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Zdjęcie na okładce:
Zbiory WODR w Boguchwale

Wykaz stosowanych skrótów, skrótowców i pojęć
Minister RiRW
Ministerstwo RiRW
CDR
jdr
wodr
pzdr
ARiMR
IBD
Ustawa o jdr
Ustawa o NIK
Ustawa o finansach
publicznych
Ustawa o naruszeniu
dyscypliny finansów
publicznych
Ustawa o EFRROW

Ustawa o wspieraniu
rozwoju obszarów
wiejskich
Rozporządzenie
w sprawie szkoleń

Rozporządzenie
w sprawie warunków
wynagradzania
za pracę
Rozporządzenie
w sprawie gospodarki
finansowej jdr

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie wraz z Oddziałami w:
Radomiu, Poznaniu, Krakowie i w Warszawie;
jednostki doradztwa rolniczego, tj. Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą
w Brwinowie oraz 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego;
wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego;
powiatowe zespoły doradztwa rolniczego;

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
informatyczna baza danych;

ustawa z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego1;

ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2;

ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych3;

ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych4;
ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007–20135;

ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
ObszarówWiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014–20206;

rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 maja 2008 r.
w sprawie szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 oraz działania do sporządzania
dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej7;

rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 stycznia 2005 r.
w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń
związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego8;

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu
prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego
jednostek doradztwa rolniczego9;

1

Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm.

5

Dz. U. z 2018 r. poz. 1936 ze zm.
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Dz. U z 2019 r. poz. 896, ze zm.
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9

Dz. U. z 2018 r. poz. 869, ze zm.

Dz.U. z 2019 r. poz. 1440 ze zm.
Dz. U. z 2020 r. poz. 217, ze zm.
Dz. U. Nr 89, poz. 545, ze zm.

Dz. U. z 2014 r. poz. 1124, ze zm.
Dz. U. z 2018 r. poz. 2347

Rozporządzenie PE
i Rady (UE)
Nr 1305/2013
Rozporządzenie PE
i Rady (UE)
Nr 1306/2013

Rozporządzenie PE
i Rady UE
Nr 1307/2013

KSOW

PROW 2014–2020

SIR

EFRROW

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFFROW)
i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/200510;

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013
z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej,
zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenie Rady
(EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE)
nr 1290/2005 i (WE) nr 485/200811;

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich
dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej
polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008
i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/200912;
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich. Zadania jdr w zakresie wspierania KSOW
określa art. 55 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów
wiejskich. Jdr są jednostkami realizującymi w poszczególnych województwach
zadania KSOW;
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;

Został on opracowany na podstawie przepisów Unii Europejskiej, w szczególności
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013. Celem
głównym PROW 2014–2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa,
zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu
oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. Budżet PROW
2014–2020 wynosi 13,6 mld euro, w tym 8,7 mld euro stanowią środki UE
(EFRROW) i 4,9 mld euro wkład krajowy;
Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje
w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter
otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie podmioty zaangażowane
w rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich. Funkcjonowanie struktury
organizacyjnej KSOW, w tym SIR i realizacja zadań Sieci, w szczególności
realizacja planu działania, w latach 2014–2020 będą finansowane ze środków
Pomocy Technicznej PROW 2014–2020;

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wspiera
europejską politykę rozwoju obszarów wiejskich. W tym celu finansuje
programy rozwoju obszarów wiejskich we wszystkich państwach członkowskich
i regionach UE. Programy opracowuje się w ramach współpracy pomiędzy
Komisją Europejską a państwami członkowskimi z uwzględnieniem
strategicznych wytycznych dla rozwoju obszarów wiejskich przez Radę UE
oraz priorytetów określonych w krajowych planach strategicznych. W okresie
programowania 2014–2020 EFRROW finansuje trzy główne cele: wspieranie
konkurencyjności rolnictwa, zapewnienie zrównoważonego zarządzania
zasobami naturalnymi oraz działania w dziedzinie klimatu, osiągnięcie
zrównoważonego rozwoju terytorialnego gospodarki wiejskiej i społeczności
wiejskich, w tym tworzenie i ochrona miejsc pracy;

10 Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, s. 487, ze zm.

11 Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, s. 549, ze zm.

12 Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, s. 608, ze zm.
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na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu
społecznemu13 określa potrzebę wspólnego działania państw UE na rzecz
wychodzenia z kryzysu, wprowadzania reform związanych z globalizacją,
starzeniem się społeczeństw i rosnącą potrzebą racjonalnego wykorzystania
zasobów. W celu realizacji tych założeń zaproponowano następujące
priorytety: wzrost inteligentny (ang. smart growth), czyli rozwój oparty
na wiedzy i innowacjach, wzrost zrównoważony (ang. sustainable growth),
czyli transformacja w kierunku gospodarki konkurencyjnej, niskoemisyjnej
i efektywnie korzystającej z zasobów, wzrost sprzyjający włączeniu
społecznemu (ang. inclusive growth), czyli wspieranie gospodarki z wysokim
poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność gospodarczą, społeczną
i terytorialną.

13 Bruksela 3.3.2010. KOM (2010). Dokument ogłoszony przez Komisję Europejską 10 marca 2010 r.

1. WPROWADZENIE
Pytanie definiujące
cel główny kontroli
Czy ośrodki doradztwa
rolniczego prawidłowo
wykonują ustawowe
zadania?
Pytania definiujące cele
szczegółowe kontroli
1. Czy sposób organizacji
i działania ośrodków
doradztwa rolniczego
zapewnia prawidłowe
wykorzystanie środków
otrzymanych z budżetu
państwa?
2. Czy ośrodki doradztwa
rolniczego prawidłowo
wykonują ustawowe
zadania przypisane jdr?
3. Czy ośrodki doradztwa
rolniczego świadczą
usługi w zakresie
nowoczesnych
technologii oraz
ekonomiki i organizacji
produkcji rolnej?
4. W jaki sposób
jest realizowana
kontrola i nadzór
nad działalnością
ośrodków doradztwa
rolniczego?
Jednostki kontrolowane
Minister RiRW,
Centrum Doradztwa
Rolniczego
z siedzibą w Brwinowie,
sześć wojewódzkich
ośrodków doradztwa
rolniczego w: Boguchwale,
Końskowoli, Łosiowie,
Kalsku, Barzkowicach
i Częstochowie.
Okres objęty kontrolą
Lata: 2016–2018

System doradztwa rolniczego w Polsce tworzą CDR w Brwinowie,
16 wodr, izby rolnicze oraz prywatne podmioty doradcze, mające akredytację Ministra RiRW. Podstawową grupą, do której jdr kierują usługi, są rolnicy,
właściciele małych i średnich przedsiębiorstw prowadzący działalność
na obszarach wiejskich oraz mieszkańcy obszarów wiejskich. Są to trzy
podstawowe grupy klientów, których potrzeby i oczekiwania wobec
publicznego doradztwa rolniczego są zróżnicowane. Od 20 sierpnia 2016 r.
jdr podlegają Ministrowi RiRW, poprzednio jednostki te funkcjonowały
w strukturze samorządów województw.
W Unii Europejskiej funkcjonują różne systemy doradztwa rolniczego
– prywatny, państwowy i mieszany. Analizę wybranych systemów zawiera
załącznik nr 6.5 do informacji.

Zakres realizowanych zadań przez jdr w większości stanowi nieodpłatną
działalność określoną w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o jdr, związaną ze świadczeniem usług szkoleniowych, informacyjnych, doradczych, upowszechniania
metod produkcji rolniczej oraz wspierania rolników w aplikowaniu o środki
WPR. CDR realizuje zadania i usługi z zakresu doradztwa rolniczego ukierunkowane na doskonalenie zawodowe doradców rolniczych, upowszechnianie wiedzy na temat nowoczesnych technologii produkcji oraz metodyki
doradztwa poprzez działalność wydawniczą i informacyjną.

Stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy o jdr, jdr otrzymują z budżetu państwa
dotacje celowe na wykonywanie zadań z zakresu doradztwa rolniczego,
o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ww. ustawy, w tym na wynagrodzenia dla
pracowników i utrzymanie jednostek. W ramach dotacji celowych na działalność ustawową jednostki te otrzymują środki na wydatki bieżące i majątkowe. Ponadto jdr otrzymują dotacje celowe na realizację zadań w zakresie
wsparcia funkcjonowania KSOW na lata 2014–2020 z udziałem środków
EFRROW w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014–2020, dotyczącą
tworzenia Sieci na rzecz Innowacji w Rolnictwie (SIR).

Uzasadnieniem do podjęcia kontroli przez NIK była weryfikacja stopnia
realizacji ustawowych zadań przez jdr oraz wykorzystania posiadanych
zasobów ludzkich, kapitałowych i majątku na działalność doradczą. Kontrola umożliwiła ocenę przyjętych założeń w zakresie sposobu organizacji
i działania oraz realizacji zadań przez jdr w kontekście zapewnienia prawidłowego wykorzystania środków z budżetu państwa. Ponadto założeniem
kontroli było zbadanie stopnia świadczenia usług w zakresie nowoczesnych
technologii oraz ekonomiki i organizacji produkcji rolnej, a także sposobu
realizacji nadzoru nad działalnością podległych jdr. Kontrola miała na celu
zweryfikowanie przyjętych założeń związanych z podległością jdr pod
Ministra RiRW w zakresie organizacji i finansowania doradztwa rolniczego.
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g r a fi k a n r 1

Infografika nr 1
Charakterystyka
podstawowych
wskaźników
rolnictwa
Charakterystyka podstawowych
wskaźników
rolnictwa
w wybranych
województwach
w wybranych województwach

pracujący
w rolnictwie
na 100 ha użytków
rolnych w 2017 r.

udział rolnictwa
w PKB w 2016 r.

średnia
powierzchnia
użytków rolnych
przypadająca
na 1 gospodarstwo
w 2018 r., w ha

liczba
gospodarstw rolnych
powyżej 1 ha UR
w 2018 r.
(stan w czerwcu)

zachodniopomorskie

3,0%

6

lubuskie

3,4%

10

opolskie

3,0%

10

śląskie

0,7%

28

28,07
29 367

19,03

20 386

19,86

24 536

6,7
55 160

podkarpackie

1,5%

121 135

46

4,49

lubelskie

POLSKA

5,3%

21

2,6%

16

166 405

8,49

1 401 271

10,46

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie danych GUS.
i n f o g r a fi k a n r 3

Liczba gospodarstw na jednego doradcę zatrudnionego w jdr

2016

2017

2018

583

319

261

565

616

621

278

285

288

162

152

127

103

123

136

651

727

727

podkarpackie

opolskie

zachodniopomorskie

śląskie

lubuskie

8

lubelskie

2. OCENA OGÓLNA
Sposób organizacji i działania jdr zapewniał prawidłowe wykorzystanie środków otrzymywanych z budżetu państwa na usługi doradcze.
Zasoby finansowe transferowane do jdr przez Ministra RiRW były wystarczające na realizację ich zadań ustawowych. Dotacje przeznaczone na bieżącą
działalność i wydatki majątkowe wykorzystano w pełnym zakresie, a środki
na zadania związane z tworzeniem Sieci na rzecz Innowacji w Rolnictwie w ¾.
W Zachodniopomorskim ODR przekroczono plany finansowe wydatków odpowiednio o kwoty: 173 tys. zł w 2017 r. i 316 tys. zł w 2018 r. W Lubelskim ODR
kwota przekroczenia w 2017 r. wynosiła 326 tys. zł. Stanowiło to naruszenie
dyscypliny finansów publicznych i wskazywało na niewłaściwą gospodarkę
finansową tych jednostek, a także brak należytego nadzoru nad tymi jednostkami przez Ministra RiRW. Pracownicy jdr posiadali wymagane przygotowanie
merytoryczne do wykonywania usług doradczych. W jdr wystąpiło zjawisko
zwiększonego odpływu wykwalifikowanej kadry doradczej, głównie z powodu
niesatysfakcjonującego wynagrodzenia. Majątek, będący w dyspozycji wodr,
umożliwiał wykonywanie ustawowych zadań.

Ośrodki doradztwa
rolniczego prawidłowo
wykonywały ustawowe
zadania

Działalność jdr była zgodna z ustawowym zakresem określonym w art. 4
ustawy o jdr. Minister RiRW ustalając corocznie priorytety, podejmował starania mające na celu dostosowanie zadań i usług doradczych jdr do bieżących
potrzeb rolnictwa i wymogów UE.
Jednostki doradztwa rolniczego prawidłowo wykonywały ustawowe zadania, a podstawową formą świadczonych usług doradczych były szkolenia oraz
wypełnianie wniosków i dokumentów niezbędnych do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowanej ze środków UE lub z innych instytucji krajowych
i zagranicznych.
Odsetek gospodarstw rolnych korzystających z doradztwa rolniczego
w poszczególnych objętych kontrolą województwach wynosił w 2018 r.
od 22% w Zachodniopomorskim ODR do 56% w Lubelskim ODR. Przepisy
ustawy o jdr, mimo 19 krotnego nowelizowania zachowały ustalony katalog
zadań i usług bez znaczących zmian dla funkcjonowania doradztwa rolniczego.
Ustawa przewiduje usługi doradcze, które łączą praktyki rolnicze i zarządzanie
gospodarstwem z normami w zakresie ochrony środowiska, zmiany klimatu,
zasad dobrej kultury rolnej, bezpieczeństwa żywności, zdrowia i dobrostanu
zwierząt. Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego nie oferowały usług adekwatnych dla poszczególnych grup beneficjentów, uwzględniających gospodarstwa rozwojowe i nierozwojowe czy też małych i średnich przedsiębiorców. Nie
dysponowały danymi o potencjalnych grupach odbiorców usług doradczych
i ich potrzebach.

W ocenie NIK jdr prawidłowo wykonywały usługi dotyczące ekonomiki i organizacji produkcji rolnej, a w ograniczonym stopniu obejmujące obszar nowoczesnych technologii. W zakresie usług związanych z wdrażaniem nowoczesnych technologii stwierdzono brak powiązań działalności doradczej z nauką.
Współpraca sektora badawczo-rozwojowego z jdr świadczącego usługi
doradcze w rolnictwie sprowadzała się do udziału pracowników naukowych
w konferencjach, szkoleniach, pokazach, a także zagranicznych wyjazdach
studyjnych. Efekty tej współpracy nie były weryfikowane i miały charakter
teoretyczny.

Zgodnie z przepisami ustawy o jdr Minister RiRW sprawował nadzór nad
ośrodkami doradztwa rolniczego poprzez zatwierdzanie rocznych programów
ich działalności, planów finansowych, sprawozdań z realizacji zadań, cenników usług. Wykonywał także kontrole realizacji zadań przez podległe jdr. Minister RiRW działaniami kontrolnymi nie obejmował wszystkich podległych jdr.
Nie stwierdzono, aby na podstawie wyników przeprowadzonych kontroli dokonano usprawnienia funkcjonowania jdr.
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OCENA OGÓLNA
Minister RiRW podejmował działania mające na celu ujednolicenie funkcjonowania jdr, tj. w sferze struktury organizacyjnej (prowadzenie jednolitych
zasad opracowywania rocznych programów działalności) i w sferze sprawozdawczości (ujednolicone wzory sprawozdań z działalności jdr). Minister RiRW
nie wdrożył jednolitego systemu informatycznego, pod nazwą Zintegrowanego
Elektronicznego Systemu Doradztwa Rolniczego i Transferu Wiedzy będącego
platformą dostępu do elektronicznych usług publicznych. Kontrolowane jdr
dysponowały elektronicznymi systemami wspomagającymi pracę doradców
w bieżącej sprawozdawczości wykonanych usług doradczych14. Nie wprowadzono jednolitych zasad w zakresie ewidencji usług doradczych dla jdr, które
umożliwiałyby ich analizowanie i w rezultacie efektywne planowanie i zarządzanie w obrębie doradztwa rolniczego.
W ocenie NIK wprowadzenie takich rozwiązań umożliwiłoby zharmonizowanie
zbiorów w zakresie ewidencji usług doradczych we wszystkich jdr, a co za tym
idzie możliwość zarządzania zgromadzonymi danymi o usługach doradczych.
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14

Za wyjątkiem Lubuskiego ODR.

3. SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
Jednostki doradztwa rolniczego wykonywały zadania z zakresu doradztwa
rolniczego odpłatnie, jak i nieopłatnie, zgodnie z art. 4 ust. 2 i 4 ustawy
o jdr. Wśród usług nieodpłatnych dominowały szkolenia, działalność
informacyjna wspierająca rozwój produkcji rolniczej oraz pomoc w sporządzaniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowanej lub
współfinansowanej ze środków krajowych i UE. Usługi odpłatne polegały
głównie na wypełnianiu wniosków lub innych dokumentów niezbędnych
do uzyskania wsparcia ze środków UE lub innych instytucji krajowych
i zagranicznych. W ramach usług odpłatnych jednostki doradztwa
rolniczego prowadziły także działalność hotelarską, gastronomiczną
i wynajmowały będący w ich dyspozycji majątek.

Usługi doradcze
świadczone przez jdr

W sprawozdaniach finansowych z budżetu zadaniowego wykazywano
łączną liczbę odbiorców usług doradczych, informacyjnych i szkoleniowych.
Stosowanie takiego miernika nie pozwalało na wiarygodną ocenę stopnia
realizacji zadań i tym samym funkcjonowania systemu doradztwa rolniczego. Ewidencja usług doradczych w wojewódzkich ośrodkach doradztwa
rolniczego prowadzona była według katalogu ustawowych zadań.

Brak wiarygodnych
danych do oceny stopnia
realizacji zadań

Jednostki doradztwa rolniczego realizowały zadania doradcze w obszarze
stosowania nowoczesnych technologii, ekonomiki i organizacji produkcji
rolnej. Współpracowały z instytucjami naukowymi i organami administracji
publicznej w zakresie transferu wiedzy i jej upowszechniania. Współpraca
ta polegała na organizowaniu wspólnych konferencji i wyjazdów studyjnych. Jednostki doradztwa rolniczego nie dysponowały wyodrębnioną bazą
danych odbiorców usług w zakresie nowoczesnych technologii, ekonomiki
i organizacji produkcji rolnej oraz zgłaszanym przez nich zapotrzebowaniem na usługi doradcze. Zadania ustawowe w tym zakresie planowano
i wykonywano dla ogółu rolników i mieszkańców obszarów wiejskich.
Prawie każdy rodzaj oferowanej usługi doradczej w tym obszarze uważany
był jako odpowiedni i kwalifikujący się do otrzymania wsparcia publicznego i wykazania w sprawozdaniu, jako innowacyjna usługa doradcza.

[str. 26–27, 42–43, 45]

Usługi w zakresie
stosowania
nowoczesnych
technologii, ekonomiki
produkcji rolnej

Od 2017 r. Minister RiRW wprowadził jednolite zasady opracowywania
rocznych programów działalności jednostek doradztwa rolniczego, sprawozdań z ich realizacji, ustalił słownik – terminologię jednolitego nazewnictwa
w zakresie metod doradczych oraz zasady sporządzania tych dokumentów.
Zakres usług doradczych planowanych w rocznych programach działalności
uwzględniał zadania ustawowe oraz priorytety wskazywane corocznie
przez Ministra RiRW. Priorytety działalności doradczej obejmowały
wykonywanie usług doradczych dotyczących praktyk rolniczych z zarządzania gospodarstwem w kontekście norm ochrony środowiska, zmian
klimatu, zasad dobrej kultury rolnej, bezpieczeństwa żywności, zdrowia
i dobrostanu zwierząt.
[str. 17, 23, 31–32]

Przyjęta metodyka sporządzania sprawozdań umożliwiała wielokrotne
wykazywanie jednego odbiorcy w różnych rodzajach usług doradczych.
W ewidencjach prowadzonych przez wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego ten sam odbiorca usług doradczych wpisywany był, jako korzystający
w tym samym czasie z różnych usług np. szkoleń, informacji, doradztwa.

[str. 26, 35–36]

Roczne programy
działalności
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SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
Cenniki usług odpłatnych

Struktura
przychodów jdr,
udział dotacji z budżetu
państwa

Przychody
z wykonywanych zadań
odpłatnych

Przekroczenia planu
finansowego wydatków

Brak ewidencji kosztów
z podziałem na zadania
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Minister RiRW zatwierdzał na wniosek dyrektorów jednostek doradztwa
rolniczego cenniki określające wysokość wynagrodzenia za wykonywanie
usług, o których mowa w art. 4 ust. 4 ustawy o jdr. Cenniki odpłatnych usług
doradczych były zróżnicowane pod względem stawek za podobne usługi.
Wyszczególnienie w cennikach pozycji „inne kursy i szkolenia” umożliwiało
wykonywanie w ramach usług odpłatnych zadań, które z punktu widzenia
ustawy o jdr powinny być świadczone nieodpłatnie.
[str. 19, 37–38]

Jednostki doradztwa rolniczego prowadziły samodzielną gospodarkę finansową ze środków pochodzących z: dotacji budżetowych, przychodów uzyskiwanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, przychodów
z innych źródeł np. darowizn, zapisów, spadków, środków finansowych
pochodzenia zagranicznego. Udział dotacji w strukturze przychodów
wynosił ok. 70%. W latach 2016–2018 kwoty dotacji otrzymanych przez
jdr wynosiły odpowiednio: 183 463 tys. zł, 208 347 tys. zł, 209 021 tys. zł.
Kwoty dotacji na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich
w ramach KSOW wynosiły odpowiednio: 9775 tys. zł, 6609 tys. zł, 7166 tys. zł.

