
 

 

 
 

Wiadomość sygnalna 

 

Dotyczy: Nowa rola ODR 

Słowa klucze: obszary wiejskie, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, ODR 

Podstawa wnioskowania: wnioski z raportu  

Opis sytuacji:     

Główne wnioski: 

Z uwagi na fakt, iż funkcjonowanie ośrodków określa ta sama ustawa, precyzując takie same zadania, 

należy wziąć pod rozwagę wprowadzenie jednolitego systemu rejestrującego wykonane zadania, prace 

doradców - przy jednoczesnym ułatwieniu rozliczenia rzeczowo – finansowego. W znaczny sposób 

przyczyni się to do przejrzystości realizacji działania ośrodków (program oraz sprawozdanie) z 

przełożeniem również na wykonanie planu finansowego na dany rok. Mając na uwadze, iż ośrodki 

doradztwa rolniczego – zgodnie z ustawą – posługują się przy realizacji zadań odpłatnych cennikiem 

usług, który jest opiniowany przez Radę Społeczną Doradztwa Rolniczego, a następnie zatwierdzany 

przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi, wspomnieć należy o potrzebie ujednolicenia tego dokumentu 

dla wszystkich ośrodków. Szczególnie chodzi o usystematyzowanie działań i zadań - dla wszystkich 

jednakowych, natomiast kwestia cen pozostawać winna w gestii jednostek (z uwagi na specyfikę i 

charakter województwa). Do dnia dzisiejszego każdy z ośrodków ma inny wzór tego dokumentu i 

zadania w nim opisane - te same, ale inaczej sprecyzowane. 

Doradca musi mieć wiedzę i stały kontakt z lokalnymi liderami z różnych sfer aktywności społecznej, 

dotyczy to lokalnych przedsiębiorców pracujących na rzecz rolnictwa, działaczy społecznych 

pracujących w organizacjach pozarządowych, takich jak lokalne grupy działania, które dysponują 

środkami na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw, kołami gospodyń wiejskich. 

Działalność merytoryczna ośrodków winna być skierowana na wsparcie procesów modernizacji 

gospodarstw rolniczych z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań technicznych, technologicznych, 

biologicznych i organizacyjnych z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju rolnictwa, rozwój 

współpracy pomiędzy jednostkami naukowo-badawczymi a sektorem rolno-spożywczym, wsparcie 

przemian strukturalnych w rolnictwie. 

Doradztwo rolnicze było i jest uznawane za ważne ogniwo transferu wiedzy z nauki do praktyki. Obok 

podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji pierwotnej produktów 

rolnych beneficjentami usług doradczych są także pozostali mieszkańcy wsi prowadzący zarówno 

działalność gospodarczą pozarolniczą, jak i działalność społeczną (lokalne stowarzyszenia, grupy 

nieformalne, lokalne grupy działania (LGD), lokalne grupy rybackie (LGR), spółdzielnie socjalne itp.). 



 

 

 

Najważniejsze zalecenia: 

• Ujednolicenie cennika usług doradczych -  usystematyzowanie działań i zadań - dla wszystkich 

jednakowych, natomiast kwestia cen pozostawać winna w gestii jednostek. 

• Doradcy pracujący w ośrodkach doradztwa rolniczego muszą być stale dokształcani i to nie 

tylko z wiedzy fachowej, ale również z technik przykazywania wiedzy, umiejętności 

interpersonalnych i stosować innowacyjne techniki nawiązywania kontaktów z odbiorcami. 

• Należy kłaść duży nacisk na rozwój małych i średnich podmiotów w zakresie przetwórstwa 

rolno-spożywczego ukierunkowanego na wytwarzanie produktów żywnościowych o wysokiej 

jakości, wzrost sprzedaży bezpośredniej przez gospodarstwa rolne. 

• W odniesieniu do systemu doradztwa rolniczego warunkiem wypełnienia funkcji ogniwa 

transferu wiedzy do praktyki rolniczej, jest zmiana w myśleniu o rolnictwie. W relacjach z 

producentami rolnymi doradztwo, obok pomocy przy wypełnianiu wniosków obszarowych i 

innych związanych z uzyskaniem wsparcia z zewnątrz, jest przede wszystkim 

współodpowiedzialne za efekty produkcji, poprawę konkurencyjności gospodarstw rolnych, a 

w szerszym kontekście także za podnoszenie kwalifikacji zawodowych rolników, poprawę 

stanu bezpieczeństwa żywności i jakości życia mieszkańców wsi. 

 

Więcej informacji: www.crsg.pl 
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