymi w rolnictwie ronie potrzeba fachowej pomocy rolnikom, co spowodowa³o utworzenie zawodu doradcy rolniczego. Doradca rolniczy to osoba
pracuj¹ca w rolniczej jednostce doradczej, realizuj¹ca zadania wynikaj¹ce z funkcji doradztwa rolniczego, która posiada odpowiednie cechy osobowoci, kompetencje, a tak¿e chêæ
i potrzebê pracy. Pocz¹tki tego zawodu siêgaj¹ koñca XIX wieku, kiedy powsta³ zawód
instruktora rolnego. Praca tych instruktorów mia³a wp³yw na rozwój doradztwa rolniczego,
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rolnictwa, szkó³ rolniczych. Rozwija³y siê te¿ organizacje rolnicze, w których doradztwo
rolnicze mia³o swoje znacz¹ce miejsce. Powstawanie i rozwój kó³ek rolniczych, kó³ gospodyñ wiejskich i spó³dzielczoci wiejskiej wymusza³y koniecznoæ rozwijania fachowej pomocy we wszystkich tych kierunkach. Z koñcem lat szeædziesi¹tych XX wieku zaczê³o siê
rozwijaæ pañstwowe doradztwo rolnicze. Wówczas nast¹pi³ postêp w tej formie pomocy
rolnikom. Utworzono gromadzk¹ s³u¿bê roln¹, która poza bezporedni¹ wspó³prac¹ z rolnikami rozpoczê³a wdra¿anie i upowszechnianie wyników badañ placówek naukowych. Reforma administracyjna pañstwa w latach siedemdziesi¹tych wymusi³a te¿ reformê s³u¿by
rolnej. Wówczas g³ównym zadaniem s³u¿by rolnej by³o wdra¿anie i upowszechnianie postêpu naukowo-technicznego w gospodarstwach rolnych. Zawód doradcy rolniczego wymaga³ ju¿ wiêkszej wiedzy specjalistycznej. Z rolniczych rejonowych zak³adów dowiadczalnych utworzono wojewódzkie orodki postêpu rolniczego (WOPR), które sprawowa³y
opiekê fachow¹ i metodyczn¹ nad gminn¹ s³u¿b¹ instruktorsk¹ w zakresie rolnictwa.
Kolejna zmiana w organizacji s³u¿by rolnej rozpoczê³a siê na pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych. Wówczas oddzielono funkcje administracyjne od funkcji doradczych zespo³ów gminnej s³u¿by rolnej. Utworzono pion administracyjny s³u¿by rolnej w gminie, podporz¹dkowany naczelnikowi urzêdu gminy, oraz s³u¿bê doradcz¹ podleg³¹ wojewódzkiemu orodkowi postêpu rolniczego (WOPR) w zakresie pracy fachowej i metodycznej, doskonalenia
zawodowego kadr zatrudnionych w rolnictwie oraz szkolenia producentów rolnych. Reaktywowana zosta³a samodzielna s³u¿ba doradcza w zwi¹zkach rolniczych, zrzeszeniach bran¿owych, spó³dzielczoci ogrodniczej i mleczarskiej.
Dalsze zmiany w doradztwie rolniczym nast¹pi³y w latach dziewiêædziesi¹tych. W 1991
roku wojewódzkie orodki postêpu rolniczego (WOPR) przekszta³cono w 49 orodków
doradztwa rolniczego (ODR) jako pañstwowych jednostek organizacyjnych, finansowanych w ca³oci z bud¿etu pañstwa, oddzielono gospodarstwa dowiadczalne, a pomoc
merytoryczn¹ ukierunkowano na ekonomikê gospodarstw rolnych i ekonomikê produkcji
rolnej oraz opracowanie biznesplanów. Zredukowano te¿ kadrê. W tym czasie realizowano
programy z zakresu rozwoju przedsiêbiorczoci w rolnictwie, wielofunkcyjnego rozwoju
wsi i rolnictwa, wspierania dzia³alnoci liderów wiejskich, poszukiwania alternatywnych
róde³ dochodów i ekologicznego gospodarowania. Powsta³y Spo³eczne Rady Doradztwa
Rolniczego, wojewódzkie orodki doradztwa rolniczego (WODR), Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (które nadzorowa³ minister rolnictwa),
za zlikwidowano istniej¹ce w Poznaniu Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie i Krajowe Centrum Owiaty Rolniczej w Brwinowie.
Nastêpna reorganizacja doradztwa rolniczego, która wp³ynê³a na zmianê struktur organizacyjnych rozpoczê³a siê po 2004 roku, w wyniku ustawy z dnia 22 padziernika 2004 r. o
jednostkach doradztwa rolniczego.
Zmiany w systemach doradztwa rolniczego oraz rosn¹ca potrzeba powi¹zania doradztwa z ca³ym systemem wiedzy rolniczej wynikaj¹ ze wspó³czesnych uwarunkowañ i przemian w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Zmiany te spowodowane s¹ globalizacj¹, liberalizacj¹ handlu i du¿¹ konkurencj¹, zmniejszaniem siê liczby rolników, sprawowaniem przez