[str. 18, 25, 39–40]

W strukturze przychodów jednostek doradztwa rolniczego, wpływy
z wykonywanych zadań odpłatnych stanowiły ok. 30%. Przychody z działalności gospodarczej stanowiły głównie odpłatności z tytułu wypełniania
wniosków lub innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z UE lub innych instytucji krajowych i zagranicznych. Istotne
znaczenie miały przychody z tytułu usług hotelowych i wynajmu pomieszczeń, a także usług gastronomicznych i wydawniczych. Wskaźnik przychodów z odpłatnie wykonywanej działalności doradczej w skali roku
na jednego pracownika merytorycznego w kontrolowanych wojewódzkich
ośrodkach doradztwa rolniczego był zróżnicowany i wynosił od 9,1 tys. zł
w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego do 14,5 tys. zł w Lubuskim
Ośrodku Doradztwa Rolniczego.
[str. 24–25, 38–40]

W przypadku dwóch wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego,
tj. Zachodniopomorskiego i Lubelskiego stwierdzono, że w latach
2017–2018 wydatki ponoszone były w kwotach wyższych, niż wynikające
z planów finansowych zatwierdzonych przez Ministra RiRW. Przekroczenia te wynosiły odpowiednio 326 tys. zł w Lubelskim Ośrodku Doradztwa
Rolniczego i 173 tys. zł i 316 tys. zł w Zachodniopomorskim Ośrodku
Doradztwa Rolniczego. Sprawozdania z przekroczeniami planu wydatków
zostały zatwierdzone przez Ministra RiRW.
[str. 24–25, 38–40]
W kontrolowanych jednostkach doradztwa rolniczego nie prowadzono
odrębnej ewidencji kosztów z podziałem na kategorie zadań określonych
w art. 4 ust. 2 ustawy o jdr. W związku z tym nie było możliwości określenia
wysokości kosztów poniesionych na różne zadania z zakresu doradztwa
rolniczego realizowane przez te jednostki. Uniemożliwiało to Ministrowi
RiRW porównanie wydatków na usługi doradcze nieodpłatne wykonywane
przez poszczególne jednostki doradztwa rolniczego. [str. 25–26, 43–44]

SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
Do ewidencjonowania wykonywanych usług doradczych poszczególne jednostki doradztwa rolniczego wykorzystywały własne rozwiązania informatyczne – aplikacje służące bieżącej sprawozdawczości. Jeden z kontrolowanych wodr gromadził dane wyłącznie w formie papierowej. Uniemożliwiało
to analizowanie danych dotyczących doradztwa rolniczego w skali kraju.

[str. 21, 35–36]

Ewidencja usług
doradczych

Jednostki doradztwa rolniczego zostały zorganizowane w sposób umożliwiający świadczenie usług doradczych określonych w ustawie o jdr.
W związku ze zmianą podległości jednostek doradztwa rolniczego nie
wystąpiły istotne zmiany organizacyjne.

Organizacja
i przygotowanie jdr
do realizacji ustawowych
zadań

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto pracownika merytorycznego
przypadające na jeden etat było najniższe w Podkarpackim ODR i wynosiło
na koniec 2018 r. – 3128 zł, a najwyższe w Śląskim ODR i wynosiło 3867 zł.
Wynagrodzenia te były niższe w porównaniu do przeciętnej płacy w objętych kontrolą województwach i wynosiły w 2018 r. w lubelskim – 4061 zł,
w lubuskim – 4029 zł, opolskim – 4157 zł, podkarpackim – 3933 zł, śląskim
– 4586 zł i zachodniopomorskim – 4155 zł. W ocenie ankietowanych
pracowników jdr wynagrodzenia nie motywowały ich do pracy i były powodem rezygnacji z zatrudnienia w charakterze doradcy. [str. 16, 22–23, 28–29]

Wynagrodzenia
pracowników jdr

W jednostkach doradztwa rolniczego nie funkcjonowała kontrola
wewnętrzna. W regulaminach organizacyjnych kontrolowanych wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego były uwzględnione stanowiska:
ds. audytu wewnętrznego i ds. zarządzania jakością. W praktyce stanowiska te nie zostały obsadzone. W ograniczonym zakresie dyrektorzy jednostek doradztwa rolniczego i kierownicy powiatowych zespołów doradztwa
rolniczego przeprowadzali kontrole wykonywania zadań przez podległych
pracowników. Sprawdzano, w szczególności, niektóre szkolenia organizowane dla rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich. Nadzór
nad działalnością jednostek doradztwa rolniczego był mało wiarygodny,
gdyż jedyną formą monitorowania wykonanych usług doradczych były
nieliczne kontrole wykonywane przez kierowników komórek organizacyjnych, którzy sami uczestniczyli w procesie organizowania i przeprowadzania publicznego doradztwa rolniczego.
[str. 21, 36–37]

Nadzór i kontrola
nad wykonywaniem
zadań w jdr

Poziom zatrudnienia w jednostkach doradztwa rolniczego był wystarczający do realizacji zadań. Łączne zatrudnionych było 3921 pracowników
wykonujących zadania z zakresu doradztwa rolniczego w Polsce. Doradcy
rolni posiadali w zdecydowanej większości wyższe wykształcenie rolnicze
oraz w ramach pokrewnych nauk przyrodniczych.
[str. 22, 27–28]

Nieruchomości (budynki i grunty) będące w posiadaniu kontrolowanych
jednostek doradztwa rolniczego w większości stanowiły ich własność,
za wyjątkiem Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, który od sierpnia 2016 r. korzystał z majątku jedynie na podstawie umów użyczenia.
Lubelski ODR zrzekł się prawa wieczystego użytkowania nieruchomości
położonych w gminie Sitno i Biała Podlaska. Właścicielem nieruchomości
w Końskowoli był Samorząd Województwa Lubelskiego. [str. 20–21, 45]

Gospodarowanie
majątkiem
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4. WNIOSKI
Wnioski kierowane
do Ministra RiRW

1. Przestrzeganie zasad wydatkowania środków publicznych określonych
w planie finansowym podległych jednostek doradztwa rolniczego.
2. Wdrożenie systemu informatycznego wspierającego zarządzanie doradztwem rolniczym, ewidencję zadań i usług doradczych we wszystkich jdr
oraz przekazywanie sprawozdań dla MRiRW.

3. Ujednolicenie systemów finansowo-księgowych we wszystkich podległych jdr.

4. Zaktualizowanie wytycznych w zakresie planowania i wykonywania
usług doradztwa rolniczego w celu wyeliminowania możliwości wykazywania tych samych usług w kilku ustawowych zadaniach.

5. Opracowanie mierników w budżecie zadaniowym, pozwalających na ocenę
stopnia realizacji ustawowych zadań z zakresu doradztwa rolniczego
Wnioski kierowane
do dyrektorów jdr

1. Realizowanie wydatków i kosztów do wysokości przewidzianych w planie
finansowym.
2. Egzekwowanie od kierowników komórek organizacyjnych jdr obowiązku
przeprowadzania kontroli wykonywanych usług doradczych.
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5. WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
5.1. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Minister RiRW prawidłowo wykonywał ustawowe zadania w zakresie
nadzoru wobec podległych jdr. Zatwierdzał statuty, regulaminy organizacyjne, roczne programy działalności, sprawozdania z ich realizacji oraz cenniki odpłatnych usług doradczych. Podejmował działania mające na celu
ujednolicenie systemu doradztwa rolniczego. Minister RiRW zapewniał
finansowanie działalności jdr w ramach transferowanych środków
pochodzących z dotacji budżetowych.

Wykonywanie
ustawowych zadań
Ministra RiRW wobec jdr

W kontrolowanym okresie zakres zadań Ministra RiRW w odniesieniu
do podległych jdr określał regulamin organizacyjny Ministerstwa RiRW
wprowadzony zarządzeniem nr 17 z dnia 30 maja 2018 r. oraz poprzednio obowiązujące regulaminy. Aktualnie zadania te wobec podległych jdr
określone zostały w obowiązującym regulaminie organizacyjnym MRiRW15
i przypisane zostały Departamentowi Doradztwa i Nauki. Zakres zadań
wynikających z podległości obejmował koordynowanie udzielania dotacji
budżetowej dla jdr, zatwierdzanie projektów statutów wodr oraz opiniowanie regulaminów wewnętrznych tych jednostek. Inne zadania np. dotyczące
finansowania działalności jdr wykonywał Departament Finansów, a zadania
dotyczące kontroli należały do Biura Kontroli.

Jednostki doradztwa rolniczego są państwowymi jednostkami organizacyjnymi posiadającymi osobowość prawną, podlegają Ministrowi RiRW
oraz wykonują zadania z zakresu doradztwa rolniczego na obszarach
poszczególnych województw. Jednostkami doradztwa rolniczego są
Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie wraz z jego czterema
oddziałami w Krakowie, Poznaniu, Radomiu i w Warszawie. Na terenie
16 województw działalność prowadzi 16 wodr, w ramach których, funkcjonują powiatowe zespoły doradztwa rolniczego.

Minister RiRW nadzorował działalność 16 wodr zapewniając finansowanie
ich działalności, udzielanie dotacji budżetowych na wykonywanie zadań
doradczych oraz finansowanie działalności inwestycyjnej tych jednostek.
W 2018 r. łączna kwota przekazanych dotacji wynosiła 200 080 tys. zł,
z czego na wydatki bieżące – 174 415 tys. zł, a na wydatki majątkowe
– 20 613 tys. zł. Najwyższa kwota dotacji przekazana została dla Mazowieckiego ODR (22 504 tys. zł), a najniższa dla Lubuskiego ODR (7200 tys. zł).
Minister koordynował prace związane z przygotowaniem koncepcji doradztwa rolniczego w perspektywie finansowej 2014–2020. Po przejęciu nadzoru nad jdr Minister RiRW nadał nowe statuty, których opracowanie
poprzedzone było konsultacjami z pracownikami jdr.

15

Załącznik do zarządzenia nr 11 Ministra RiRW z dnia 1 sierpnia 2019 r.
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WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
Infografika nr 2

Liczba oddziałów i terenowych zespołów doradztwa
rolniczego w kontrolowanych jdr-ach

Liczba oddziałów i terenowych zespołów doradztwa rolniczego w kontrolowanych jdr
Koszalin

Barzkowice

Lubniewice

Kalsk

Poznań

Warszawa

Brwinów

Radom
Końskowola

Łosiów

Częstochowa

Mikołów

Kraków
Bielsko-Biała

Boguchwała

centrum doradztwa rolniczego
oddział centrum doradztwa rolniczego
ośrodek doradztwa rolniczego
oddział ośrodka doradztwa rolniczego
powiatowe zepoły doradztwa rolniczego

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie danych jdr.

Zatrudnianie dyrektorów
jdr i ich wynagradzanie

Spójność realizowanych
zadań przez jdr
z priorytetami
i wyzwaniami
dla rolnictwa

16

W związku z objęciem nadzoru nad działalnością jdr, Minister RiRW wobec
19 dyrektorów podjął decyzję o odwołaniu ich z zajmowanego stanowiska. W siedmiu przypadkach odwołanie nastąpiło po złożeniu wniosku
przez dyrektora o rozwiązanie stosunku pracy. W pozostałych 12 przypadkach Minister RiRW odwołał dyrektorów jdr po zasięgnięciu opinii Rad
Społecznych. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie dyrektorów jdr
wynosiło w 2017 r. od 5,2 tys. zł do 12 tys. zł, a w 2018 r. od 7,6 tys. zł
do 12,3 tys. zł. Wynagrodzenia dyrektorów jdr były zgodne z ustawą z dnia
3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami
prawnymi16.
Corocznie przed sporządzaniem rocznych programów działalności Minister
RiRW przekazywał do jdr priorytetowe działania istotne dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. Jdr uwzględniały je wraz zadaniami ustawowymi
z zakresu doradztwa rolniczego w rocznych programach działalności
na dany rok. Minister RiRW wskazał 11 kierunków działalności doradczej
istotnych dla rozwoju rolnictwa nawiązujących do założeń krajowych dokumentów programowych dotyczących rozwoju wsi i rolnictwa na lata
2012–2020, w szczególności uwzględniających cele określone w Strategii
zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012–2020.
Wśród priorytetów działalności doradczej wskazanych przez Ministra RiRW
były zagadnienia dotyczące upowszechniania wiedzy i informacji na temat
zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Działania Ministra
RiRW były doraźne i nie miały charakteru długookresowej polityki w odniesieniu do rolnictwa i obszarów wiejskich.
16 Dz. U. z 2018 r. poz. 1252, ze zm.

WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
W kontrolowanym okresie jdr przekazywały do Ministra RiRW wraz z opiniami Rad Społecznych roczne programy działalności jdr oraz sprawozdania z ich realizacji. Minister RiRW zgłosił uwagi do 32 z 51 przedłożonych
przez jdr rocznych programów działalności, a także do 16 z 51 sprawozdań
z ich realizacji. Kwestionowano głównie nieścisłości pomiędzy sporządzanymi przez jdr dokumentami dotyczącymi różnicy ilości planowanych i zrealizowanych zadań. Wskazywano także na brak informacji w sprawozdaniu
o zakresie realizowanych zadań ustawowych przez poszczególne jdr. Wszystkie programy i sprawozdania zostały zatwierdzone przez Ministra RiRW.

Zatwierdzanie rocznych
programów działalności
jdr i sprawozdań
z ich realizacji

W kontrolowanym okresie Minister RiRW 23 razy powoływał członków Rad
Społecznych będących przedstawicielami Ministra RiRW. Wszyscy członkowie spełniali wymagania określone w ustawie o jdr, tj. posiadali, co najmniej średnie wykształcenie. Łącznie odbyło się 118 posiedzeń wszystkich
Rad Społecznych Doradztwa Rolniczego. Członkowie Rady reprezentujący
Ministra RiRW uczestniczyli w 90 posiedzeniach. W trakcie posiedzeń
przedstawiciele Ministra RiRW nie zgłaszali żadnych wniosków.

Działalność Rady
Społecznej Doradztwa
Rolniczego

Dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w ramach
obowiązującej perspektywy finansowej 2014–2020 istotne jest stworzenie
systemu dostępu do informacji włączonego w sieć Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego. Podjęta przez Ministerstwo RiRW inicjatywa budowy
Zintegrowanego Elektronicznego Systemu Doradztwa Rolniczego i Transferu Wiedzy pozostaje nadal w trakcie realizacji. Zdaniem NIK należałoby
dokończyć prace koncepcyjno – projektowe mające na celu wdrożenie tego
systemu, który jest potrzebny do dostarczenia odbiorcom wysokiej jakości
elektronicznych usług publicznych. Budowa tego systemu została uwzględniona jeszcze w 2013 r. w programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa
przygotowanym przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Zakres prac nad budową
Zintegrowanego
Elektronicznego Systemu
Doradztwa Rolniczego
i Transferu Wiedzy

Minister RiRW nie analizował wpływu zmiany ustawy o jdr, szczególnie
związanej z ich podległością, na efektywność funkcjonowania systemu
doradztwa publicznego w Polsce. Podejmował jedynie działania organizacyjne, tj. nadawał statuty, zatwierdzał regulaminy organizacyjne, wydał
instrukcję w sprawie zasad opracowywania rocznych programów działalności i sprawozdań z ich realizacji.

Analiza wpływu
zmiany ustawy o jdr
na funkcjonowanie
publicznego systemu
doradztwa rolniczego

Minister RiRW nie ujednolicił sposobu ewidencjonowania wykonywanych
usług doradczych przez poszczególne wodr. Sprawozdania z realizacji rocznego programu działalności jdr sporządzane były na podstawie danych
z wykonania zadań z zakresu doradztwa rolniczego. Odpowiedni sposób
ujęcia tych danych zapewniony został poprzez jednolity wzór sprawozdania i instrukcję jego wypełniania. Sprawozdania te weryfikowane były przez
pracowników MRiRW, a w przypadku wątpliwości dotyczących poprawności ich sporządzania uzgadniano je z jdr. Minister RiRW przyznał, że nie dysponował instrumentami umożliwiającymi przeprowadzanie kontroli prawidłowości agregacji przekazywanych w sprawozdaniach danych.
Jednostki doradztwa rolniczego nie ewidencjonowały kosztów według
zadań określonych w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o jdr, w związku tym, niemożliwe było ustalenie jednostkowych kosztów świadczonych usług doradczych oraz ich porównanie w poszczególnych wodr.
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opolskie

zachodniopomorskie

13%
28%
24%
31%
35%
38%
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śląskie

Finansowanie
działalności jdr

39%
31%

W latach 2016–2018 środki finansowe
przeznaczone na funkcjonowanie
42%
lubuskie 39%
systemu doradztwa rolniczego
wynosiły
618 076,1 tys. zł, z czego kwotę
37%
600 831 tys. zł stanowiła dotacja
celowa na realizację zadań określonych
33%
art. 4 ust. 2 ustawy o jdr
oraz kwota
17 245,1 tys. zł, stanowiąca środki
lubelskie
36%
34%
pochodzące z działalności gospodarczej jdr.

Minister RiRW przekazał do
jdr na realizację
zadań2018
określonych art. 4 ust. 2
2016
2017
ustawy o jdr dotacje celowe w łącznej kwocie 600 831 tys. zł, z czego kwota
2507,7 tys. zł, tj. 0,42% nie została wykorzystana. Działalność poszczególnych
była od 54% w Lubuskim ODR do 77% w Zachodi n f o g r a fijdr
k a finansowana
nr 8
niopomorskim ODR środkami dotacji celowej. Najwyższy udział dotacji
w finansowaniu działalności wystąpił w Zachodniopomorskim ODR.
Procent kosztów finansowanych z dotacji
Infografika nr 3
do kosztów ogółem w jdr
Procent kosztów finansowanych z dotacji do kosztów ogółem w jdr
0

podkarpackie

68%
69%
67%

opolskie

65%
70%
70%

zachodniopomorskie

62%
77%
71%

śląskie

69%
69%
67%

lubuskie

54%
59%
61%

lubelskie

62%
65%
66%
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Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie danych wodr.
2016

20

30

2017

40

50

60

70

2018

W latach 2016–2018 jdr poza środkami dotacji na funkcjonowanie systemu doradztwa rolniczego, otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe
i n f o g r a fi k a n r 9
na realizację zadań określonych w art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich w łącznej kwocie 23 550 tys. zł, z czego
niewykorzystana
została
kwota 6072,8
tys. zł, tj.(brutto)
25,8%.
Przeciętne
miesięczne
wynagrodzenie
na jeden

Zatwierdzanie
sprawozdań z wykonania
planów finansowych jdr

18

pracownikaotrzymały
merytorycznego
(w zł) państwa dotacje
Jednostki doradztwaetat
roniczego
z budżetu
na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w łącznej kwocie 54 847,5 tys. zł, Środki te wykorzy2016
2017
2018
stane zostały w kwocie 50 429,4 tys. zł, tj. 92%.

Zgodnie z § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie gospodarki finansowej
podkarpackie
jdr sprawozdanie z wykonania planu finansowego sporządzane były
w układzie tabelarycznym 3,341
i opisowym i przedkładane
do
zatwierdzenia
3,330
3,128
Ministrowi RiRW. Zatwierdzone sprawozdania jdr przesyłały ministrowi
opolskie
właściwemu ds. finansów publicznych, w terminie do dnia 10 maja roku
3,056

3,273

3,397

3,593

3,627

3,776

zachodniopomorskie

śląskie

WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
następującego po roku, który obejmuje sprawozdanie. W przypadku dwóch
wodr, tj. Zachodniopomorskiego ODR i Lubelskiego ODR stwierdzono,
że w latach 2017–2018 wydatki ponoszone były w kwotach wyższych, niż
wynikające z planów finansowych tych jednostek zatwierdzonych przez
Ministra RiRW. Przekroczenia planów finansowych wydatków o kwoty:
326 tys. zł w Lubelskim ODR, 173 tys. zł i 316 tys. zł w Zachodniopomorskim
ODR, stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych wykazywane
były w sprawozdaniach z wykonania planu finansowego jdr, które bez uwag
zatwierdzał Minister RiRW. Przekroczenia planu finansowego dwóch jdr
w zakresie wydatków, były niezgodne z przepisem art. 30 ust. 2, art. 44
ust. 1 pkt 3 i art. 162 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. Wskazywało
to na niewłaściwą gospodarkę finansową, a także brak należytego nadzoru nad tymi jednostkami przez Ministra RiRW. W związku z wykazanymi
w toku kontroli NIK nieprawidłowościami dotyczącymi przekroczeń planu
finansowego w dwóch ww. wodr, Minister RiRW poinformował, że podjęte
zostały działania związane ze zgłoszeniem o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.

Wysokość wynagrodzenia za wykonywanie usług wymienionych
w art. 4 ust. 4 ustawy o jdr określały cenniki, które zatwierdzane były
przez Ministra RiRW na wniosek dyrektora jdr. Cenniki te przed przekazaniem do Ministra RiRW opiniowały Rady Społeczne Doradztwa Rolniczego.
Zatwierdzone cenniki podawano do publicznej wiadomości. Cenniki obok
cen za określone usługi doradcze zawierały stawki za „inne kursy i szkolenia”, co w przypadku Lubelskiego ODR pozwoliło na pobieranie opłat
za szkolenia, które powinny być nieodpłatne. W cenniku w ramach usług
w zakresie „kursów i szkoleń” ujęto zadanie pod nazwą „inne kursy i szkolenia”. Tak ogólnie sformułowane zadanie umożliwiało pobieranie opłat
za szkolenia, które ustawodawca określił, jako nieodpłatne, wymienione
w art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy o jdr. W 2018 r. Lubelski ODR zorganizował
135 szkoleń w ramach 23 tematów szkoleniowych dla rolników i innych
mieszkańców obszarów wiejskich w ramach programów: Restrukturyzacja małych gospodarstw i Premia dla młodego rolnika. Tematyka tych szkoleń dotyczyła stosowania nowoczesnych metod agrotechnicznych, hodowli
oraz przetwórstwa rolno–spożywczego, rachunkowości w gospodarstwach
rolnych, rolnictwa ekologicznego, ubiegania się o przyznanie pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy UE
lub innych instytucji krajowych lub zagranicznych, zarządzanie gospodarstwem rolnym, promocji produktów lokalnych i regionalnych. W szkoleniach tych łącznie wzięło udział 5320 uczestników, przy czym dla 2476 osób
były to szkolenia nieodpłatne, a dla 2844 osób pobrano po 50 zł za udział
w szkoleniu.

Cenniki usług doradczych

W ocenie NIK Lubelski ODR nie miał podstawy prawnej do pobierania opłat
za szkolenia, które ustawodawca określił, jako nieodpłatne.

W innych skontrolowanych wodr, również występowały w cennikach
stawki za „inne kursy i szkolenia”, z tym, że usługi takie nie były w nich
wykonywane.
19

3,593

3,627

3,776

śląskie
3,716
3,632
3,867
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lubuskie
Zasady ustalania wartości Wartość miernika w ustawie budżetowej na dany rok dla 16 wodr przed3,132
3,432
3,732
miernika w budżecie stawiano na podstawie
łącznych wartości
mierników proponowanych
zadaniowym jdr przez te jednostki dla działania 21.5.5.3 działalność doradcza, informalubelskie
w zakresie wykonania
cyjna
i upowszechnieniowa, w oparciu o zaplanowane na dany rok zadania.
usług doradczych
CDR corocznie przedstawiał propozycję wartości mierników budżetu zada3,213
3,468
3,598
niowego, w tym dla działania 21.5.5.2 podnoszenie kwalifikacji zawodowych
kadr doradczych na podstawie zaplanowanych na dany rok zadań do realizacji. Wartość ta wynikała z przyjętego na dany rok programu działalności
CDR i odzwierciedlała planowaną liczbę uczestników szkoleń w danym roku.
Wartości
tych mierników nie ulegały zmianom ze względu na uwarunkoi n f o g r a fi k a n
r 10
wania kadrowe i lokalowe jdr. Wartość miernika podlegała monitorowaniu
na podstawie sprawozdania z wykonania miernika budżetu zadaniowego.

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli stosowanie miernika, który obejmował
łączną Wartość
liczbę odbiorców
wszystkich
usług doradczych
w poszczególnych
miernika:
liczba odbiorców
usług doradczych,
wodr, nie
pozwalało
na
ocenę
stopnia
realizacji
zadań
doradczych
przez jdr.
szkoleniowych, informacyjnych i upowszechnieniowych

(dane wg sprawozdań RB-BZ2)

Infografika nr 4
Wartość miernika: liczba odbiorców usług doradczych, szkoleniowych, informacyjnych
i upowszechnieniowych (dane według sprawozdań RB–BZ2 w tys. odbiorców
2016
2017
2018

podkarpackie

199

47 256
zachodniopomorskie

Infografika nr 4

52 462

117%

89 960

lubelskie

79

103 435

86 524

53 068

115%

103 483
100%

52 595
94%

101%

108%

101%

lubuskie

56 402

112 145

85 123

113%

109%

106%

śląskie

229

110%

101%

opolskie

105%

124%

139%

224

82

132%

69 597
97%

116

136%

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie danych wodr.

Wyrażanie zgody W kontrolowanym okresie Minister RiRW działając na podstawie art. 8
na czynności ust. 3 ustawy o jdr wyraził zgodę w odniesieniu do 57 wniosków złożoi n f o g r a fi k a n r 1 1
przekraczające
nych przez dyrektorów jdr na podejmowanie przez nich decyzji w sprazwykły zarząd
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wach dotyczących mienia i gospodarki finansowej przekraczających zakres
zwykłego zarządu.

Przeciętne zatrudnienie w jdr (pracownicy merytoryczni)
w przeliczeniu na pełne etaty
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W przypadku dwóch wniosków (Zachodniopomorski ODR, Lubuski ODR)
Minister RiRW nie wyraził zgody na dokonanie przez dyrektorów jdr czynności w sprawach dotyczących mienia i gospodarki finansowej przekraczających zakres zwykłego zarządu, a dotyczących zbycia mienia, w tym użytkowania wieczystego nabytego w trybie przepisów ustawy.

Minister RiRW opracowywał kwartalne plany kontroli jdr. W latach
2016–2018 zaplanowano 12 kontroli, z czego 10 zostało wykonanych. Kontrolą objęto 71% jdr. Wyniki kontroli dotyczyły m.in. wprowadzenia systemu
ewidencji czasu pracy doradców, prowadzenia wyodrębnionej ewidencji
księgowej wydatków dokonywanych z otrzymywanych dotacji, aktualizacji i zmian polityki rachunkowości, zaprzestania antydatowania zarządzeń,
zwiększenia przychodów z innych źródeł poza dotacją celową. Kontrole
Ministra RiRW nie obejmowały zagadnień, związanych z jakością i przydatnością w praktyce rolniczej świadczonych usług doradczych przez jdr.

Formy nadzoru Ministra
RiRW nad działalnością
jdr

Przykład
W Łódzkim ODR zaplanowano w II kwartale 2018 r. przeprowadzenie kontroli wykorzystania dotacji celowej udzielonej Łódzkiemu ODR przez Ministra RiRW w 2017 r. na podstawie umowy nr SAR/Drw-DC-WODR-5/2017.
Kontrola została przeprowadzona w dniach 11–29.06.2018 r. i obejmowała prawidłowość realizacji przychodów i dokonywania wydatków Łódzkiego ODR oraz
wykorzystania dotacji celowej udzielonej przez Ministra RiRW na podstawie
umowy nr SAR/Drw-DC-WODR-5/2017 z dnia 8.02.2017 r.

W związku z wynikami kontroli przedstawionymi w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 15.12.2018 r., Minister RiRW zalecił dyrektorowi Łódzkiego ODR
podjęcie działań mających na celu:
− aktualizację polityki (zasad) rachunkowości oraz zaprzestanie wprowadzania zarządzeń z datą wsteczną;
− prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej środków pochodzących
z dotacji celowej na kontach bilansowych;
− rozważenie wprowadzenia systemu ewidencji czasu pracy doradców, który
umożliwi wyliczanie czasu pracy pracowników zaangażowanych w działania finansowane z dotacji oraz rozważenie wprowadzenia zasad podziału
środków na wynagrodzenia z dotacji oraz z działalności gospodarczej;
− podjęcie działań ukierunkowanych na zwiększenie przychodów Łódzkiego
ODR z innych źródeł niż dotacja celowa Ministra RiRW;
− staranniejsze planowanie i realizację inwestycji majątkowych w celu: szybszego uzgadniania programów realizacji inwestycji, uniknięcia aktualizacji
programów realizacji inwestycji w trakcie ich trwania, niedokonywania
zmian zakresu robót po podpisaniu umów z wykonawcami, kompletowania
całości dokumentacji dot. inwestycji.

W kontrolowanym okresie Minister RiRW nie prowadził ewaluacji usług
doradczych świadczonych przez jdr, za wyjątkiem zatwierdzania rocznych
sprawozdań z ich działalności. Nie prowadzono także analiz przydatności
świadczonych usług doradczych. Poza wydanymi wytycznymi określającymi formy realizacji usług doradczych w celu ich ujednolicenia Minister
RiRW nie wdrażał innych procedur weryfikujących rzetelność sprawozdań
z wykonania zadań przez jdr.

Ewaluacja
usług doradczych
przez Ministra RiRW
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Zasady i metody
oceny efektywności
działania wodr

Narzędzia informatyczne
ułatwiające Ministrowi
RiRW kontrolę
i ocenę jdr

Zgodnie z art. 14 ustawy o jdr Minister RiRW kontroluje i ocenia działalność jdr oraz pracę dyrektorów i rady społecznej. W związku z tym kontrola
i nadzór powinny obejmować także ocenę efektywności wykonywanych
zadań przez podległe jednostki. Ocena taka powinna dotyczyć ilości i jakości wykonanych usług doradczych oraz uwzględniać poziom zadowolenia
odbiorców tych usług finansowanych w całości z budżetu państwa. Zdaniem NIK Minister RiRW powinien podejmować działania mające na celu
badanie m.in. efektywności działania poszczególnych jdr poprzez opracowanie odpowiednio dobranych mierników służących ocenie wykonania
zadań doradczych.

Ministerstwo RiRW nie wdrożyło żadnych narzędzi informatycznych
wspierających realizacje jego zadań w zakresie nadzoru i kontroli nad jdr.
Prowadzone prace w zakresie budowy Zintegrowanego Elektronicznego
Systemu Doradztwa Rolniczego rozpoczęte zostały jeszcze w 2013 r.
Minister wyznaczył CDR do stworzenia Zintegrowanego Systemu Doradztwa
Rolniczego. W połowie 2017 r. opracowano koncepcję wsparcia informatyzacji
jednostek doradztwa rolniczego. W 2019 r. nadal trwały próby pozyskania
dofinansowania na stworzenie tego systemu.

5.2. Centrum Doradztwa Rolniczego

Struktura organizacyjna
CDR

Zasoby kadrowe,
wykształcenie i staż
pracy, wynagrodzenia
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CDR współpracował z wodr, placówkami naukowo-badawczymi i organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa. Zadania
realizowane były przez CDR w ramach rocznych programów działalności.
Dotyczyły głównie doskonalenia wiedzy i umiejętności z zakresu doradztwa
rolniczego, a także podnoszenia poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich. Transfery środków publicznych z budżetu państwa wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem
na działalność ustawową CDR.

W związku z nowelizacją ustawy o jdr struktura organizacyjna CDR nie uległa zmianie. Zarówno w Centrali jak i w czterech oddziałach regionalnych
utworzone zostały komórki organizacyjne wykonujące ustawowe zadania,
tj. w Oddziale w Poznaniu – dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem, Centrala CDR – dział Innowacji w Rolnictwie, Oddział w Warszawie
– dział Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Oddział w Radomiu – dział
Rolnictwa Ekologicznego i Działań Rolno-Środowiskowo-Klimatycznych,
Oddział w Krakowie – dział Rozwoju Obszarów Wiejskich, Centrala CDR
– dział Zastosowań Teleinformatyki.

W latach 2016–2018 przeciętne zatrudnienie pracowników merytorycznych w CDR wzrosło z 92 do 107 etatów. Pracownicy merytoryczni
posiadali wykształcenie i staż pracy zgodny z wymogami rozporządzenia
Ministra RiRW w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania
innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jdr. Ankietowani pracownicy merytoryczni CDR (79% respondentów) podawali, że zapewniono im możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w szkoleniach,
których treści i metody w 96% były adekwatne do ich potrzeb. Wszyscy ankietowani przyznali, że wynagrodzenie nie spełniało roli motywującej do pracy, a przyjęty system podziału nagród, przyznawania premii,
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podwyżek nie był adekwatny do wykonywanych zadań. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie przypadające na 1 etat wynosiło 4224 zł w 2016 r.,
4535 zł w 2017 r., 4719 zł w 2018 r. W okresie tym wynagrodzenie wzrosło
o ok. 12%.
Roczne programy działalności CDR na lata 2016–2018 obejmowały wszystkie zadania ustawowe określone w art. 4 ust. 1 ustawy o jdr. Przedmiot
i zakres planowanych zadań ustalany był na podstawie potrzeb zgłaszanych przez odbiorców usług edukacyjnych oraz odr w zakresie oferty
szkoleniowej dla ich pracowników. Roczne programy działalności CDR
uwzględniały także priorytety określające kierunki działalności jdr wskazywane przez Ministra RiRW. Minister RiRW zatwierdzał bez uwag roczne
programy działalności CDR po uprzednim zaopiniowaniu ich przez Radę
Społeczną Doradztwa Rolniczego.

Przedmiot i zakres
rocznych programów
działalności CDR

W CDR w ramach prowadzonej działalności szkoleniowej przeprowadzono
łącznie 382 szkolenia, w których brało udział łącznie 15,9 tys. uczestników.
Ponadto zorganizowano 13 szkoleń dla nauczycieli szkół rolniczych,
w których udział wzięło 309 osób. CDR zorganizowało także 955 szkoleń
z zakresu rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz rolnictwa ekologicznego, w których uczestniczyło łącznie 26,2 tys. osób. Szkolenia te miały
charakter wyjazdów studyjnych (188, uczestników 1,4 tys. osób), stacjonarny (1350, 42,4 tys. osób), szkoleń e-learningowych (22, 1,6 tys. osób),
konferencji (34, 4,2 tys. z osób). Tematy zrealizowanych szkoleń w zakresie
rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz rolnictwa ekologicznego wynikały z potrzeb zgłaszanych przez odbiorców usług edukacyjnych, w tym
pracowników odr. Ankietowani pracownicy odr podkreślali wysoką jakość
usług szkoleniowych wykonywanych przez CDR (96% ankietowanych).

Działalność szkoleniowa
i doskonalenie nauczycieli
szkół rolniczych

Zadania z zakresu doradztwa rolniczego uwzględniające działania na rzecz
podnoszenia konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspierania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenia
poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich były realizowane przez CDR w ramach rocznych programów działalności. W latach 2016–2018 CDR zaplanowało odpowiednio
225, 228 i 213 zadań ustawowych, z czego nie wykonał odpowiednio:
12, 11 i 16 zadań. Niewykonywany zakres zadań dotyczył głównie szkoleń
skierowanych dla doradców z odr, a spowodowany był głównie brakiem
zainteresowanych odbiorców. Sprawozdania z realizacji programów działalności za lata 2016–2018, przedkładane przez dyrektora CDR do zatwierdzenia Ministrowi RiRW, w terminach określonych w art.12 ust. 1, pkt 2
ustawy o jdr, zawierały informacje dotyczące wykonania zadań z zakresu
doradztwa rolniczego.

Zadania realizowane
przez CDR
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Zdjęcie nr 1
Szkolenie organizowane przez jdr

Źródło: zbiory WODR w Boguchwale.

Sporządzanie
przez CDR
analiz i prognoz
w zakresie rozwoju
doradztwa rolniczego

Działalność
informacyjna CDR,
upowszechnianie wyników
badań naukowych

Zakres wykonywanych
zadań odpłatnych
przez CDR

W latach 2016–2018 opracowano 18 analiz i prognoz w zakresie rozwoju
doradztwa rolniczego, analizy rynków rolnych, zboża, mleka i mięsa. Dotyczyły one m.in. cen nawozów mineralnych, stanu doradztwa na rzecz integrowanej ochrony roślin, znaczenia dokumentów strategicznych w zakresie
roli i zadań dla systemu doradztwa rolniczego w Polsce, potrzeb edukacyjnych uczestników szkoleń organizowanych przez CDR. Wyniki tych analiz
publikowano w formie badań i raportów i zamieszczano na stronie internetowej CDR.

W CDR prowadzono system informacji i bazy danych na potrzeby doradztwa rolniczego, w skład którego wchodziło: sześć internetowych serwisów tematycznych, 16 baz danych, trzy strony internetowe i 29 wydawnictw elektronicznych. CDR podejmowało działania na rzecz udostępniania
i upowszechniania wyników badań naukowych mających zastosowanie
w praktyce poprzez konferencje, wyjazdy studyjne, sympozja naukowe
oraz współpracę z jednostkami badawczo-rozwojowymi. CDR w ramach
współpracy realizowało projekty m.in. z AgriLink17, AgroBank18, LIAISON19,
NEFERTITI20.

CDR w latach 2016–2018 wykonywało odpłatnie zadania w zakresie szkoleń, kursów, konferencji, egzaminów, doświadczalnictwa. Ogółem zrealizowano 41 zadań, w których uczestniczyło 1,5 tys. osób. Zakres zrealizowanych zadań odpłatnych wynikał z art. 4 ust. 4 ustawy o jdr. Zadania te
w większości realizowane były samodzielnie przez CDR (38 zadań).
17 Współpraca w zakresie szerzenia wiedzy rolniczej – rolnicy, doradcy rolniczy, naukowcy na rzecz
innowacji.

18 Skład konsorcjum: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB, Poznańskie Centrum
Superkomputerowo Sieciowe, Fundacja Kaleckiego, CDR, jako lider projektu.
19 Zwiększenie innowacyjności w rolnictwie, powiązanie podmiotów, instrumentów i polityk
poprzez sieć.
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20 Sieć europejskich gospodarstw demonstracyjnych – wymiana wiedzy i innowacji przez
demonstracje.
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Trzy zadania wykonywane były przy współudziale podmiotów zewnętrznych takich jak: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Krakowie, Biuro Organizacji Szkoleń „Scholar”.

W 2016 r. przychody z działalności gospodarczej wynosiły 2367 tys. zł
(13,8% przychodów ogółem), w 2017 r. – 3645 tys. zł (18,8%) i w 2018 r.
– 2266 tys. zł (10,7%). Głównym źródłem przychodów były usługi szkoleniowe, przy czym udział przychodów z tego tytułu zmniejszył się z 54%
w 2016 r. do 28% w 2018 r. przychodów z działalności gospodarczej CDR.
Udział przychodów z tytułu działalności wystawienniczej, organizowania
targów, konferencji, kiermaszów wzrósł odpowiednio z 7,3% do 43,3%
przychodów działalności gospodarczej. W 2016 r. na jednego pracownika CDR przypadało 13,4 tys. zł przychodów z działalności gospodarczej,
w 2017 r. – 19,7 tys. zł, a w 2018 r. – 11,4 tys. zł.

W kontrolowanym okresie zwiększyły się przychody ogółem CDR i wynosiły odpowiednio: 17 146 tys. zł, 19 426 tys. zł i 21 212 tys. zł. Najwyższy udział w strukturze przychodów stanowiły dotacje celowe wynoszące
odpowiednio: 80%, 75% i 82% ogółem przychodów. W strukturze dotacji celowych najwyższy udział miały środki przeznaczone na realizację
zadań z zakresu doradztwa rolniczego, tj. odpowiednio 11 925 tys. zł (87%
ogółem dotacji), 12 693 tys. zł (87%), 13 328 tys. zł (77%). Środki dotacji
wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem i prawidłowo rozliczone.

Źródła finansowania
zadań wykonywanych
przez CDR

Z otrzymanej w 2016 r. kwoty 12 302 tys. zł dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w art. 4 ust. 1 ustawy o jdr CDR
nie wykorzystało 30,3 tys. zł (0,3%), w 2017 r. z kwoty 16 522 tys. zł
nie wykorzystano 309,4 tys. zł (1,8%), w 2018 r. z kwoty 18 607 tys. zł
nie wykorzystano 559,3 tys. zł (3%).

Zwroty środków dotacji
celowych

Koszty działalności CDR wynosiły w 2016 r. – 16 750,8 tys. zł, w 2017 r.
– 18 979 tys. zł, a w 2018 r. – 21 203 tys. zł, tj. wzrosły o 26%. W 2018 r.
koszty Centrali w Brwinowie (wraz z Oddziałem w Warszawie) wynosiły
9962 tys. zł (32% kosztów ogółem), Oddziału w Radomiu – 5116 tys. zł
(24%), Oddziału w Krakowie – 3734 tys. zł (18%), Oddziału w Poznaniu
– 2390 tys. zł (11%).

Koszty działalności CDR

W latach 2016–2018 CDR otrzymało z budżetu państwa dotacje celowe
na realizację zadań określonych w art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich w kwotach odpowiednio: 1794 tys. zł
(13% dotacji ogółem), 1829 tys. zł (13%), 1849 tys. zł (11%). Dotacja
na realizację zadań jednostki centralnej KSOW w 2018 r. wynosiła
2261 tys. zł (13% dotacji ogółem). Środki dotacji przeznaczone zostały
na organizację konferencji, seminariów, wyjazdów studyjnych. Zostały
prawidłowo rozliczone, a niewykorzystane kwoty zwrócone na rachunek
bankowy Ministerstwa RiRW w terminach określonych w umowach dotacji.