wie i rolników nowych, pozaprodukcyjnych funkcji, d¹¿eniem do zrównowa¿onego rozwoju. Zatem istnieje koniecznoæ dostosowania prowadzonej dzia³alnoci doradczej do
zmieniaj¹cej siê sytuacji na wsi i w jej otoczeniu.
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FORMY PRACY DORADCZEJ I SYSTEMY DORADZTWA ROLNICZEGO
Zadania doradztwa rolniczego obejmuj¹ g³ównie zagadnienia z zakresu: ekonomiki,
organizacji i zarz¹dzania gospodarstwem rolniczym, organizacji rynku, marketingu, finansowych warunków podejmowania inicjatyw gospodarczych, doradztwa na rzecz rozwoju przedsiêbiorczoci na obszarach wiejskich, tworzenia alternatywnych róde³ zarobkowania dla
ludnoci rolniczej, opracowywanie analiz, prognoz i programów rozwoju gospodarki ¿ywnociowej, doradztwa ekologicznego ³¹cznie z ekologiczn¹ produkcj¹ ¿ywnoci, doradztwa
w zakresie informacji rynkowej.
Najpopularniejsz¹ form¹ pracy doradczej obecnie jest doradztwo grupowe, co jest
spowodowane g³ównie ograniczon¹ liczb¹ kadry doradczej. Forma doradztwa zale¿y od
rodzaju zadania doradczego, cech odbiorcy porad i mo¿liwych do przeprowadzenia metod.
Form¹ mo¿e byæ doradztwo indywidualne, doradztwo grupowe, czyli wspó³praca doradcy
ze zorganizowan¹ grup¹ rolników, doradztwo masowe, które realizowane jest przez media i
kierowane do ogromnych rzesz odbiorców. Doradztwo rolnicze pos³uguje siê metodami
naukowymi, intuicyjnymi, które wynikaj¹ z wiedzy i dowiadczenia doradcy, praktycznodowiadczalnymi i metodami pracy owiatowej, aktywizuj¹cymi i poszukuj¹cymi  bazuj¹cymi na dotychczasowym dowiadczeniu i wiedzy rolnika.
Ze wzglêdu na potrzebê zmian w systemie doradztwa rolniczego podjêto dzia³ania
restrukturyzacyjne. Zmiany te dotycz¹ szczególnie prywatyzacji, nowych sposobów finansowania doradztwa oraz integracji instytucji doradczych z instytucjami badawczymi. W
wyniku tych dzia³añ pojawi³y siê nowe systemy doradztwa, takie jak: doradztwo powszechne pañstwowe, pó³pañstwowe i prywatne. Konwencjonalny, czyli tradycyjny system doradztwa rolniczego jest ca³kowicie finansowany z bud¿etu pañstwa, bez pobierania op³at za
us³ugi. Pó³pañstwowy system doradztwa polega na tym, ¿e doradztwo wiadczone jest
przez organizacje pañstwowe, pobieraj¹ce op³aty za niektóre us³ugi od rolników. Natomiast
prywatny system doradztwa jest zró¿nicowany na stanowi¹cy w³asnoæ rolników oraz na
komercyjny, który jest w³asnoci¹ prywatnych osób i instytucji. Wspó³czesn¹, zauwa¿aln¹
tendencj¹ jest zmniejszenie roli doradztwa pañstwowego na rzecz doradztwa finansowanego przez rolników lub w pe³ni komercyjnego.
CHARAKTERYSTYKA DORADZTWA ROLNICZEGO W WYBRANYCH KRAJACH UE
Zmieniaj¹ca siê gospodarka wiatowa, w tym rozwijaj¹ce siê rolnictwo potrzebuje fachowej pracy doradców, bowiem rolnicy nie zawsze potrafi¹ szybko i skutecznie rozwi¹zywaæ problemy dotycz¹ce ekonomiki i organizacji gospodarstwa oraz funkcjonowania w
warunkach rynkowych. Wa¿ne jest zatem dobre przygotowanie doradcy do wspó³pracy z
rolnikami, aby pomóc wybraæ najw³aciwszy w danych warunkach kierunek produkcji, czy
wskazaæ mo¿liwoci w zakresie dzia³añ inwestycyjnych, w tym opracowaæ biznesplan. Od
doradcy wymaga siê, aby dok³adnie zna³ swój teren dzia³ania i potrzeby rolników. W poszczególnych krajach formalne zadania doradców s¹ nieco odmiennie definiowane, organizowane oraz finansowane. W tabeli 1 zestawiono podstawowe informacje dotycz¹ce systemów doradztwa realizowanych w wybranych krajach Unii Europejskiej. G³ównym zadaniem
doradztwa rolniczego jest realizowanie za³o¿eñ Wspólnej Polityki Rolnej. Najwa¿niejsze
za³o¿enia systemu doradztwa rolniczego wynikaj¹ z ustawy i obowi¹zuj¹ we wszystkich
pañstwach Wspólnoty Europejskiej od 1 stycznia 2007 roku. Dotycz¹ one m.in.:
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Tabela 1. Porównanie podstawowych zadañ, organizacji i form finansowania doradztwa rolniczego w Irlandii, Danii
i Francji
K raj