Kwoty niewykorzystanych środków dotyczyły także dotacji na realizację
zadań określonych w art. 55 ust. 1 pkt. 4 ustawy o wspieraniu rozwoju
obszarów wiejskich. W 2016 r. przekazana została kwota w wysokości
2595 tys. zł, zwrócona 801,3 tys. zł (31%), w 2017 r. z kwoty 2115 tys. zł
nie wykorzystano 285,9 tys. zł (14%), a w 2018 r. z otrzymanej kwoty
2115 tys. zł, zwrot 265,8 tys. zł (13%).

Wykorzystanie środków
dotacji na zadania
w zakresie SIR
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Najwyższy udział w strukturze kosztów CDR stanowiły wynagrodzenia
wraz z pochodnymi, które stanowiły odpowiednio 55%, 54% i 53%. Koszty
ogółem w przeliczeniu na 1 pełnozatrudnionego pracownika CDR wynosiły
odpowiednio: 95,2 tys. zł, 102,6 tys. zł i 106, 5 tys. zł.

Mierniki budżetu
zadaniowego CDR

Usługi w zakresie
nowoczesnych technologii
oraz ekonomiki i organizacji
produkcji rolnej

W CDR nie prowadzono odrębnej ewidencji kosztów z podziałem na kategorie zadań określonych w art. 4 ust. 1 ustawy o jdr. W związku z tym nie
było możliwości określenia wysokości kosztów poniesionych na poszczególne zadania z zakresu doradztwa rolniczego.

W 2016–2018 w ramach budżetu zadaniowego CDR realizował zadanie 21.5
wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna,
tradycyjna i systemy jakości żywności, podzadanie 21.5.5. doradztwo
rolnicze i działania 21.5.5.1 – doskonalenie kadr rolniczych, 21.5.5.2
– doskonalenie zawodowe kadr doradczych i 21.5.5.4 – działalność doradcza, informacyjna i upowszechnieniowa dla kadr doradczych. Miernik dla
działania 21.5.5.1 określający liczbę odbiorców usług edukacyjnych dla
kadr pracujących na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich zaplanowany na poziomie 4,7–5,0 tys. odbiorców tych usług został zrealizowany
odpowiednio w 92%, 94% i 58%. Miernik dla działania 21.5.5.2 określający
liczbę odbiorców usług edukacyjnych dla kadr doradczych zaplanowany
na poziomie 8,5 tys. odbiorców został wykonany odpowiednio: 83%, 116%,
69%. Miernik dla działania 21.5.5.4 określający liczbę prowadzonych przedsięwzięć doradczych, informacyjno-konsultacyjnych i upowszechnieniowych zaplanowany został na poziomie 74 sztuk, a wykonany odpowiednio:
105%, 110% i 111%. Zrealizowane wartości mierników dla działań 21.5.5.1
i 21.5.5.2 wskazywały na niewykonywanie zaplanowanych zadań w zakresie
doskonalenia kadr rolniczych oraz doskonalenia zawodowego kadr doradczych. Przyczyną niewykonania zaplanowanej ilości szkoleń było mniejsze
niż zakładano zainteresowanie potencjalnych uczestników.
CDR współpracowało z jednostkami naukowymi, szkołami rolniczymi,
placówkami oświatowymi i innymi partnerami krajowymi i zagranicznymi w zakresie pozyskiwania informacji o wynikach badań naukowych, osiągnięć i wdrożeń w rolnictwie, sektorze żywnościowym i na
obszarach wiejskich. Współpraca ta prowadzona była na podstawie stosownych porozumień21 oraz umowy konsorcjum z Instytutem Uprawy
Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Realizowano wspólne projekty
z ARiMR oraz z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Pracownicy CDR
są członkami rad naukowych instytutów naukowych. CDR opracowywało
i rozpowszechniało informacje o osiągnięciach naukowo-wdrożeniowych
w rolnictwie, sektorze żywnościowym i na obszarach wiejskich (na poziomie krajowym i zagranicznym)22.
21 Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin
Zielarskich w Poznaniu, Morski Instytut Rybacki w Gdyni, Instytut Zootechniki w Krakowie,
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie, Państwowy Instytut Weterynarii
w Puławach.
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22 Informacje na temat różnych form transferu wiedzy zawarte były na stronie https://www.cdr.gov.
pl/transfer-wiedzy. Na stronie https://sir.cdr.gov.pl/bazy-sir zawarte były informacje na temat
prac naukowo-badawczych, innowacyjnych rozwiązań naukowych wcielanych do praktyki
oraz przykłady konkretnych projektów. Na stronie www.cdr.gov.pl zamieszczane były również
cykliczne publikacje – „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego”, „Horyzonty CDR” i „Wydarzenia CDR”.
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CDR prowadziło na platformie YouTube własny kanał tematyczny, na którym zamieszczane były m.in. relacje filmowe ze spotkań i szkoleń i cykle
filmowe „Nowoczesność w rolnictwie”.

W zakresie skutecznego transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, sektorze żywnościowym i na obszarach wiejskich, w CDR m.in. w 2016 r.
i w 2018 r. sporządzono opracowanie dla kierownictwa CDR „Koncepcja
transferu wiedzy w rolnictwie i na obszarach wiejskich z wykorzystaniem
Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich”, w maju
2018 r. powołano trzy zespoły, do których zadań należało m. in. opracowanie list rekomendacyjnych działań w zakresie transferu wiedzy pomiędzy nauką i praktyką, z czego opracowano materiały analityczne. Materiały
dotyczące prognoz w zakresie skutecznego transferu wiedzy zamieszczane
były również w publikacji CDR „Zagadnienia doradztwa rolniczego” oraz
publikowane w formie broszur. CDR przekazywało informacje o osiągnięciach naukowych i możliwości ich wdrożenia w rolnictwie do wodr poprzez
m.in. spotkania z doradcami w formie szkoleń i konferencji.

5.3. Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego

Działalność wodr była zgodna z ustawowym zakresem zadań doradczych.
Struktura organizacyjna i zasoby kadrowe zapewniały prawidłowe wykonywanie usług doradczych oraz wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa. Wodr prawidłowo wykonywały usługi
dotyczące ekonomiki i organizacji produkcji rolnej, a w ograniczonym zakresie obejmujące obszar nowoczesnych technologii. W wodr funkcjonowały
różne sposoby ewidencji usług doradczych, które nie umożliwiały ich agregowania i porównywania pomiędzy poszczególnymi jednostkami. W ograniczonym zakresie wykonywana była kontrola wewnętrzna zadań ustawowych,
polegająca głownie na weryfikowaniu organizacji szkoleń.

Zakres działania i kompetencje poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych kontrolowanych wodr określono w statutach i regulaminach
organizacyjnych. Przy wszystkich kontrolowanych wodr działały rady
społeczne doradztwa rolniczego. Do ich zadań należało m.in. opiniowanie projektów rocznych programów działalności wodr, rocznych planów
finansowych oraz sprawozdań z ich wykonania, a także cenników określających wysokość wynagrodzeń za wykonywane usługi. We wszystkich
kontrolowanych wodr zadania ustawowe wymienione w art. 4 ust. 2 i 4
ustawy o jdr przypisane były odpowiednim komórkom organizacyjnym.
Nowelizacja ustawy o jdr z 2016 r. nie miała istotnego wpływu na organizację wodr.

Struktura organizacyjna
wodr

Przykłady

W strukturze organizacyjnej Podkarpackiego ODR w 2016 r. funkcjonowały
następujące działy: Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich, Dział Technologii
Produkcji Rolnej i Doświadczalnictwa, Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony
Środowiska. Nie zostały zorganizowane: Dział Systemów Produkcji Roślinnej
i Dział Systemów Produkcji Zwierzęcej, które były uwzględnione w strukturze Podkarpackiego ODR w 2016 roku. W późniejszym okresie działy te połączono w ramach Działu Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa
z Sekcjami: Produkcji Zwierzęcej, Produkcji Roślinnej i Doświadczalnictwa.
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Wartość miernika: liczba odbiorców usług doradczych,
szkoleniowych, informacyjnych i upowszechnieniowych
(dane wg sprawozdań RB-BZ2)

2016

2017

2018
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podkarpackie

Zasoby kadrowe,
wyksztalcenie
i staż pracy,
wynagrodzenia

105%

124%

139%

224

199

229

W Lubuskim ODR stwierdzono, że po nowelizacji ustawy o jdr, struktura
organizacyjna uległa zmianom:
utworzono110%
nowy Dział 113%
Rolnictwa Ekologicz101%
opolskie
nego i Ochrony Środowiska, nowe stanowisko ds. Bezpieczeństwa Informacji,
47 256
52 462
56 402
Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, przy jednoczesnej likwidacji
stanowiska zachodniods. Zarządzania Jakością.
Zmiana
regulaminu101%
spowodowała reor117%
109%
pomorskie
ganizację wybranych
działów. Dyrektorowi LODR bezpośrednio podlegał Dział
89 960
112 145
103 435
Administracyjno-Gospodarczy
w Kalsku.
Zlikwidowano
Zespoły Specjalistów
Zakładowych podlegających
Dyrektorowi
Oddziału
w
Lubniewicach.
W miejsce
108%
106%
115%
śląskie
Zespołu Pracowników Administracyjno-Gospodarczych w Lubniewicach utwo85 123
86 524
103 483
rzony został Dział Administracyjno-Gospodarczy. Bez zmian pozostało funkcjonowanie jedenastu
pzdr, które
działalności, a także
100% z planów132%
101% wykonywały
lubuskie
z zakresów czynności doradców.
53 068
52 595
69 597

136%
lubelskie
97%
94%
Zasoby kadrowe
kontrolowanych
wodr
79
82 zapewniały
116 sprawne wykonywanie
ustawowych zadań. Liczba zatrudnionych doradców w przeliczeniu na pełne
etaty w kontrolowanych wodr była zróżnicowana i wynosiła w 2018 r.:
78 w Lubuskim ODR, 74 w Opolskim ODR, 122 w Śląskim ODR, 132
i n f o g r a fi k a n r 1 1
w Zachodniopomorskim ODR, 258 w Lubelskim ODR i 261 w Podkarpackim ODR.

Przeciętne zatrudnienie w jdr (pracownicy merytoryczni)
w przeliczeniu na pełne etaty

Infografika nr 5
Przeciętne zatrudnienie w jdr (pracownicy merytoryczni) w przeliczeniu na pełne etaty
2016

2017

2018
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242
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śląskie

lubuskie

lubelskie

CDR Barwinów

RAZEM

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie danych jdr.

W kontrolowanych wodr liczba gospodarstw w przeliczeniu na jednego
doradcę była zróżnicowana i wynosiła w 2018 r. od 127 w Śląskim ODR
do 727 w Lubelskim ODR. W przypadku czterech kontrolowanych wodr
wskaźnik ten zwiększył się (Zachodniopomorski ODR, Lubuski ODR, Lubeli n f o g r a fi k a n r 1 2
ski
ODR), a zmniejszył się w dwóch (z 583 do 261 gospodarstw w Podkarpackim ODR i z 162 do 127 gospodarstw w Śląskim ODR).
Szkolenia wykonane przez kontrolowane jdr-y w przeliczeniu
na jeden etat merytoryczny
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2016

2017

2018

POLSKA

2,6%

16

1 401 271

10,46
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Liczba gospodarstw na jednego doradcę zatrudnionego w jdr
Infografika nr 6
Liczba gospodarstw na jednego doradcę zatrudnionego w jdr
2016

2017

2018

583

319

261

565

616

621

278

285

288

162

152

127

103

123

136

651

727

727

podkarpackie

opolskie

zachodniopomorskie

śląskie

lubuskie

lubelskie

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie danych wodr.
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Zatrudnieni w kontrolowanych wodr doradcy spełniali wymagania dotyczące kwalifikacji określone w rozporządzeniu w sprawie warunków wynagradzania
za pracę. Wykształcenie wyższe rolnicze posiadało od 71%
Odsetek gospodarstw rolnych korzystających z doradztwa rolniczego,
doradców w Lubuskim
ODR
do 95% usług
w Podkarpackim
w tym
z odpłatnych
doradczych (wODR.
%)

Ankietowani doradcy23 wykonujący usługi doradcze w ODR (96% respondentów) podawali, że zapewniono
im możliwość
rozwoju
zawodowego
2016
2017
2018
poprzez udział w szkoleniach, których treści i metody były adekwatne
do ich potrzeb. Ankietowani doradcy (85%) stwierdzili, że wynagrodzenie
podkarpackie
31% podziału nagród,
nie spełniało roli motywującej43%
do pracy, a 42%
przyjęty system
przyznawania premii, podwyżek nie był adekwatny w stosunku do wykonywanych zadań. opolskie
27%
26%
26%

W kontrolowanym okresie przeciętne miesięczne wynagrodzenie przypadające na 1 etat zachodniobyło najniższe w Podkarpackim ODR i wynosiło od 3056 zł
26%
25%
22%
do 3397 zł. Najwyższe
pomorskie było w Zachodniopomorskim ODR i wynosiło
od 3593 zł do 3776 zł. Najwyższe wynagrodzenie było w Śląskim ODR
i w 2018 r. wynosiło 3867 zł. W okresie tym różnica w wynagrodzeniach
śląskie
43%
42%
33%
pomiędzy kontrolowanymi wodr wynosiła około 26%.
lubuskie

42%

43%

47%

lubelskie
64%
61% 315 pracowników
56% merytorycznych jdr
23 Ankieta przeprowadzona została w
wybranej grupie
w trakcie niniejszej kontroli. W grupie ankietowanych było 50 doradców z Podkarpackiego ODR,
85 ze Śląskiego ODR, 47 z Lubuskiego ODR, 13 z Opolskiego ODR, 20 z Lubelskiego ODR,
30 z Zachodniopomorskiego ODR, 70 z CDR.
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Wysokość przychodu i kosztów na jednego pracownika
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2017
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Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) na jeden

etat pracownika merytorycznego (w zł)
Infografika nr 7
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) na jeden etat pracownika merytorycznego (w tys. zł)
2016

2017

2018

3,341

3,330

3,128

3,056

3,273

3,397

3,593

3,627

3,776

3,716

3,632

3,867

3,132

3,432

3,732

3,213

3,468

3,598

podkarpackie

opolskie

zachodniopomorskie

śląskie

lubuskie

lubelskie

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie danych wodr.
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Fluktuacja kadr ODR

W kontrolowanych wodr widoczne było niekorzystne zjawisko odpływu
wykwalifikowanej kadry doradczej z powodu niezadowolenia z wynagroWartość miernika: liczba odbiorców usług doradczych,
dzenia.
szkoleniowych, informacyjnych i upowszechnieniowych

(dane
wg sprawozdań
RB-BZ2)
Największa stabilizacja w
zatrudnieniu
kadry
doradczej wystąpiła w Zachodniopomorskim ODR (zrezygnowało z pracy 15 pracowników, zatrudniono 20,
2016 stanu zatrudnienia
2017
2018 okresie).
co stanowiło 8% średniego
w tym

Największe zmiany kadrowe odnotowano w Lubelskim ODR (zrezygnowało 99,
podkarpackie
105%
124%
139%
a przyjętych zostało 60,
stanu zatrudnienia
224 co stanowiło
199 30% średniego
229
w tym okresie).

Nieprawidłowości
w zatrudnianiu osób
na stanowiskach
kierowniczych

110%
113%
101%
Zdaniem NIKopolskie
przyczyną zmian
kadrowych
mogła być
wysokość przecięt47 256
52 462
56 402
nego miesięcznego wynagrodzenia. Niezadowolenie z wykonywanej pracy
potwierdziłyzachodniobadania ankietowe
pracowników
wodr,101%
którzy średnio w 85%
117%
109%
pomorskie
wskazywali, że wynagrodzenie
nie
motywowało
ich
do
pracy.
89 960
112 145
103 435

W procesie rekrutacji
pięciu106%osób na stanowiska
kierownicze
w trzech24
108%
115%
śląskie
z sześciu kontrolowanych
85 123 wodr nie
86 przestrzegano
524
103 483 wymaganego wykształcenia i stażu pracy określonego rozporządzeniem Ministra RiRW w sprawie
100%
101%
132%
lubuskie
warunków wynagradzania za pracę, wykształcenia i stażu pracy.
53 068

Przykłady

lubelskie

79

52 595

94%

82

69 597

97%

116

136%

W Podkarpackim ODR 2 osoby powołane na kierowników PZDR w Lesku
i Nisku nie spełniały zarówno wymogu kwalifikacji, jak również stażu pracy.

W Opolskim ODR na stanowisko kierownika działu gospodarstwa wiejskiego
i agroturystyki zatrudniono osobę, która nie posiadała wymaganego stażu pracy.
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24

Przeciętne zatrudnienie w jdr (pracownicy merytoryczni)
w przeliczeniu na pełne etaty
Opolski ODR, Lubuski ODR i Podkarpacki ODR.
2016

podkarpackie

2017

2018
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W Lubuskim ODR 2 osoby powołane na stanowiska kierownika PZDR
w Świebodzinie i w Gorzowie Wlkp. nie spełniały wymagań, co do stażu pracy
i wykształcenia.

Jedynym narzędziem w zakresie ewaluacji usług doradczych były badania
ankietowe przeprowadzane przez pięć z sześciu kontrolowanych wodr25.
Celem tych badań było uwzględnienie oczekiwań odbiorców usług doradczych, szkoleniowych i informacyjnych tj. rolników i innych mieszkańców
obszarów wiejskich. W kontrolowanych wodr badaniami obejmowano
poniżej 1% osób zainteresowanych usługami doradczymi. Inną formą badania potrzeb w tym zakresie były przeprowadzane wywiady w trakcie bezpośrednich kontaktów rolników z doradcami wodr.

Rozpoznawanie potrzeb
na usługi doradcze
przez wodr

Przykład

W Podkarpackim ODR w latach 2017–2018 ankietami objęto 834 rolników
z 21 powiatów. W stosunku do ilości gospodarstw rolnych w woj. podkarpackim wynoszącej 129,5 tys. wskaźnik objętych badaniem ankietowym w 2017 r.
wynosił 0,33%.

W latach 2016–2018 dyrektorzy wszystkich kontrolowanych jdr stosownie do art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o jdr opracowywali roczne programy działalności, które w myśl art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o jdr terminowo przekazywali do zatwierdzenia Ministrowi RiRW. Ministerstwo zgłosiło uwagi
do 32 programów rocznych z 35 przedłożonych do zatwierdzenia w tym
okresie. Od 2017 r. w kontrolowanych wodr obowiązywały jednolite sposoby działania w zakresie opracowywania rocznych programów działalności oraz ustalane przez Ministra RiRW priorytety działalności doradczej. W związku tym do jdr przekazane zostały wzory rocznych programów działalności posiadających jednolitą strukturę w części opisowej, jak
i tabelarycznej. Przedmiot i zakres planowanych zadań w rocznych programach działalności jdr uwzględniał zadania określone w art. 4 ust. 2 i 4
ustawy o jdr. Ustalane corocznie priorytety przez Ministra RiRW dotyczyły istotnych obszarów w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Założenia tych dokumentów były jednakowe pod względem treści,
pomimo różnej specyfiki rolnictwa i obszarów wiejskich w tych regionach. Poszczególne wodr otrzymały z MRiRW w formie wytycznych wzór
rocznych programów działalności określających jednolity zakres zadań,
zarówno pod względem części opisowej, jak i tabelarycznej.

Przedmiot i zakres
rocznych programów
działalności wodr

Przykład

Wnioskowane przez Ministra RiRW do uwzględnienia w rocznych programach działalności wszystkich jdr przykładowe priorytety działalności doradczej dotyczyły m.in.:

− upowszechniania wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania
afrykańskiego pomoru świń (ASF) i ptasiej grypy z uwzględnieniem bioasekuracji,
− wzmocnienia działań na rzecz transferu wiedzy pomiędzy nauką a praktyką
rolniczą,

25 Zachodniopomorski ODR nie prowadził ewaluacji usług doradczych.
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− działania na rzecz bezpieczeństwa żywności,

− upowszechniania wiedzy na temat przeciwdziałaniu antybiotykoodporności
u ludzi i zwierząt.