Realizowane zadania
doradztwa rolniczego

O rganizacja doradztwa
rolniczego

Formy finansowania

Irlandia

Us³ugi doradcze, szkoleniowe
i badawcze dla rolników
przemys³u spo¿ywczego,
grupy dyskusyjne,
regionalne seminaria

Instytucja krajowa podlega
Granty rz¹dowe, fundusze
ministerstwu rolnictwa
strukturalne UE, op³aty klientów
Teagasc Irish Agricult ure and
Forst Dev elopm ent Aut horit y,
orodki doradztwa rolniczego

Dania

Wspó³praca z instytucjami
naukowo- badawczymi
Profesjonalne i techniczne
wsparcie krajowych
zwi¹zków rolniczych
Szkolenia i praktyki dla
rolników i doradców

Duñskie Centrum Doradztwa
Rolniczego  organizacja
krajowa i sieæ lokalnych
orodków doradztwa

Fundusze pañstwowe.
Sk³adki cz³onkowskie i op³aty
za us³ugi.
Dotacje na realizacjê projektów.
Subwencje z podatków
producentów rolnych. rodki
Zwi¹zku Rolników i Stowarzyszenia
Rolników Rodzinnych

Francja

Rolnicze organizacje
bran¿owe wdra¿aj¹ zasady
Wspólnej Polityki Rolnej
Us³ugi doradcze wed³ug
potrzeb rolników

Doradztwo prowadzone przez
zwi¹zki i organizacje
samorz¹dowe rolników, izby
rolnicze.
Rolnicze organizacje bran¿owe

W niewielkim stopniu z bud¿etu
pañstwa. Rolnicze organizacje
bran¿owe finansuj¹ dzia³alnoæ
Narodowej Federacji Gospodarstw
Rolnych (FNSEA). rodki ze
sk³adek cz³onkowskich. Bezporednie
op³aty za udzielone porady

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie Rasz H., Stankiewicz D. 2004.