W latach 2016–2018 kontrolowane wodr wykonywały nieodpłatnie zadania określone w art. 4 ust. 2 ustawy o jdr. Zadania te wykonywane były
przez wodr samodzielnie, aczkolwiek sporadycznie zapraszano ekspertów zewnętrznych do specjalistycznych usług doradczych. Zakres usług
doradczych obejmował głównie szkolenia, działalność informacyjną, upowszechnieniową oraz udzielanie pomocy w sporządzaniu dokumentacji
niezbędnej do ubiegania się o uzyskanie pomocy finansowanej ze środków krajowych i UE.
Wyniki badań ankietowych26 przeprowadzonych przez Izby Rolnicze
na zlecenie NIK wśród 180 rolników, potwierdziły, że podstawowym zakresem usług nieodpłatnych wykonywanych przez wodr były szkolenia (88%
wskazań) wypełnianie wniosków o pomoc finansowaną z funduszy krajowych i zagranicznych w ramach usług odpłatnych (40%). Ankietowani
wskazywali na niedostosowanie oferty usług doradczych do potrzeb beneficjentów, szczególnie w zakresie doradztwa technologicznego, branżowego
oraz koncentrowanie się głównie na usługach odpłatnych. Podnosili niewłaściwy przepływ informacji o usługach doradczych oraz nadmierną biurokrację. Około 70% ankietowanych przyznało, iż korzysta z pomocy doradczej oferowanej przez prywatne firmy doradcze, głównie z powodu niskiej
jakości usług doradczych oferowanych przez wodr i ich niedostosowania
do potrzeb beneficjentów. Dotyczyło to szczególnie rolników z województwa zachodniopomorskiego27, prowadzących duże specjalistyczne gospodarstwa rolne (powyżej 50 ha), dla których publiczne doradztwo rolnicze
nie zapewniało wystarczającego zakresu usług i nie było konkurencyjne
wobec doradztwa prywatnego.

Zadanie wymienione w art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy o jdr, tj. prowadzenie działalności w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych rolników i innych
mieszkańców obszarów wiejskich realizowane było poprzez udzielanie porad,
informacji w zakresie wyboru form dokształcania umożliwiającego uzyskanie przydatnych kwalifikacji do prowadzenia działalności rolniczej. Powyższy
zakres zadań jdr ustalony został przez Ministra RiRW w corocznie publikowanych wytycznych do sporządzania rocznych programów działalności jdr.
Przykłady

W Podkarpackim ODR w ramach realizacji zadania w zakresie podnoszenia
kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich
udzielonych zostało w 2016 r. – 166, w 2017 r. 190, a w 2018 r. – 200 informacji
na temat np. wyboru odpowiedniej szkoły w celu odbycia kursu dającego tytuł
zawodowy przydatny do prowadzenia działalności rolniczej. Ponadto opracowano ulotkę pt. kwalifikacyjne kursy zawodowe.
26 Badania ankietowe przeprowadzone zostały w grupie 180 rolników przez Izby Rolnicze w sześciu
województwach, na obszarze których świadczyły usługi doradcze kontrolowane przez NIK wodr,
tj. w podkarpackim, zachodniopomorskim, lubelskim, lubuskim, śląskim i opolskim.
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27 Opinia dotyczyła 60% z grupy ankietowanych 50 rolników z województwa zachodniopomorskiego.

WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
W Opolskim ODR w ramach realizacji tego zadania udzielano informacji
w zakresie możliwości zdobycia kwalifikacji rolniczych w ilości odpowiednio:
318, 2185 i 1634.

Objęte kontrolą wodr zgodnie z wytycznymi Ministra RiRW dotyczącymi
sporządzania rocznych programów działalności wykonywały ww. zadanie
poprzez informowanie rolników o możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych wskazując na inne podmioty świadczące taki zakres usług.
Ponadto realizację tego zadania włączyły w katalog usług odpłatnych, organizując np. kursy dla kombajnistów, czy też szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin.
Przykłady

W Lubuskim ODR w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych rolników
informowano o możliwości zdobywania uprawnień kombajnistów zbożowych,
do wykonywania zabiegów ochrony roślin sprzętem naziemnym, fumigacji
magazynów zbożowych, kursów uprawniających do obrotu środkami ochrony
roślin. Wszystkie te kursy prowadził wodr i wykazał je w usługach odpłatnych
określonych w art. 4 ust. 4 pkt 1d ustawy o jdr.
W Lubelskim ODR realizacja tego zadania wykazana została w ramach działalności odpłatnej dotyczącej szkoleń m.in. na temat środków ochrony roślin,
integrowanej produkcji roślin i operatorów kombajnów zbożowych.

W 2018 r. liczba przeprowadzanych szkoleń kształtowała się na poziomie od 246 w Opolskim ODR do 1439 w Podkarpackim ODR. Łącznie kontrolowane wodr w latach 2016–2018 przeprowadziły 16,8 tys. szkoleń.
Liczba szkoleń przypadająca na 1 doradcę zatrudnionego w wodr wynosiła w 2018 r. od 3,3 w Opolskim ODR do sześciu w Podkarpackim ODR oraz
10 w Zachodniopomorskim ODR.

Działalność szkoleniowa
wodr

Największą popularnością cieszyły się szkolenia dotyczące:

− stosowania nowoczesnych metod agrotechnicznych, hodowli oraz
przetwórstwa rolno-spożywczego;

− ubiegania się o przyznanie pomocy finansowanej lub współfinansowanej
ze środków pochodzących z funduszy UE lub innych instytucji krajowych;

− rozwiązywania problemów technologicznych i organizacyjno-ekonomicznych
gospodarstw rolnych.

W realizowanych szkoleniach uwzględniany był w szczególności zakres
tematyczny wynikający z art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy o jdr. Ponadto plan
szkoleń uzupełniany był o zagadnienia wskazywane przez Ministra RiRW
w corocznie ustalanych priorytetach działalności rolniczej na dany rok.
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Szkolenia wykonane przez kontrolowane jdr-y w przeliczeniu
na jeden etat merytoryczny
Infografika nr 8
Szkolenia wykonane przez kontrolowane jdr-y w przeliczeniu na jeden etat merytoryczny
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Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie danych wodr.

Inny zakres działalności Oprócz działalności szkoleniowej wodr realizował następujące zadania:
ustawowej wodr
i n f o g r a fi k a n r 2

− prowadzenie działalności informacyjnej wspierającej rozwój produkcji
rolniczej obejmującej publikacje, broszury, informacje o charakterze
doradczym i upowszechnieniowym, prowadzenie stron internetowych;

− udzielanie pomocy rolnikom i innym mieszkańcom obszarów wiejsLiczba oddziałów i terenowych zespołów doradztwa
kich w zakresie sporządzania
dokumentacji niezbędnej do uzyskarolniczego w kontrolowanych jdr-ach
nia pomocy z UE lub innych instytucji krajowych lub zagranicznych.
W latach 2016–2018 w kontrolowanych wodr udzielono łącznie ponad
321,9 tys. porad w tym zakresie. Największą liczbę usług świadczył
Podkarpacki ODR, aKoszalin
najmniejszą Opolski ODR. W ramach tego zadania
nie wypełniano wniosków niezbędnych do uzyskania przez rolników
pomocy finansowanej lub współfinansowanej z funduszy UE albo
Barzkowice
innych instytucji
krajowych i zagranicznych;

− opracowywanie analiz rynku artykułów rolno-spożywczych i środków
produkcji oraz gromadzenie i upowszechnianie informacji rynkowych
Lubniewice
Kalsk
Poznań
Warszawa
w tym zakresie. Analizy dotyczyły
głównie monitoringu
cen środków
Brwinów
ochrony roślin, środków produkcji, targowiskowych cen artykułów
rolnych, materiału siewnego. W ramach tego zadaniaRadom
w analizowanym
Końskowola
okresie kontrolowane wodr wykonały od 11 analiz w Podkarpackim
ODR do 300 w Opolskim ODR. Łącznie kontrolowane wodr wykonały
523 analizy. Dane z analiz publikowane
były na stronach internetowych
Łosiów
Częstochowa
kontrolowanych jdr i w ich wydawnictwach.
Mikołów
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Kraków

Bielsko-Biała
centrum doradztwa rolniczego

Boguchwała
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Zdjęcie nr 2
Nowoczesne kierunki w hodowli zwierząt

Źródło: zbiory fotografii WODR w Boguchwale.

Hodowla alpak, jako przykład alternatywnego kierunku w produkcji zwierzęcej była przedmiotem szkoleń zorganizowanych w 2019 r. przez CDR w Brwinowie dla doradców wodr, prywatnych i mieszkańców obszarów wiejskich.
Szkolenie dotyczyło możliwości wykorzystania alpak we wspomaganiu terapii osób niepełnosprawnych i profilaktycznie w celu poprawy samopoczucia.

W kontrolowanych wodr ewidencja usług doradczych, realizowanych
głównie przez pzdr była prowadzona na podstawie informacji bieżących
oraz uzupełniających składanych przez doradców oraz kadrę kierowniczą. W wodr nie obowiązywały jednolite zasady ewidencjonowania wykonywanych usług doradczych, które byłyby podstawą ich wykazywania
w rocznych sprawozdaniach z działalności wodr. Z sześciu skontrolowanych wodr, w pięciu statystykę w zakresie wykonanych ustawowych zadań
prowadzono z wykorzystaniem różnych informatycznych baz danych. Bazy
te stanowiły podstawę do sporządzania rocznych sprawozdań z działalności wodr, a za jej rzetelność odpowiadali doradcy rolni (wykonawcy zadań)
i nadzorujący ich kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych.
W Lubuskim ODR elektronicznej bazy danych nie prowadzono, a ewidencję
wykonywanych usług dokumentowano przy pomocy odpowiednich formularzy.

Ewidencja
usług doradczych

Obowiązujące w wodr wytyczne Ministra RiRW umożliwiały kilkukrotne
ewidencjonowanie w elektronicznych bazach danych tego samego odbiorcy
usług, jako odbiorcy różnych zadań.

Przyjęty słownik – terminologia w wytycznych Ministra RiR w zakresie sporządzania rocznych programów i sprawozdań stwarzała możliwość wielokrotnego wykazywania (powielania) kilku różnych aktywności doradczych
wykonywanych w ramach jednego zadania ustawowego. Ten sam odbiorca
usług doradczych wykazywany był kilkakrotnie w różnych zadaniach. Dotyczyło to zadań z zakresu doradztwa rolniczego wymienionych w art. 4 ust. 2
pkt 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 ustawy o jdr.
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Sprawozdania z realizacji
rocznych programów
działalności jdr

Nadzór i kontrola
nad wykonywaniem
zadań doradczych

Funkcjonujące w pięciu kontrolowanych wodr elektroniczne bazy danych
opierały się na innych i zróżnicowanych metodach gromadzenia, przetwarzania, przesyłania i prezentacji danych. W związku z tym nie było możliwości
symulacji danych o działaniach doradczych wodr i ich analiz, a w rezultacie
lepszego planowania i zarządzania procesem doradztwa rolniczego w Polsce.
Systemy ewidencjonowania usług doradczych nie były kompatybilne, gdyż
zostały zaprojektowane przez różne podmioty według innych założeń technicznych i uwzględniały indywidulane potrzeby każdego z wodr.

Zgodnie z art. 12 ust.1 pkt 2 ustawy o jdr sprawozdania z realizacji rocznych programów działalności w kontrolowanych wodr były terminowo
sporządzane i pozytywnie opiniowane przez działające przy wodr Rady
Społeczne Doradztwa Rolniczego. Sprawozdania te sporządzano z realizacji zadań określonych w art. 4 ust. 2 i ust. 4 ustawy o jdr oraz z zadań zleconych corocznie przez Ministra RiRW w formie priorytetów. Sprawozdania
z realizacji rocznych programów działalności wodr sporządzano na podstawie zagregowanych danych, które pracownicy pzdr rejestrowali w elektronicznych bazach danych28.
Minister RiRW wniósł uwagi do 16 z 51 sprawozdań jdr. Uwagi te dotyczyły głównie braku informacji o zakresie zrealizowania zadań ustawowych
przez wodr, nieścisłości pomiędzy rocznym programem działalności a sprawozdaniem z realizacji działań dotyczących różnicy w ilości planowanych
i zrealizowanych działań.

Kontrolę wykonywania zadań w wodr sprawowali wyłącznie kierownicy
poszczególnych działów w ramach zakresów obowiązków oraz dyrektorzy
wodr. Kontrole te miały charakter doraźny, dotyczyły głównie realizowanych
szkoleń przez pzdr. Spośród kontrolowanych wodr, jedynie w Zachodniopomorskim ODR obowiązywała instrukcja kontroli wewnętrznej, w której określono zasady planowania i przeprowadzania kontroli. Sprawowany nadzór
nad wykonywaniem zadań w ocenie NIK był niewystarczający, gdyż ograniczał się tylko do sporadycznych kontroli wykonywanych usług doradczych.
Przykłady

W Podkarpackim ODR w latach 2016–2018 wykonano 17 doraźnych kontroli w zakresie stosowania w sposób prawidłowy „Zasad i wytycznych przeprowadzania szkoleń”. Stwierdzono, że w dziewięciu przypadkach szkolenia
nie odbyły się (53% poddanych kontroli szkoleń). Szkolenia te nie zostały
wykazane w rocznym sprawozdaniu z działalności wodr.
W Zachodniopomorskim ODR przeprowadzono łącznie 18 kontroli,
w wyniku których, stwierdzono nieprawidłowości polegające na niezrealizowaniu zaplanowanych szkoleń rolników. W Opolskim ODR przeprowadzono
23 kontrole, które dotyczyły m.in. dokumentowania planowanych zadań, w tym
szkoleń oraz zgodności realizacji planów pracy doradców PZDR z założeniami
rocznego programu działalności. W wyniku kontroli w ww. wodr nie stwierdzono nieprawidłowości.
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28 Za wyjątkiem Lubuskiego ODR, który elektroniczną bazą danych nie dysponował.
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Regulaminy organizacyjne kontrolowanych wodr przewidywały utworzenie stanowiska ds. audytu wewnętrznego. Jednak w żadnym z wodr stanowisko to nie zostało obsadzone, gdyż zgodnie z przepisem art. 274 ust. 4
ustawy o finansach publicznych audyt wewnętrzny prowadzi się również
w jednostkach sektora finansów publicznych, których kierownicy podejmą
decyzję o prowadzeniu audytu wewnętrznego. W kontrolowanych wodr,
dyrektorzy nie podjęli decyzji o prowadzeniu audytu wewnętrznego.
Cenniki usług doradczych obowiązujące w każdym z wodr podawano
do publicznej wiadomości. Opłaty pobierano głównie za szkolenia chemizacyjne, kursy operatorów kombajnów zbożowych, szkoleń z zakresu integrowanej produkcji, sporządzanie biznesplanów, wykonywanie usług laboratoryjnych, analizę chemiczną gleby, przygotowanie wniosków i planów z PROW.

Cenniki usług doradczych

W pięciu z sześciu kontrolowanych wodr w pozycji kursy/szkolenia
wyszczególniono „inne kursy/szkolenia”. Tak ogólny zapis umożliwiał
dowolność w pobierania opłat za usługi, które powinny być nieodpłatne.
Dotyczyło to Lubelskiego ODR, w którym wykonywano szkolenia wymienione w art. 4 ust. 2 pkt. 1 ustawy o jdr, jako odpłatne i pobierano nielegalnie opłaty.
Przykład

Lubelski ODR w 2018 r. zorganizował 135 szkoleń (w ramach 23 tematów)
dla rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich w ramach programów
„Restrukturyzacja Małych Gospodarstw” i „Premia dla Młodego Rolnika”. Zakres
szkoleń obejmował tematykę wskazaną w art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy o jdr, tj.:
− stosowanie nowoczesnych metod agrotechnicznych, hodowli oraz przetwórstwa rolno-spożywczego oraz rozwiązywanie problemów technologicznych i organizacyjno-prawnych gospodarstw („Nowoczesne technologie
w produkcji sadowniczej”, „Agrotechnika, nawożenie, ochrona w uprawach
polowych”, „Chów bydła mlecznego”, „Chów bydła mięsnego”, „Chów trzody
chlewnej”, „Technologia uprawy zbóż”, „Technologia uprawy roślin przemysłowych”, „Technologia uprawy roślin strączkowych”, „Uprawa roślin sadowniczych – jagodowe”, „Stosowanie dobrej kultury rolnej”, „Wymogi wzajemnej
zgodności w gospodarstwie rolnym”, „Stosowanie środków ochrony roślin”,
„Bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarstwie rolnym”);
− rachunkowość gospodarstw rolnych („Rachunkowość w gospodarstwie
rolnym”, „Podatek VAT w rolnictwie”);
− rolnictwo ekologiczne („Integrowana produkcja zbóż”, „Integrowana
produkcja owoców”, „Integrowana ochrona i produkcja roślin”, „Zasady
rolnictwa ekologicznego”);
− ubieganie się o przyznanie pomocy finansowanej lub współfinansowanej
ze środków pochodzących z funduszy UE („PROW 2014–2020”, „Ochrona
środowiska i klimatu – programy rolnośrodowiskowe”);
− zarządzanie gospodarstwem rolnym („Zarządzanie w gospodarstwie rolnym”);
− promocję produktów lokalnych i regionalnych („Sprzedaż bezpośrednia,
produkcja pierwotna, przetwórstwo na poziomie gospodarstwa, MLO29”).
W szkoleniach wzięło udział 5320 uczestników. Były one bezpłatne dla 2476
osób, którym sporządzano wnioski w ramach płatnej usługi, a od pozostałych 2844 osób pobrano po 50 zł za szkolenie. Pobrane opłaty mieściły się
w obowiązującym wówczas cenniku usług, zgodnie, z którym cena za udział
w „Innym kursie/szkoleniu” wynosiła 50–250 zł.

29 MLO – działalność marginalna, lokalna i ograniczona.

37

Liczba gospodarstw na jednego doradcę zatrudnionego w jdr

WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
2016

2017

2018

W ocenie NIK tak ogólne sformułowanie w cenniku usług „inne kursy/

podkarpackie
szkolenia” umożliwiało dowolność w organizowania kursów i szkoleń oraz

Zakres wykonywanych
zadań odpłatnych

pobierania nielegalnie
w niektórych przypadkach
opłat.
583
319

261

W latach 2016–2018 kontrolowane wodr wykonywały nieobowiązkowe
opolskie
usługi doradcze odpłatne w zakresie określonym w art. 4 ust. 4 ustawy o jdr.
616
621 w poszczeWysokość opłat565
za te same usługi doradcze
była zróżnicowana
gólnych wodr. Ceny ich kalkulowane były przez dyrektorów poszczególnych
zachodniopomorskie
wodr, z uwzględnieniem m.in. nakładów pracy poniesionych przez doradcę,
278
285
288usług odpłatjego kosztów utrzymania
i zaplecza technicznego.
Poziom cen
nych świadczonych przez wodr był uzależniony również od poziomu cen
śląskie
w województwie dla podobnych usług, wielkości popytu na usługę, specy162
152
127
fiki rolnictwa danego
regionu. Zróżnicowanie
kwot odpłatności
dotyczyło
w szczególności działalności szkoleniowej.
lubuskie

Przykłady

103

123

136

Za udział w szkoleniu:

lubelskie
− stosowanie środków ochrony roślin, pobierano opłaty od osoby w wyso-

kości od 100651
zł w Lubelskim i Podkarpackim
ODR do 250727
zł w Zachod727
niopomorskim ODR;

− integrowana produkcja roślinna od 125 zł w Podkarpackim ODR do 310 zł
w Zachodniopomorskim ODR;
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− kurs operatora kombajnu zbożowego od 400 zł w Opolskim ODR do 415 zł
w Lubuskim ODR.

Odsetek gospodarstw rolnych korzystających z doradztwa rolniczego,
Infografika nr 9
w tym z odpłatnych usług doradczych (w %)

Odsetek gospodarstw rolnych korzystających z doradztwa rolniczego, w tym z odpłatnych
usług doradczych (w %)
2016

2017

2018

podkarpackie

43%

42%

31%

opolskie

27%

26%

26%

zachodniopomorskie

26%

25%

22%

śląskie

43%

42%

33%

lubuskie

42%

43%

47%

lubelskie

64%

61%

56%

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie danych wodr.
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W pięciu kontrolowanych wodr w latach 2016–2018 zauważalny był spadek liczby gospodarstw rolnych korzystających z usług doradztwa rolniczego. Szczególnie zjawisko to wystąpiło w województwie podkarpackim,
lubelskim i śląskim. W województwie lubuskim odnotowano nieznaczny
wzrost zainteresowania publicznym doradztwem rolniczym.

W ankiecie przeprowadzonej przez NIK wśród 180 rolników, respondenci
stwierdzili, że w ramach usług odpłatnych dominowało wypełnianie wniosków o pomoc finansową oraz kursy przygotowujące do uzyskania tytułów kwalifikacyjnych (80% wskazań). Żaden z ankietowanych nie korzystał m.in. z usług laboratoryjnych, z ekspertyz ekonomicznych dotyczących
opłacalności produkcji rolnej oraz oceny użyteczności maszyn rolniczych.

Struktura przychodów
z odpłatnych usług
doradczych

Przychody z działalności gospodarczej wodr stanowiły ok. 30% w strukturze przychodów ogółem. Największe kwoty przychodów dotyczyły wykonywania następujących usług:
− wypełniania wniosków lub innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowanej ze środków pochodzących
z funduszy UE lub innych instytucji krajowych i zagranicznych;
− prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji niezbędnej w rachun-kowości w gospodarstwach rolnych;
− sporządzania opracowań możliwości inwestycyjnych gospodarstw,
− sporządzania planów rolnośrodowiskowych,
− organizacji targów, wystaw, pokazów, konferencji i innych,
− działalności hotelarsko-gastronomicznej,
− prowadzenie szkoleń niezwiązanych z realizacją zadań określonych
w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o jdr (szkolenia chemizacyjne, kursy kombajnistów zbożowych).
W poszczególnych wodr udział dochodów z działalności odpłatnej w strukturze przychodów ogółem był zróżnicowany w zależności od specyfiki rolnictwa w danym regionie. Zróżnicowanie szczególnie dotyczyło wpływów
z tytułu wypełniania wniosków UE, co mogło być spowodowane działalnością prywatnych podmiotów doradczych, a także strukturą agrarną gospodarstw rolnych. Dominujący udział w strukturze przychodów wodr dotacji
z budżetu państwa wynoszący ok. 70% wskazywał na publiczny charakter doradztwa rolniczego. W krajach UE coraz wyraźniej zaznacza się tendencja do pokrywania przez rolników kosztów specjalistycznych usług
doradczych. Informacje w tym zakresie zawarte zostały w załączniku 6.5
do niniejszej informacji.
Przykłady

Porównanie struktury przychodów z działalności gospodarczej w dwóch rolniczo zróżnicowanych regionach, tj. w Podkarpackim ODR i w Lubuskim ODR
w latach 2016–2018 przedstawia się odpowiednio:
− wypełnianie wniosków UE: 2373,3 tys. zł (53%)/1122,9 tys. zł (26%),
2564,2 tys. zł (48%)/987,8 tys. zł (30%), 2425,6 tys. zł (46%)/917,5 tys. zł
(26%);

− prowadzenie ksiąg rachunkowych: 540 tys. zł (11%)/508,2 tys. zł (12%),
591 tys. zł (11%)/534,3 tys. zł (14%), 608,4 tys. zł (11,5%)/533,1 tys. zł
(15%);
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pomorskie
śląskie

16,3
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47,8

lubuskie

13,9

18,9

45,2

45,9

− organizacja targów i wystaw: 134,2 tys. zł (3%)/280,9 tys. zł (7%),
160,5tys. zł (3,1%)/273,7 tys. zł (7%), 141,8 tys. zł (2,6%)/295,0 tys. zł (8%);

lubelskie
16,9tys. zł (6%),
15,6 111,4 tys.16,4
− działalność
wydawnicza i poligraficzna:
zł (2,5%)/268,9
94,7 tys. zł (1,7%)/147,0 tys. zł (4%), 91 tys. zł (1,7%)/152,4 tys. zł (4%);

− usługi hotelowe, gastronomiczne: 883,4 tys. zł (19,8%)/1689,7 tys. zł
(40%), 879,3tys. zł (16,5 %)/1.590,3 tys. zł (42%), 862,6 tys. zł
(16,4%)/1268,7 tys. zł (36%);

z tytułu wykorzystania mienia: 247,6 tys. zł (5,5%)/31,3 tys. zł
i n f o g r a fi −
k a przychody
nr 7
(0,7%), 265,4 tys. zł (5%)/33,8 tys. zł (0,9%), 297,5 tys. zł
(5,6%)/41,0 tys. zł (1,2%).

Struktura przychodów z działalności gospodarczej
do przychodów ogółem (w %) w jdr.
Infografika nr 10

Struktura przychodów z działalności gospodarczej do przychodów ogółem (w %) w jdr
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31%
35%
38%

śląskie

29%
39%
31%

lubuskie

42%
39%
37%

lubelskie

33%
36%
34%

2016 danych wodr.2017
Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie
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W poszczególnych wodr zróżnicowana była wysokość przychodów z działalności gospodarczej przypadająca na jednego pracownika merytoryczi n f o g r a fi k a n r 8
nego. Najwyższa kwota przypadała na jednego doradcę w Lubuskim ODR,
zaś najniższa w Podkarpackim ODR.
Przykłady

Procent kosztów finansowanych z dotacji

W Podkarpackim ODR wysokość
przychodów
pracownika merydo kosztów
ogółemnawjednego
jdr
torycznego wynosiła odpowiednio 18,3 tys. zł, 22,5 tys. zł i 20,1 tys. zł,
W Lubuskim ODR: 47, 8 tys. zł, 45,2 tys. zł i 45,5 tys. zł,
0

10

20

30

W Opolskim ODR : 12,4 tys. zł, 26,4 tys. zł i 25,2 tys. zł.
W Śląskim ODR: 26,3 tys.68%
zł, 27 tys. zł i 33,9 tys. zł.
podkarpackie

W

69%
Lubelskim ODR: 27,1 67%
tys. zł, 29,0 tys. zł, 29,4 tys. zł.

opolskie

65%
70%
70%

zachodniopomorskie

62%
77%
71%
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Kwota przychodu z działalności gospodarczej na jednego
Infografika nr 11
doradcę zatrudnionego w jdr (w tys. zł)
Kwota przychodu z działalnosci gospodarczej na jednego doradcę
zatrudnionego w jdr (w tys. zł)
2016

2017

2018

podkarpackie

18,3

22,4

20,1

opolskie

12,4

26,4

25,2

zachodniopomorskie

8,3

9,7

12,3

śląskie

16,3

13,9

18,9

lubuskie

47,8

45,2

45,9

lubelskie

15,6

16,4

16,9

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie danych wodr.

Wi nkontrolowanych
wodr w strukturze przychodów przeznaczonych
f o g r a fi k a n r 7
na działalność ustawową tych jednostek najwyższą pozycję stanowiła
dotacja celowa z budżetu państwa30, tj. ok. 70%. Procentowy udział dotacji w strukturze przychodów
w kontrolowanych
był porównywalny.
Struktura przychodów
z działalnościwodr
gospodarczej
do przychodów
ogółem stanowiącą
(w %) w jdr. od 25% do 30%
Następną pozycję w strukturze
przychodów
były przychody z tytułu wykonywania odpłatnej działalności usługowej
0
10
40%
wodr. Inna formą dofinansowania zadań
wodr
były20środki30dotacji
celowej
26%
na realizację zadań wpodkarpackie
zakresie SIR z udziałem środków EFRROW, które
30%
stanowiły od 1% do 2% przychodów
26%wodr. Z kontrolowanych sześciu wodr
tylko Podkarpacki ODR realizował
projekt szkoleniowy w ramach działania
opolskie 13%
28%
Transfer wiedzy i działalność informacyjna
PROW 2014–2020. Środki
24%
na sfinansowanie projektu przekazywane
były na podstawie umów zawie31%
zachodnio- ODR
ranych pomiędzy Podkarpackim
35% a ARiMR.
pomorskie

Przykład

Źródła finansowania
zadań wykonywanych
przez wodr

38%

29%
39%
Podkarpackiego
31%

śląskie

W 2018 r. plan finansowy
ODR został zwiększony o kwotę
1462 tys. zł ze środków UE na realizację
trzech
projektów szkoleniowych
42%
współfinansowanych ze środków
EFRROW w ramach PROW 2014–2020.
lubuskie 39%
37% wynosiła 1074 tys. zł, środki niewyŁączna kwota wykorzystanych środków
33% otrzymanego dofinansowania. Temakorzystane wynosiły 388 tys. zł, tj. 26,5%
lubelskie 36%
tyka szkoleń dotyczyła: norm i wymogów
wzajemnej zgodności (55 szkoleń),
34%
nowoczesnego chowu świń i bydła na Podkarpaciu (21), nowoczesnych technologii uprawy zbóż w województwie podkarpackim (43). Koszt jednego szko2016
lenia wynosił odpowiednio: 7,8
tys. zł, co w2017
przeliczeniu2018
na jednego uczestnika
wynosiło 262 zł, 14,7 tys. zł, co w przeliczeniu na jednego uczestnika wynosiło 499 zł, 8,5 tys. zł, co w przeliczeniu na jednego uczestnika wynosiło 286 zł.

i n f o g r a fi k a n r 8

30 Art. 4 ust. 2 ustawy o jdr.
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Wskaźniki
charakteryzujące
działalność wodr

Wykorzystanie środków
dotacji na realizację
zadań w zakresie SIR

Tematyka zrealizowanych szkoleń ze środków EFRROW była taka sama jak
finansowana ze środków dotacji celowej i wykonywana w ramach zadań ustawowych. W 2018 r. w ramach działalności ustawowej Podkarpacki ODR zrealizował 11 szkoleń z zakresu norm i wymogów wzajemnej zgodności, 264
szkoleń z zakresu technologii produkcji roślinnej i 220 szkoleń z technologii
produkcji zwierzęcej.

Analizie poddane zostały dwa wskaźniki charakteryzujące zasoby finansowe kontrolowanych wodr:
− wysokość przychodów ogółem na jednego pracownika wodr31– najniższą
wartość, tj. 57 155 zł osiągnął Podkarpacki ODR w 2016 r., najwyższą
wynosząca 81 413 zł Lubuski ODR w 2018 r;
− wysokość kosztów ogółem na jednego pracownika wodr32 – najniższy
wskaźnik wynoszący 58 372 zł dotyczył Podkarpackiego ODR w 2016 r.,
natomiast najwyższy – 80 318 zł Lubuskiego ODR w 2018 r.
Zdaniem NIK wartość tych wskaźników wynikała ze zróżnicowanego
stanu zatrudnienia w poszczególnych wodr. Zatrudnienie kształtowało się
na poziomie od 78 w Lubuskim ODR, 74 w Opolskim OR, 122 w Śląskim,
132 w Zachodniopomorskim, 258 w Lubelskim i 261 w Podkarpackim ODR.
Stan zatrudnienia w kontrolowanych wodr był zróżnicowany, pomimo,
iż wodr wykonywały taki sam katalog zadań ustawowych. Dlatego też
wystąpiły rozbieżności w wysokości ww. dwóch wskaźników.

Kontrolowane wodr otrzymywały na podstawie umów zawartych z Ministrem RiRW dotacje celowe na wykonywanie zadań wymienionych
w art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich,
z przeznaczeniem na funkcjonowanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
na lata 2014–2020 (KSOW). Zadania te finansowane były z udziałem środków EFRROW w ramach PROW 2014–2020 dotyczące tworzenia SIR.
Ponoszone wydatki w kontrolowanych wodr w ramach SIR były podobne
i obejmowały wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania, koszty
delegacji uczestników SIR, organizacje konferencji, targów, wystaw, spotkań informacyjnych oraz wyjazdów studyjnych do innych krajów UE.
Środki te nie były w całości wykorzystane, a pozostałe kwoty zwracane były
terminowo do Ministerstwa RiRW. Najniższe wykorzystanie środków dotacji
wystąpiło w 2016 r. w Zachodniopomorskim ODR (35%), najwyższe
w Śląskim ODR w 2018 r. (95%). W kontrolowanym okresie zauważalny był
wzrost wykorzystania środków przyznanej dotacji, której głównej celem
było wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na
obszarach wiejskich.
W sprawozdaniach z wykorzystania tych środków podobnie, jak w przypadku rozliczania dotacji celowej (na zadania z art. 4 ust. 2 i 4 ustawy o jdr).
podawano tylko formę wykonanych zadań (np. konferencja, targi, opracowanie artykułu, doradztwo telefoniczne, organizacja stoisk informacyjnych,
wyjazd studyjny) oraz liczbę ich odbiorców. W ustalonym przez Ministra
RiRW wzorze sprawozdania z rozliczenia końcowego z wykonania zadań
określonych w art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów
31 W przeliczeniu na pełny etat jednego pracownika merytorycznego wodr.
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wiejskich w opisie analizy osiągniętych wartości wskaźników podawano
w każdym przypadku „wykonanie zgodnie z realizacją bieżących potrzeb”.
Zdaniem NIK taki opis wykonania zadań nie wskazywał wymiernych ocen,
co do np. efektów zorganizowanych konferencji, targów, wystaw, posiedzeń
grup tematycznych, seminariów czy też wyjazdów studyjnych.

Kontrolowane wodr otrzymywały corocznie z budżetu państwa dotacje
celowe na wykonywanie zadań w zakresie doradztwa rolniczego, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy o jdr. Środki te przeznaczone głównie
na funkcjonowanie wodr, w tym na wynagrodzenia pracowników, wykorzystywane były w granicach 98%. Środki dotacji przekazywane były na podstawie corocznie zawieranych umów z Ministrem RiRW określających harmonogram realizacji zadań z zakresu doradztwa rolniczego i zasady ich
rozliczania. Najczęściej środki te były niewykorzystywane z przyczyn niezależnych od wodr, tj. wynikały głównie z przeprowadzonych postępowań
przetargowych w zakresie realizacji wydatków majątkowych.

Zwroty
niewykorzystanych
środków dotacji celowej

Przykład

Zachodniopomorski ODR w kontrolowanym okresie dokonywał zwrotów niewykorzystanych dotacji w łącznej kwocie 485,2 tys. zł, w tym zwrot 68,4 tys. zł
dotyczył dotacji na wykonywanie zadań ustawowych wymienionych w art. 4
ust. 2 ustawy o jdr oraz 416,8 tys. zł na wykonywanie zadań z art. 55 ust. 1
pkt 3 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich. W niewielkim zakresie
zwrotów dokonywał Podkarpacki ODR – 290 tys. zł, z czego 42 tys. zł dotacji
z art. 4 ust. 2 ustawy o jdr oraz 248 tys. zł z art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich.

Sprawozdania finansowo-rzeczowe z wykonanych zadań ustawowych wodr
przekazywały ministrowi właściwemu ds. finansów publicznych, w terminie
do dnia 10 maja roku następującego po roku, który obejmuje sprawozdanie.

Przekroczenia wykonania
planu finansowego wodr

We wszystkich kontrolowanych wodr brak było ujednoliconego systemu
w zakresie ewidencjonowania kosztów. Zgodnie z obowiązującymi w wodr
politykami rachunkowości nie prowadzono odrębnej ewidencji kosztów
z podziałem na kategorie zadań określonych w art. 4 ust. 2 ustawy o jdr.
Przyjęte systemy księgowania nie umożliwiały wyliczenia kosztów jednostkowych w poszczególnych rodzajach zadań ustawowych. Wszystkie wodr
prowadziły wyodrębnioną ewidencję księgową w sposób umożliwiający
identyfikację poszczególnych operacji księgowych, zarówno działalności
statutowej, jak i gospodarczej.
W sprawozdaniach z wykonania planu finansowego uwzględniane były
dane dotyczące wykorzystania środków z dotacji celowej, środków
na wydatki majątkowe, środków z przeznaczeniem na SIR, a także środków pochodzących z działalności gospodarczej. Koszty ewidencjonowane

Ewidencja
finansowo-księgowa
z uwzględnieniem
kosztów realizacji
zadań wodr

W przypadku dwóch jdr, tj. Zachodniopomorskiego ODR i Lubelskiego ODR
stwierdzono, że w latach 2017–2018 wydatki ponoszone były w kwotach wyższych, niż wynikające z planów finansowych tych jednostek zatwierdzonych
przez Ministra RiRW. Minister RiRW poinformował, że podjęte zostały działania związane ze zgłoszeniem o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.
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były w sposób umożliwiający sporządzenie planu finansowego i sprawozdania z wykonania planu finansowego oraz rocznego sprawozdania finansowego bilansu, rachunku zysku i strat33.

NIK zauważa, że obowiązujące systemy ewidencji księgowej w kontrolowanych wodr, za wyjątkiem Podkarpackiego ODR, nie wyszczególniały paragrafów klasyfikacji budżetowej wydatków w układzie kasowym. Prowadzenie
ewidencji księgowej w ujęciu wydatków było konieczne do sporządzania rocznych sprawozdań z wykonania planu finansowego wodr (część B
sprawozdania). Taki sposób prowadzenia ewidencji księgowej w układzie
wydatków utrudniał rzetelne sporządzanie sprawozdań z wykonania planu
finansowego. Niekompletny system ewidencji księgowej nieobejmujący
wydatków wykazany był w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Ministra RiRW34 w Mazowieckim ODR. Zalecenia dotyczące zapewnienia pełnego
określenia w polityce rachunkowości wyodrębnionej ewidencji księgowej
wydatków nie były przekazane do wszystkich wodr w celu ujednolicenia
zasad prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej w ujęciu kasowym.
Przykład

Mierniki w budżecie
zadaniowym wodr

W Podkarpackim ODR w celu prawidłowego sporządzania sprawozdania
wykonania planu finansowego w układzie kasowym przyjęto zasadę, że na każdym dokumencie księgowym zapisem był dekret z trzycyfrowym oznaczeniem
konta syntetycznego w analityce kosztów według rodzajów, gdzie kolejne trzy
cyfry oznaczały paragraf wydatkowy. Taki system ewidencjonowania i dekretacji nie był jednak opisany w polityce rachunkowości, która została w tym
zakresie zaktualizowana w toku kontroli NIK.

Wartość miernika w ustawie budżetowej na dany rok dla 16 wodr przedstawiana była na podstawie łącznych wartości mierników proponowanych przez te jednostki dla działania 21.5.5.3 obejmującego liczbę odbiorców usług doradczych, informacyjnych i upowszechnieniowych, w oparciu
o zaplanowane zadania. Jako miernik budżetu zadaniowego ustalono liczbę
odbiorców wszystkich usług doradczych łącznie dla zadań realizowanych
przez wodr35. Zaplanowano te mierniki indywidualnie dla każdego wodr
i we wszystkich kontrolowanych wodr wartość tego miernika została wykonana w ponad 100% planowanego.

Nieprowadzenie ewidencji kosztów według poszczególnych kategorii zadań
(określonych w art. 4 ust. 2 i ust. 4 oraz w art. 5 ust. 2 ustawy o jdr) spowodowane było ujmowaniem w planach finansowych w układzie zadaniowym
wodr wszystkich kosztów, jako jednego działania – 21.5.5.3 – Upowszechnianie wiedzy wśród rolników i mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie
33 Rozporządzenia Ministra Finansów z 22 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki
finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego (Dz. U. 2018,
poz. 2347) – zgodnie z załącznikiem od 2017 r. plan finansowy sporządza się zgodnie ze wzorem
formularza określonym w załączniku do rozporządzenia wydanego na podstawie art. 138
ust. 6 ustawy o finansach publicznych. W tym samym układzie sporządza się sprawozdanie
z wykonania planu finansowego.
34 Kontrola w dniach 15–24.06.2016 r. obejmowała prawidłowość wykorzystania dotacji celowej
udzielonej przez Ministra RiRW.
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rolnictwa i innych form gospodarowania oraz wspieranie gospodarstw
rolnych, dla którego zdefiniowano miernik: liczba odbiorców usług doradczych, szkoleniowych, informacyjnych i upowszechnieniowych.

W ocenie NIK przyjęty miernik był nieadekwatny, a wartości miernika
w budżecie zadaniowym nie przedstawiały stopnia realizacji zadań państwa
w zakresie publicznego doradztwa rolniczego. Nazwa miernika odnosi się
do liczby odbiorców usług doradczych (głównie rolników), natomiast faktycznie dotyczył on liczby wykonanych usług. Usługi te miały różny charakter
i z tego względu nie powinny być agregowane w ramach jednego miernika.
Przykład

W 2018 r. miernik budżetu zadaniowego dla Podkarpackiego ODR ustalony został na poziomie 229,1 tys. odbiorców usług doradczych i wykonany
w 105%, dla Opolskiego ODR – 56,4 tys. odbiorców, wykonany w 113%,
dla Lubelskiego ODR – 115,9 tys. odbiorców, wykonany w 136%.

W dwóch36 z sześciu kontrolowanych wodr właścicielem gruntów był Skarb
Państwa. Użytkowanie wieczyste oraz własność budynków i budowli należała do wodr. W przypadku Podkarpackiego, Śląskiego oraz Lubuskiego
ODR właścicielem większości gruntów był samorząd województwa. Użytkowanie wieczyste oraz własność budynków i budowli należała do wymienionych wodr. Lubelski ODR, od sierpnia 2016 r. korzystał z majątku na podstawie umowy użyczenia zawartej z Samorządem Województwa Lubelskiego,
nie posiadał własnych budynków do realizacji zadań ustawowych. Przed
wejściem w życie nowelizacji ustawy o jdr (w sierpniu 2016 r.) dyrektor
Lubelskiego ODR zrzekł się prawa użytkowania wieczystego gruntów i własności budynków na rzecz Samorządu Województwa Lubelskiego.