dopuszczenia funkcjonowania ró¿nych systemów  instytucje prywatne, publiczne
lub system mieszany,
 koniecznoci certyfikacji prywatnych instytucji doradczych,
 realizowania czêciowego rozliczania za doradztwo na podstawie wezwania p³atniczego,
 dobrowolnoci wyboru doradcy przez rolnika,
 zapewnienia powszechnego dostêpu wszystkich rolników do doradztwa rolniczego,
 wprowadzenia rozdzielnoci funkcji doradcy od systemu kontroli,
 zwiêkszenia odpowiedzialnoci za jakoæ us³ug doradczych (wprowadzenie ubezpieczenia od odpowiedzialnoci cywilnej),
 stworzenia monitoringu i kontroli us³ug doradczych.
Doradztwo rolnicze zosta³o objête reform¹ Wspólnej Polityki Rolnej. Od 2007 roku
doradztwo funkcjonuje na nowych zasadach wed³ug zmienionego stanu prawnego, za lata
2007-2010 s¹ formaln¹ faz¹ przejciow¹ do osi¹gniêcia docelowego modelu doradztwa rolniczego. Po tym okresie wspó³praca doradcy bêdzie poddana audytowi, co bêdzie wi¹za³o
siê z dalszym rozszerzeniem wymogów pod wzglêdem kompetencji i obowi¹zków doradców.
Zatem w zmieniaj¹cych siê warunkach gospodarczych, wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom producentów rolnych doradcy powinni byæ wysoko wyspecjalizowani, posiadaæ znajomoæ szczegó³ów, umieæ tworzyæ zwi¹zki przyczynowo-skutkowe, prowadz¹ce do optymalizacji pracy, mieæ odpowiedni¹ motywacjê finansow¹ oraz posiadaæ odpowiedni sprzêt
techniczny u³atwiaj¹cy pracê. Ponadto, powinni oni mieæ rozeznanie w systemie Wspólnej
Polityki Rolnej, posiadaæ odpowiednie metody pracy, w tym umiejêtnoæ przekazywania
wiedzy w zrozumia³y dla odbiorców sposób.
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Przygotowanie zawodowe doradców w decyduj¹cej mierze wp³ywa na poziom wiadczonych us³ug. Wiêkszoæ doradców w Polsce posiada dyplom ukoñczenia uczelni rolniczych, w których s¹ jednostki organizacyjne zajmuj¹ce siê doradztwem rolniczym. Mog¹
oni kontynuowaæ naukê na ró¿nych kierunkach studiów podyplomowych prowadzonych
przez uczelnie, instytuty bran¿owe oraz Centrum Doradztwa Rolniczego, a tak¿e na ró¿nych
kursach. Doskonalenie kadry doradczej odbywa siê we wspó³pracy z instytutami naukowobadawczymi w kraju i za granic¹.
Wszyscy rolnicy oczekuj¹ od doradztwa pomocy technicznej przy wype³nianiu wniosków, rzetelnej informacji, nowinek technologicznych, dyskusji na nurtuj¹ce pytania, jak
równie¿ pomocy w okreleniu indywidualnego kierunku rozwoju gospodarstwa.
Przyjêty 5 sierpnia 2008 roku przez polski rz¹d projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw,
w zwi¹zku ze zmianami w organizacji i podziale zadañ administracji publicznej w województwie, zawiera przepisy, na podstawie których samorz¹d województwa przej¹³ czêæ kompetencji i zadañ aktualnie wykonywanych przez wojewodów. Czêæ kompetencji przejê³y równie¿
powiaty i gminy. Nowe prawo stanowi¹ce kolejny krok w procesie decentralizacji zadañ publicznych, obowi¹zuje od 1 stycznia 2009 r. 1 Ustawa ta przewiduje kolejne zmiany organizacyjne, które powinny w pozytywny sposób wp³yn¹æ na dzia³ania doradztwa rolniczego.
PODSUMOWANIE
Efektywny i nowoczesny system doradztwa powinien zaspokajaæ potrzeby odbiorców
i uczestników systemu doradztwa przez cis³e powi¹zanie doradztwa z nauk¹, sprawnie
funkcjonowaæ przy ograniczonych rodkach przez dopasowanie systemu do istniej¹cych
realiów organizacyjnych i ekonomicznych w rolnictwie oraz przeniesienie niektórych kosztów us³ug na klientów, byæ elastyczny, czyli zdolny do rozwoju i przeobra¿eñ w kierunku
nowych potrzeb reformowanej gospodarki, a szczególnie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich.
Potrzeby i oczekiwania klientów korzystaj¹cych z doradztwa w nowoczesnym systemie
us³ug doradczych odzwierciedlaj¹ bardzo ró¿norodne problemy, czêsto wykraczaj¹ce poza
zagadnienia bezporednio zwi¹zane z produkcj¹ rolnicz¹. Nale¿y mieæ wiadomoæ, ¿e us³ugi doradcze bêd¹ rozwija³y siê w przysz³oci wed³ug popytu, a nie poda¿y i rolnicy skieruj¹
siê do tych instytucji, które najpe³niej zaspokoj¹ ich potrzeby.
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Summary
In the paper historical development of agriculture advisory (extension) service in Poland was
presented. Additionally comparison of agriculture advisory systems solutions in selected European countries was conducted. The evolution of agriculture advisory services is strongly correlated to farmers needs
and changing with changes of agriculture technologies, farm economics and rural policies. Advisors need
to be highly educated not only in range of agricultural issues but they also must cope with questions
concerning farm management, farm economics and economic policies. Because of widening of range of
required knowledge advisors have to bring up their professional qualifications continuously and improve
their advisory techniques
Adres do korespondencji:
dr Stefania Olszewska-Kuniarska
Wy¿sza Szko³a Finansów i Zarz¹dzania w Siedlcach
Katedra Ekonomii i Zarz¹dzania
ul. Soko³owska 172
08-110 Siedlce
e-mail: stefania.olszewska@gazeta.pl