W kontrolowanych wodr usługi w zakresie nowoczesnych technologii oraz
ekonomiki i organizacji produkcji rolnej polegały na organizowaniu dla rolników i przedstawicieli podmiotów działających w sferze rolnictwa głównie
szkoleń, warsztatów, konferencji, paneli dyskusyjnych. W niewielkim zakresie przeprowadzano doświadczenia w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego. Zagadnienia dotyczące nowoczesnych technologii oraz ekonomiki i organizacji produkcji rolnej nie były wyodrębniane
w rocznych programach działalności wodr. Ponadto wodr nie dysponowały
wyodrębnioną bazą danych odbiorców tych usług oraz zapotrzebowaniem
na ich rodzaje. Zadania ustawowe w tym zakresie wodr planował i wykonywał dla ogółu rolników i mieszkańców obszarów wiejskich. Żaden z kontrolowanych wodr nie oceniał efektywności usług doradczych w zakresie
nowoczesnych technologii. Wodr nie dysponowały danymi dotyczącymi
zapotrzebowania na badania naukowe z zakresu rolnictwa i w związku
z tym nie przekazywały informacji na potrzeby programów i polityk badawczych i rozwojowych. Formy wykonywanych usług (szkolenia, konferencje, wyjazdy studyjne,) w zakresie nowoczesnych technologii oraz ekonomiki i organizacji produkcji rolnej ograniczały się do przekazania informacji
o osiągnięciach naukowych w dziedzinie rolnictwa, natomiast brak było
informacji zwrotnych w wodr na temat ich implementacji na grunt praktyki
rolniczej i potrzeb w tym obszarze.
36 Opolski ODR i Zachodniopomorski ODR.

Majątek wodr

Zadania w zakresie
nowoczesnych
technologii
oraz ekonomiki
i organizacji
produkcji rolnej
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6. ZAŁĄCZNIKI
6.1. Metodyka kontroli i informacje dodatkowe
Dane identyfikacyjne
kontroli
Cel główny kontroli
Cele szczegółowe
kontroli

P/19/098 – Działalność ośrodków doradztwa rolniczego

Celem głównym kontroli było udzielenie odpowiedzi na pytanie: czy
ośrodki doradztwa rolniczego prawidłowo wykonują ustawowe zadania?
Dla celów kontroli przyjęto cztery cele szczegółowe:

− Czy sposób organizacji i działania ośrodków doradztwa rolniczego
zapewnia prawidłowe wykorzystanie środków otrzymanych z budżetu
państwa?
− Czy ośrodki doradztwa rolniczego prawidłowo wykonują ustawowe
zadania przypisane jednostkom doradztwa rolniczego?
− Czy ośrodki doradztwa rolniczego świadczą usługi w zakresie nowoczesnych technologii oraz ekonomiki i organizacji produkcji rolnej?

Zakres podmiotowy

Badania ankietowe

Kryteria kontroli
Okres objęty kontrolą
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− W jaki sposób jest realizowana kontrola i nadzór nad działalnością
ośrodków doradztwa rolniczego?

Kontrolą objęto osiem jednostek, w tym: Minister RiRW, CDR w Brwinowie,
sześć wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego: Podkarpacki ODR
w Boguchwale, Lubelski ODR w Końskowoli, Śląski ODR w Częstochowie,
Zachodniopomorski w Barzkowicach, Opolski ODR w Łosiowie, Lubuski
ODR w Kalsku.

Dobór sześciu wodr spośród 16 istniejących został dokonany na podstawie
informacji o strukturze rolnictwa i obszarów wiejskich w poszczególnych
województwach i o zakresie realizowanych usług doradczych oraz na podstawie analizy ryzyka.

W trakcie kontroli NIK przeprowadzone zostały badania ankietowe obejmujące:
− 315 doradców rolnych wykonujących usługi doradcze w pięciu
kontrolowanych wodr , tj. w Lubelskim ODR (20 doradców), w Śląskim
ODR (85), w Lubuskim ODR (47), Podkarpackim (50), Opolskim
ODR (13), Zachodniopomorskim (30), CDR (70). Badania dotyczyły
m.in. możliwości rozwoju zawodowego doradców, oceny funkcjonowania systemu doradztwa rolniczego, motywacji do pracy poprzez wynagrodzenia, współpracy z doradztwem prywatnym. Ankiety przeprowadzone zostały przez kontrolerów NIK;
− 180 rolników gospodarujących na obszarze działania kontrolowanych
wodr w zakresie oceny usług doradczych, przygotowania merytorycznego doradców, przepływu informacji, przyczyn korzystania z doradztwa prywatnego. Badania przeprowadziły Izby Rolniczego działające
na terenie kontrolowanych wodr.

Minister RiRW, CDR oraz wodr – pod względem legalności, gospodarności,
rzetelności i celowości – art. 2 ust. 2 ustawy o NIK.
Kontrolą objęto lata: 2016–2018. Czynności kontrolne przeprowadzono
w okresie od 28 lutego do 12 sierpnia 2019 r.

ZAŁĄCZNIKI
Wyniki kontroli przedstawiono w ośmiu wystąpieniach pokontrolnych.
W pięciu wystąpieniach pokontrolnych sformułowano ogółem 14 wniosków pokontrolnych. Z informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych wynika, że zrealizowanych zostało
osiem, w trakcie pozostawało dwa wnioski i cztery wnioski nie zostały
zrealizowane.

Stan realizacji wniosków
pokontrolnych

Kontrola została podjęta z inicjatywy własnej Najwyższej Izby Kontroli. Kontrolę
przygotowano w oparciu o analizę dostępnych materiałów, w tym doniesienia
prasowe i strony internetowe jdr. Kontrola NIK dotyczyła oceny funkcjonowania systemu publicznego doradztwa rolniczego po zmianie podległości jdr pod
Ministra RiRW. Zagadnienia objęte kontrolą związane były z poprawą konkurencyjności sektora rolnego w powiązaniu z finansowaniem ich zarówno ze środków budżetu państwa, jak i UE. Kontrola objęła także zagadnienia dotyczące
nowoczesnych technologii, ekonomiki i organizacji produkcji rolnej w kontekście dostosowania polskiego rolnictwa do zasad Wspólnej Polityki Rolnej UE.

Pozostałe informacje

Zastrzeżenia w liczbie czterech zostały zgłoszone do dwóch wystąpień
pokontrolnych, dotyczących Lubelskiego ODR i Ministra RiRW. Dyrektor
Lubelskiego ODR zgłosił trzy zastrzeżenia, Minister RiRW – jedno. Komisja Rozstrzygająca NIK oddaliła w całości trzy zastrzeżenia Dyrektora Lubelskiego
ODR,. Kolegium NIK uwzględniło zastrzeżenie zgłoszone przez Ministra RiRW.

Kontrolę prowadziła Delegatura NIK w Rzeszowie.
Lp.

Jednostka
organizacyjna NIK
przeprowadzająca
kontrolę

1.

2.

Delegatura NIK
w Rzeszowie

3.

Nazwa jednostki
kontrolowanej

Imię i nazwisko kierownika
jednostki kontrolowanej

Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

Jan Krzysztof Ardanowski
Minister RiRW

Centrum
Doradztwa Rolniczego
w Brwinowie

Jacek Węsierski
Dyrektor CDR

Podkarpacki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
w Boguchwale

Robert Pieszczoch
Dyrektor

4.

Delegatura NIK
w Katowicach

Śląski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
w Częstochowie

Marek Dziubek
Dyrektor

5.

Delegatura NIK
w Szczecinie

Zachodniopomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
w Barzkowicach

Adam Kalinowski
Dyrektor

6.

Delegatura NIK
w Opolu

Opolski Ośrodek Doradztwa
w Łosiowie

Jarosław Nosal
Dyrektor

7.

Delegatura NIK
w Zielonej Górze

Lubuski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
w Kalsku

Jerzy Bielawski
Dyrektor

8.

Delegatura NIK
w Lublinie

Lubelski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
w Końskowoli

Wiesław Orzędowski
Dyrektor

Wystąpienia pokontrolne do kierowników jednostek kontrolowanych zostały zamieszczone na stronie
internetowej Najwyższej Izby Kontroli: https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/.

Zastrzeżenia zgłoszone
do wystąpień
pokontrolnych

Wykaz jednostek
kontrolowanych
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Ocena
kontrolowanej
działalności*

w formie opisowej

Nazwa
jednostki
kontrolowanej

Minister
Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

Lp.

1.

nieprawidłowe
Stwierdzona w kontroli nieprawidłowość polegała na niepodejmowaniu
działań przez Ministra RiRW na zaistniałe w 2017 r. przekroczenia
planu finansowego w zakresie wydatków, wykazane w sprawozdaniach rocznych przez dwóch dyrektorów JDR o kwoty 326 tys. zł
i 173 tys. zł.

Minister RiRW wykonywał ustawowe zadania wobec jednostek
doradztwa rolniczego, zapewniał finansowanie ich działalności oraz
sprawował nadzór i kontrolę. Minister RiRW nadawał statuty JDR,
zatwierdzał ich regulaminy organizacyjne, roczne programy działalności i sprawozdania z ich realizacji, oraz podejmował działania
zmierzające do budowy Zintegrowanego Elektronicznego Systemu
Doradztwa Rolniczego. Minister RiRW zapewnił finansowanie realizacji przez JDR ustawowych zadań udzielając dotacji celowych
z budżetu państwa. Minister RiRW zatwierdzając cenniki usług
odpłatnych świadczonych przez JDR, miał wpływ na przychody
uzyskiwane z prowadzonej działalności gospodarczej.
Na pisemne wnioski dyrektorów JDR, Minister RiRW wyrażał zgody
na dokonanie przez nich czynności przekraczających zwykły zarząd.
Stanowiska Ministra RiRW w tym zakresie uzasadniane były względami gospodarczymi i finansowymi.
Minister RiRW sprawował nadzór nad podległymi JDR oraz dyrektorami m.in. poprzez kontrole w tych jednostkach, weryfikację i zatwierdzanie rocznych planów działalności oraz planów finansowych,
jak również sprawozdań z ich realizacji. Minister RiRW sprawdzał
i zatwierdzał sprawozdania z wykorzystania środków finansowych
pochodzących z dotacji z budżetu państwa.

Stany mające wpływ na wydaną ocenę
prawidłowe

Wykaz ocen kontrolowanych jednostek
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Ocena
kontrolowanej
działalności*

pozytywna

w formie opisowej

Nazwa
jednostki
kontrolowanej

Centrum
Doradztwa
Rolniczego
w Brwinowie

Podkarpacki
Ośrodek
Doradztwa
Rolniczego
w Boguchwale

Lp.

2.

3.

Podkarpacki ODR realizował zadania określone w art. 4 ust. ustawy
o jdr w oparciu o roczne programy działalności i plany finansowe
zatwierdzone przez Ministra RiRW. Dane z wykonania zadań doradczych rejestrowano we wdrożonym w 2008 r. wewnętrznym systemie elektronicznym – tzw. Informatycznej Bazie Danych. Brak było
procedur służących do analizy potrzeb podmiotów na obszarach
wiejskich na usługi doradcze, poza badaniem ankietowym wąskiej
grupy rolników ( w 2017 r. – 431 osób, w 2018 r. – 403 osoby).
Stwierdzono brak mierzenia i oceniania efektów usług doradczych.
PODR prowadził prawidłową gospodarkę finansową opartą głównie
o środki z dotacji celowych. Majątek będący w dyspozycji Podkarpackiego ODR umożliwiał właściwą realizację zadań. ODR realizując
zadania ustawowe świadczył usługi w zakresie stosowania nowoczesnych technologii i ekonomiki i organizacji produkcji oraz podejmował współpracę z licznymi podmiotami działającymi w obszarze
rolnictwa i rozwoju wsi.

Organizacja CDR, zapewniała prawidłowe funkcjonowanie systemu
doradztwa rolniczego. CDR, jest zorganizowana w sposób pozwalający na realizację ustawowych zadań. CDR posiadało kadry o odpowiednich kwalifikacjach, oraz podejmowało adekwatne do potrzeb
działania zmierzające do rozwoju zawodowego pracowników. Ustalono, że roczne programy działalności obejmowały wszystkie zadania ustawowe, w tym dotyczące jednolitych sposobów działania
wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego (dalej wodr). CDR
prawidłowo realizowała swoje zadania, oraz prawidłowo gospodarowała zasobami finansowymi.
Środki finansowe otrzymywane z budżetu państwa umożliwiały CDR
realizację zadań ustawowych. Wykorzystano je i rozliczono zgodne
z umowami dotacji. Wydatki dokonywane były zgodnie z planem
finansowym, obowiązującymi przepisami i regulacjami wewnętrznymi
Centrum. W sposób efektywny wykorzystany był majątek CDR, który w całości służył do realizacji zadań ustawowych. Majątek będący
w posiadaniu Centrum był wystarczający do realizacji zadań. Ustalony
stan faktyczny pozwala pozytywnie ocenić efekty współpracy CDR
z podmiotami działającymi w obszarze rolnictwa i rozwoju wsi, oraz
metodę i zakres upowszechniania i wdrażania wyników badań naukowych w praktyce rolniczej.

prawidłowe

nieprawidłowe

Ustalona w kontroli nieprawidłowość polegała na zatrudnieniu dwóch
osób na stanowiskach kierowników pzdr, które nie spełniały ustawowych warunków, co do wymaganych kwalifikacji zawodowych,
jak również stażu pracy.

Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości mających wpływ
na ocenę

Stany mające wpływ na wydaną ocenę

ZAŁĄCZNIKI
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Ocena
kontrolowanej
działalności*

w formie opisowej

pozytywna

Nazwa
jednostki
kontrolowanej

Lubelski Ośrodek
Doradztwa
Rolniczego
w Końskowoli

Śląski Ośrodek
Doradztwa
Rolniczego
w Częstochowie

Lp.

4.

5.

Nieprawidłowości w zakresie gospodarki finansowej miały wpływ
na rzetelność sporządzania sprawozdań finansowych jednostki oraz
sprawozdań z realizacji planu finansowego i z realizacji zadań finansowanych z dotacji. Dotyczyły one:
− zaewidencjonowania w księgach rachunkowych środków trwałych
o wartości 6321 tys. zł, pomimo że nie stanowiły one zasobów
kontrolowanych przez jednostkę,
− wydatkowania środków finansowych w łącznej kwocie 509 tys. zł
z przekroczeniem limitów określonych w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej planów finansowych,
− nieprawidłowego prowadzenia ewidencji otrzymanych i wydatkowanych środków finansowych dotacji.
Pozostałe nieprawidłowości polegały na nienaliczeniu kary umownej
w kwocie 7,2 tys. zł z tytułu nieterminowej realizacji umowy, niewyegzekwowania od osoby wykonującej czynności w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o braku (lub istnieniu) okoliczności powodujących jego wyłączenie, niezamieszczeniu
na stronie internetowej planu postępowań o udzieleniu zamówień
publicznych w 2018 r.

Lubelski ODR prawidłowo wykonywał zadania określone w art. 4
ust. 2 i 4 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach
doradztwa rolniczego z wyjątkiem prowadzonej w 2018 r. działalności szkoleniowej w ramach programów „Restrukturyzacja
Małych Gospodarstw” i „Premia dla Młodego Rolnika”, za które
nienależnie pobrano opłaty od uczestników w kwocie 142,3 tys. zł.
Organizacja Lubelskiego ODR umożliwiała realizację zadań ustawowych, co pozwoliło na prawidłowe przygotowanie rocznych
programów działalności. Zadania nieodpłatne były realizowane
w większej liczbie od planowanych, a sprawozdania z ich realizacji
były terminowo przedkładane Ministrowi RiRW. Doradcy posiadali odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Lubelski ODR prawidłowo
wykonywał również zadania w zakresie nowoczesnych technologii
oraz ekonomiki i organizacji produkcji rolnej.

Śląski ODR w pełnym zakresie realizował zadania ustawowe
z zakresu doradztwa rolniczego, z uwzględnieniem przy ich planowaniu i realizacji: priorytetów wskazanych przez Ministra RiRW,
głównych kierunków rozwoju obszarów wiejskich województwa
śląskiego oraz potrzeb rolników i mieszkańców obszarów wiejskich, w tym w zakresie nowoczesnych technologii oraz ekonomiki i organizacji produkcji rolnej. Samodzielną realizację tych zadań
umożliwiała organizacja Śląskiego ODR, jako publicznej instytucji
doradczej oraz kwalifikacje zawodowe zatrudnionych doradców.
Powyższa ocena wynika również z prawidłowego wykorzystania
i rozliczenia dotacji celowych przez Śląski ODR w badanym okresie
oraz prawidłowego zagospodarowania jego majątku. W realizacji
zadań ustawowych Śląski ODR (w szczególności w zakresie nowoczesnych technologii oraz ekonomiki i organizacji produkcji rolnej)
podejmował współpracę z podmiotami działającymi w tym zakresie
w obszarze rolnictwa i rozwoju wsi.

nieprawidłowe

prawidłowe

Stany mające wpływ na wydaną ocenę
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Ocena
kontrolowanej
działalności*

w formie opisowej

Nazwa
jednostki
kontrolowanej

Zachodniopomorski
Ośrodek
Doradztwa
Rolniczego
w Barzkowicach

Lp.

6.

nieprawidłowe
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły poniesienia wydatków
w kwotach wyższych od kwot ustalonych w planach finansowych
o 1004,82 tys. zł w 2017 r. i 316,47 tys. zł w 2018 r. oraz kosztów w kwotach wyższych od ustalonych w planach finansowych
o 229 tys. zł w 2016 r., 183,95 tys. zł w 2017 r. oraz 266,37 tys. zł
w 2018 r. Dyrektor Ośrodka dokonał tego przekroczenia bez uzyskania zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zmiany w planach finansowych. Stanowiło to naruszenie przepisów ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawy o doradztwie.
Ponadto stwierdzono nieprawidłowości niemające znaczącego wpływu na kontrolowaną działalność Ośrodka, tj. zapłatę za trzy dowody księgowe przed zatwierdzeniem ich do wypłaty, zapłatę za jeden
dowód po upływie terminu do jego zapłaty oraz wezwanie wykonawcy do złożenia odpisu z właściwego rejestru na potwierdzenie okoliczności spełnianie warunków udziału w postępowaniu prowadzonym
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

prawidłowe
Organizacja Zachodniopomorskiego ODR umożliwiała realizację
jego zadań ustawowych. WODR prawidłowo przygotował i zrealizowałroczne programy działalności, a sprawozdania z ich
realizacji były rzetelnie sporządzane. Doradcy posiadali odpowiednie kwalifikacje zawodowe, a realizowane szkolenia i doradztwo
uwzględniały potrzeby rolników i mieszkańców obszarów wiejskich. ODR samodzielnie realizował zadania nieodpłatne przewidziane w ustawie o jdr. Środki finansowe otrzymywane przez ODR
z budżetu państwa umożliwiały realizację jego zadań ustawowych.
Zachodniopomorski ODR zapewnił efektywne wykorzystanie tych
środków na realizację swoich zadań, a sposób gospodarowania
majątkiem umożliwił właściwą ich realizację. Na realizację zadań
ustawowych korzystał z innych środków publicznych niż dotacja
z budżetu państwa. Realizując zadania ustawowe świadczył usługi
dotyczące stosowania nowoczesnych technologii i ekonomiki
i organizacji produkcji oraz podejmował współpracę z podmiotami
działającymi w obszarze rolnictwa i rozwoju wsi.

Stany mające wpływ na wydaną ocenę
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Ocena
kontrolowanej
działalności*

w formie opisowej

Nazwa
jednostki
kontrolowanej

Opolski Ośrodek
Doradztwa
Rolniczego
w Łosiowie

Lp.

7.

Opolski ODR świadczył usługi dotyczące stosowania nowoczesnych
technologii i ekonomiki i organizacji produkcji, a w szczególności
organizował szkolenia oraz prowadził doświadczenia w ramach
porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego. Podejmował
również współpracę z podmiotami działającymi w obszarze rolnictwa i rozwoju wsi w ww. zakresie. Ponadto jednostka kontrolowana
prowadziła działalność informacyjną i upowszechniającą w zakresie zadań określonych w ustawie o jdr, m.in. poprzez udzielanie
porad, prowadzenie strony internetowej, wydawanie miesięcznika
Kurier Rolniczy oraz kolportaż broszur i ulotek tematycznych. Przeprowadzano również cykliczny monitoring i analizy cen artykułów
rolno-spożywczych i środków produkcji. Podejmowano również
kontrole mające na celu zapewnienie prawidłowości realizacji
zadań przez pzdr. W trakcie kontroli ustalono ponadto, że roczne
programy działalności zostały w jednostce kontrolowanej przygotowane w terminach umożliwiających wykonywanie zaplanowanych
zadań – programy te przedkładano Radzie Społecznej do zaopiniowania a Ministrowi RiRW do zatwierdzenia. Organy te otrzymywały
również sprawozdania z realizacji rocznych programów działalności
jednostki kontrolowanej.
Wprawdzie przyjęta organizacja Opolski ODR umożliwiała prawidłową realizację zadań określonych w ustawie o jdr, to jednak
w 2016 r. nie wywiązano się z obowiązku prowadzenia dwóch spośród 10 rodzajów szkoleń, których prowadzenie w ramach zadań
z zakresu doradztwa rolniczego przewidywały przepisy ww. ustawy.
Ponadto w toku czynności kontrolnych stwierdzono, że regulamin
organizacyjny ODR nie został dostosowany do aktualnych potrzeb
i stanu faktycznego w zakresie prowadzenia w tej jednostce
audytu wewnętrznego.
Środki finansowe otrzymywane z budżetu państwa umożliwiały
realizację zadań ustawowych, a otrzymane dotacje zostały prawidłowo rozliczone. Niewykorzystane środki były zwracane w wymaganych terminach i w odpowiedniej wysokości.

prawidłowe

nieprawidłowe

Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości mających wpływ na ocenę.

Stany mające wpływ na wydaną ocenę
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Pozytywna

Lubuski
Ośrodek
Doradztwa
Rolniczego
w Kalsku

8.

* pozytywna/negatywna/w formie opisowej

Ocena
kontrolowanej
działalności*

Nazwa
jednostki
kontrolowanej

Lp.
nieprawidłowe

Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości mających wpływ na ocenę.

prawidłowe

Właściwa organizacja Lubuskiego ODR umożliwiała efektywną
realizację zadań ustawowych, poprzez prawidłowe i terminowe
opracowywanie i realizację rocznych programów działalności oraz
rzetelność sprawozdań z ich realizacji. Przeprowadzanie, przez
wysokokwalifikowanych doradców szkoleń i działań doradczych
uwzględniało potrzeby rolników i mieszkańców obszarów wiejskich.
Liczba osób objęta działalnością doradczą Lubuskiego ODR zwiększyła się w badanym okresie o ponad 31% do blisko 69,6 tys. osób.
Dotacje celowe z budżetu Państwa umożliwiały efektywną i prawidłową realizację zadań ustawowych. Środki te zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem, przy zachowaniu zasad uczciwej
konkurencji, oraz rozliczone z należytą staranności, a posiadany przez ODR majątek trwały był w miarę możliwości prawidłowo zagospodarowany i gwarantował właściwe wykonanie zadań
statutowych.
Lubuski ODR przeprowadzał także szkolenia z zakresu stosowania
nowoczesnych technologii oraz ekonomiki i organizacji produkcji,
współpracując przy tym w szczególności z przedstawicielami
uczelni wyższych oraz organów administracji publicznej.

Stany mające wpływ na wydaną ocenę
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6.2. Analiza stanu prawnego i uwarunkowań organizacyjno-ekonomicznych
Ustawa
o restrukturyzacji PK

W okresie objętym kontrolą obowiązywały przepisy ustawy o jdr. Z dniem
20 sierpnia 2016 r., czyli wejścia w życie nowelizacji ustawy o jednostkach
doradztwa rolniczego, wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego będące
samorządowymi wojewódzkimi osobami prawnymi stały się wojewódzkimi
ośrodkami doradztwa rolniczego będącymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi, posiadającymi osobowość prawną i zachowały swój majątek.
Zgodnie z art. 2 tej ustawy jednostkami doradztwa rolniczego były:
1) Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie;
2) 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego;
CDR było państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość
prawną. Ośrodki wojewódzkie były samorządowymi wojewódzkimi osobami prawnymi.
Zadaniem CDR i ośrodków wojewódzkich było 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.
Przedmiotowe przepisy zostały zmienione ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r.
o zmianie ustawy o jdr, która weszła w życie z dniem 20 sierpnia 2016 r.
Ustawa ta miała na celu przeniesienie podległości i nadzoru nad wodr
z zarządu województwa do ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.
Podstawową przesłanką do zmiany podległości ośrodków miała być
poprawa konkurencyjności i rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich przez
usprawnienie realizacji zadań związanych z zapewnieniem doradztwa
rolniczego rolnikom.
Zgodnie z treścią znowelizowanej ustawy:
− jednostki doradztwa rolniczego są państwowymi jednostkami organizacyjnymi posiadającymi osobowość prawną (art. 2 ust. 2);
− jednostki doradztwa rolniczego podlegają ministrowi właściwemu do spraw
rozwoju wsi (art. 3 ust. 1);

− minister właściwy do spraw rozwoju wsi nadaje, w drodze zarządzenia,
statut jednostkom doradztwa rolniczego (art. 3 ust.2);

− organem jdr jest dyrektor powoływany i odwoływany przez ministra
właściwego do spraw rozwoju wsi (art. 6 ust. 1).

Ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw37 zniesiono konkursowy
tryb wyłaniania dyrektora jdr, zastępując ten tryb jednostronnym powołaniem przez ministra właściwego do rozwoju wsi.
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Z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. wojewódzkie
ośrodki doradztwa rolniczego będące samorządowymi wojewódzkimi
osobami prawnymi stały się wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego będącymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi posiadającymi
osobowość prawną i zachowały swój majątek.
Zgodnie z art. 5 ustawy zmieniającej ustawę o jdr w 2016 r. wojewódzkie
ośrodki doradztwa rolniczego miały działać na podstawie:
1) rocznego programu działalności;
2) rocznego planu finansowego;
3) cennika
− zatwierdzonych przez zarząd województwa na podstawie dotychczasowych przepisów.

Wejście w życie nowelizacji ustawy o jdr skutkowało uchyleniem dwóch
rozporządzeń Ministra RiRW, tj.:
− z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie ramowego statutu wojewódzkich
ośrodków doradztwa rolniczego38,
− z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji osób ubiegających się
o stanowisko dyrektora jednostki doradztwa rolniczego39.
Kolejną zmianą wprowadzoną poprzez nowelizację ustawy o jdr jest tryb
powoływania i odwoływania organu jednostki doradztwa rolniczego, jakim
jest dyrektor – obecnie powoływany i odwoływany wyłącznie przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi (art. 6 ustawy o jdr).
Od 2014 r. minister właściwy do spraw rozwoju wsi przekazywał ośrodkom
środki finansowe, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, na realizację zadań ustawowych, zaś począwszy od 2015 r. również środki finansowe
na realizację inwestycji.
Jednocześnie minister właściwy do spraw rozwoju wsi nie miał wpływu
na planowanie i realizację zadań przez te instytucje.
Nowelizacja przepisów ustawy miała zapewnić spójność pomiędzy realizowanymi zadaniami ośrodków, a priorytetami i wyzwaniami dla rolnictwa
i obszarów wiejskich, określonymi przez UE w ramach WPR oraz MRiRW
w dokumentach programowych.
Zmiana miała zapewnić także jednolitość sposobów działania ośrodków
w poszczególnych województwach oraz podnieść efektywność wykorzystania dotacji celowej, która będzie powiązana z rocznym programem działalności, a zmiana podległości miała pozwolić też na monitoring i kontrolowanie funkcjonowania tych jednostek.
Brak jednolitości działania wodr w zakresie przygotowania programów
działalności i sprawozdawczości z ich realizacji został również zauważony
w ramach kontroli działalności tych jednostek przeprowadzonej przez NIK.
Analogicznie, jak w przypadku CDR, to minister właściwy do spraw rozwoju wsi nadaje w drodze zarządzenia statuty wodr, powołuje dyrektorów

38 Dz. U. z 2014 r. poz.1034.
39 Dz. U. Nr 192, poz. 1488.
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według jednolitych kryteriów odnośnie do osób pełniących to stanowisko
oraz powołuje członków społecznych rad doradztwa rolniczego, działających przy wodr.
Z dniem wejścia w życie projektowanej ustawy, tj. po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia, miały wejść w życie nowe statuty wodr, będących państwowymi jednostkami organizacyjnymi posiadającymi osobowość prawną,
nadane zarządzeniem ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.
Obniżeniu uległ wymóg odnośnie do posiadanego wykształcenia przez kandydatów na stanowisko dyrektora – zamiast wyższego wykształcenia magisterskiego w świetle zaproponowanych przepisów wystarczy wykształcenie wyższe.
W związku z przeniesieniem podległości i nadzoru nad wodr z zarządu
województwa do ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, zmianie uległ
jedynie charakter prawny wodr.
Zmiana charakteru jednostek, tj. z samorządowych wojewódzkich osób
prawnych na państwowe jednostki organizacyjne, posiadające osobowość
prawną, nie oznaczało likwidacji dotychczasowych jednostek, ani tworzenia nowych.
W celu wyeliminowania ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych
w art. 2 ustawy o jdr wskazano, że z dniem wejścia w życie projektowanej
ustawy, wodr będące samorządowymi wojewódzkimi osobami prawnymi
stają się wodr, jako państwowe jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną.
Oznacza to, że zadania z zakresu doradztwa rolniczego dotychczas wykonywane przez wodr, jako samorządowe wojewódzkie osoby prawne nadal
będą wykonywane przez wodr, jako państwowe jednostki organizacyjne
posiadające osobowość prawną.
Celem tego przepisu było podkreślenie ciągłości funkcjonowania jednostek,
mimo projektowanej zmiany charakteru prawnego tych jednostek
Ustawa wskazuje, że minister właściwy do spraw rozwoju wsi powołuje
Radę Społeczną w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie ustawy, a kadencja dotychczasowych Rad ustaje w przeddzień powołania nowej Rady.
Zadaniem CDR 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.
CDR wykonuje następujące zadania z zakresu doradztwa rolniczego:
− przygotowuje i wprowadza jednolite sposoby działania ośrodków
wojewódzkich w zakresie realizowanych przez nie zadań;
− przygotowuje i przekazuje ośrodkom wojewódzkim materiały informacyjne i szkoleniowe, w tym dotyczące pomocy w zakresie
działalności gospodarstw rolnych i produkcji rolniczej finansowanej
lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy UE
lub innych instytucji krajowych lub zagranicznych;
− opracowuje analizy i prognozy w zakresie rozwoju doradztwa rolniczego;
− prowadzi szkolenia dla pracowników ośrodków wojewódzkich
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w zakresie metodyki i zadań doradztwa rolniczego, ze szczególnym
uwzględnieniem integracji z UE oraz realizuje zadania wynikające
z przepisów odrębnych;
− prowadzi doskonalenie nauczycieli szkół rolniczych w zakresie
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;
− tworzy i prowadzi centralny system informacji i bazy danych na potrzeby doradztwa rolniczego;
− organizuje szkolenia, pokazy, seminaria i konferencje oraz inne
przedsięwzięcia w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich
oraz rolnictwa ekologicznego;
− koordynuje zadania w zakresie rolnictwa ekologicznego wykonywane
przez ośrodki wojewódzkie;
− upowszechnia wyniki badań naukowych w praktyce rolniczej.
CDR wykonuje również zadania w zakresie przeprowadzania, na zasadach określonych w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich, kontroli w zakresie spełniania przez podmioty warunków niezbędnych do udzielenia akredytacji oraz przestrzegania warunków
dotyczących świadczenia usług doradczych objętych udzieloną akredytacją.
Wodr w ramach zadań z zakresu doradztwa rolniczego:
1) prowadzą szkolenia dla rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich, w szczególności w zakresie:
− stosowania nowoczesnych metod agrotechnicznych, hodowli oraz
przetwórstwa rolno-spożywczego,
− rozwiązywania problemów technologicznych i organizacyjno-ekonomicznych gospodarstw rolnych,
− rachunkowości w gospodarstwach rolnych,
− rolnictwa ekologicznego,
− rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich,
− unowocześniania wiejskiego gospodarstwa domowego,
− ubiegania się o przyznanie pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy UE lub innych instytucji
krajowych lub zagranicznych,
− modernizacji gospodarstw rolnych, poprawy jakości artykułów rolno-spożywczych i ich przetwórstwa oraz wzmocnienia pozycji rolników
na rynku,
− zarządzania gospodarstwem rolnym,
− promocji produktów lokalnych i regionalnych;
2) prowadzą działalność informacyjną wspierającą rozwój produkcji
rolniczej;
3) prowadzą działalność w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych
rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich;
4) udzielają pomocy rolnikom i innym mieszkańcom obszarów wiejskich
w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy,
o której mowa w pkt 1 lit. g ustawy o jdr;
5) prowadzą analizy rynku artykułów rolno-spożywczych i środków produkcji oraz gromadzą i upowszechniają informacje rynkowe w tym zakresie;
6) mogą prowadzić doświadczalnictwo odmianowe w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego;
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7) upowszechniają metody produkcji rolniczej i stylu życia przyjaznych
dla środowiska;
8) podejmują działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego wsi, ekologicznego i funkcjonalnego urządzania
gospodarstwa rolnego;
9) upowszechniają rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz prowadzą promocję wsi, jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku;
10) w
 spółdziałają w realizacji zadań wynikających z programów rolno-środowiskowych oraz programów działań mających na celu ograniczenie odpływu
azotu ze źródeł rolniczych;
11) prowadzą analizy przemian w zakresie poziomu i jakości produkcji
rolniczej i funkcjonowania gospodarstw rolnych oraz upowszechniają
wyniki tych analiz w pracy doradczej.
Jdr realizują zadania z zakresu ww. doradztwa rolniczego nieodpłatnie.
W ramach doradztwa rolniczego jednostki doradztwa rolniczego mogą
odpłatnie wykonywać usługi, w szczególności w zakresie:
− prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji niezbędnej
w rachunkowości w gospodarstwach rolnych;
− działalności promocyjnej gospodarstw rolnych, w szczególności
agroturystycznych lub ekologicznych;
− kursów przygotowujących do uzyskania tytułów kwalifikacyjnych
w zawodach przydatnych do prowadzenia działalności rolniczej,
− działalności wydawniczej, poligraficznej, laboratoryjnej, hotelarskiej
i gastronomicznej, szkoleniowej niezwiązanej z realizacją zadań,
o których mowa w punktach 1–11;
− gospodarki pasiecznej;
− udostępniania pomieszczeń i innych składników majątkowych;
− organizacji targów, wystaw, pokazów, konferencji i innych
przedsięwzięć upowszechniających wiedzę rolniczą, nowe technologie
produkcji i promujących produkty i wyroby przetwórstwa rolno-spożywczego;
− sporządzania opracowań oceny możliwości inwestycyjnych gospodarstw rolnych, analiz i opracowań ekonomicznych, finansowych
i technologicznych, oceny użyteczności maszyn rolniczych, planów
nawozowych lub planów przechowalnictwa nawozów naturalnych,
planów rolno-środowiskowych, planów przestawienia gospodarstwa rolnego na produkcję metodami ekologicznymi lub planów
produkcji w gospodarstwach ekologicznych;
− wypełniania wniosków lub innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowanej lub współfinansowanej
ze środków pochodzących z funduszy UE lub innych instytucji krajowych
i zagranicznych.
Ośrodki wojewódzkie realizują zadania z zakresu doradztwa rolniczego
zgodnie z przygotowanymi sposobami działania, o których mowa w art. 4
ust. 1 pkt 1 ustawy o jdr, uwzględniając kierunki rozwoju wyznaczone
w regionalnych i lokalnych programach rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, ustalanych przez właściwe organy samorządu terytorialnego.
Jdr przy realizacji zadań współpracują z podmiotami wymienionymi
w art. 5 ust. 2 ustawy o jdr.
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Organem jdr jest dyrektor powoływany i odwoływany przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, który kieruje tą jednostką, w szczególności:
− opracowuje roczny program działalności jdr;
− opracowuje projekt rocznego planu finansowego;
− reprezentuje jednostkę doradztwa rolniczego na zewnątrz;
− zarządza mieniem jdr;
Przy jdr działa Rada, której kadencja trwa pięć lat, jest ona organem
opiniodawczo-doradczym dyrektora jdr i do jej zadań należy:
− opiniowanie rocznego programu działalności jdr i projektu rocznego
planu finansowego oraz sprawozdania z realizacji rocznego programu
działalności jdr i rocznego planu finansowego;
− zgłaszanie wniosków w sprawach dotyczących funkcjonowania jdr.

Ustawa określa zadania i właściwość organów i jednostek organizacyjnych
w zakresie dotyczącym wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007–2013. Art. 35 ust. 1 i 2 tej ustawy określają, że jednostki doradztwa
rolniczego są obowiązane do informowania o warunkach i trybie udzielania
pomocy, prowadzenia szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania
objęte programem, oraz doradzania odnośnie do sporządzania dokumentacji
niezbędnej do uzyskania pomocy w zakresie określonym w przepisach
wydanych wykonawczych40 oraz, że zadania w zakresie prowadzenia szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte programem, oraz doradzania odnośnie do sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania
pomocy mogą być również realizowane przez inne podmioty spełniające
określone wymagania.
Ustawa określa zadania i właściwość organów i jednostek organizacyjnych
w zakresie dotyczącym wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020.
Art. 51–54 tej ustawy dotyczą doradzania podmiotom ubiegającym się
o przyznanie pomocy oraz beneficjentom. Zgodnie z art. 55 ust. 1 pkt 3
i 4 jdr są jednostkami realizującymi w poszczególnych województwach
zadania KSOW, wykonywane w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. JDR realizują zadania polegające na współpracy w ramach Europejskiego Partnerstwa Innowacji (EPI). Na realizację
tych zadań w zakresie wsparcia KSOW otrzymują dotację celową ze środków budżetu państwa i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014–2020.

40 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie szkoleń
dla podmiotów, których dotyczą działania objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007–2013, oraz doradzania odnośnie do sporządzania dokumentacji niezbędnej
do uzyskania pomocy finansowej (Dz. U. z Nr 89, poz. 545, ze zm.).

Ustawa o wspieraniu
rozwoju obszarów wiejskich
na lata 2007–2013

Ustawa o wspieraniu
rozwoju obszarów wiejskich
na lata 2014–2020
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Ustawa
o finansach publicznych

Ustawa określa w art. 1 m.in. zasady funkcjonowania jednostek sektora
finansów publicznych w zakresie gospodarki finansowej, zasady i tryb
kontroli procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowywaniem
środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem, zasady i tryb sporządzania budżetu państwa w układzie zadaniowym, szczególne zasady
rachunkowości, planowania i sprawozdawczości obowiązujące w sektorze
finansów publicznych, zasady gospodarowania środkami publicznymi pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych.

Art. 33 ust. 2 stanowi, że podstawą gospodarki finansowej państwowych
i samorządowych osób prawnych jest plan finansowy.

Ustawa o naruszeniu
dyscypliny finansów
publicznych

W art. 44 ust. 1, 2, 3 ustawy określono, że wydatki publiczne mogą być
ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych w: ustawie budżetowej,
uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego, planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych. Jednostki sektora finansów publicznych dokonują wydatków zgodnie z przepisami dotyczącymi
poszczególnych rodzajów wydatków. Wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad, uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod
i środków służących osiągnięciu założonych celów, w sposób umożliwiający
terminową realizację zadań, w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
W art. 1 ustawa określa zasady i zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, organy właściwe oraz postępowanie
w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Zgodnie z art. 9 naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest: wydatkowanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotację, nierozliczenie w terminie otrzymanej dotacji, niedokonanie
w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości.
Art. 11 ust. 1 stanowi, że naruszeniem dyscypliny finansów publicznych
jest dokonanie wydatku ze środków publicznych bez upoważnienia określonego ustawą budżetową, uchwałą budżetową lub planem finansowym albo
z przekroczeniem zakresu tego upoważnienia lub z naruszeniem przepisów
dotyczących dokonywania poszczególnych rodzajów wydatków.

Ustawa o rachunkowości
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Zgodnie z art. 152 ust. 1 jednostki, którym została udzielona dotacja, o której
mowa w art. 150 i art. 151 ust. 1, są obowiązane do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków
dokonywanych z tych środków.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 7 państwowe osoby prawne otrzymujące dotacje
stosują przepisy ustawy o rachunkowości. Art. 24 ust. 1 stanowi, że księgi
rachunkowe powinny być prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie
i na bieżąco. Ust. 2 księgi rachunkowe uznaje się za rzetelne jeżeli dokonane
w nich zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty.
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Rozporządzenie określa sposób prowadzenia gospodarki finansowej oraz
sporządzania planu finansowego jdr. Jednostki prowadzą gospodarkę finansową na podstawie planów finansowych opracowywanych, opiniowanych,
zatwierdzanych oraz zmienianych w trybie przepisów ustawy o jdr. Plan
finansowy ustalany jest na okres roku kalendarzowego (§ 2 ust. 1). Projekt
planu finansowego na następny rok jest opracowywany z uwzględnieniem
wysokości dotacji zaplanowanych w projekcie ustawy budżetowej na dany
rok. Z wykonania planu finansowego sporządza się sprawozdanie w układzie z podziałem na część tabelaryczną i część opisową, zawierające szczegółowe uzasadnienie dla poszczególnych wielkości liczbowych przychodów
i kosztów jednostki, w szczególności uzasadnienie kosztów jednostki finansowanych z dotacji celowej.

Rozporządzenie
w sprawie gospodarki
finansowej jdr

Rozporządzenie określa tabele stanowisk, zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych pracowników jdr niezbędnych do zajmowania stanowiska
doradcy. Rozporządzenie określa wysokość wynagrodzenia miesięcznego
oraz wysokość świadczeń dodatkowych, zgodnie z przepisami o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, dla dyrektora
i zastępcy dyrektora jdr ustala minister właściwy ds. rozwoju wsi (§ 11).

Rozporządzenie
w sprawie warunków
wynagradzania za pracę

Sprawozdania przedkłada się do zatwierdzenia Ministrowi właściwemu
ds. rozwoju wsi, a następnie jednostki przesyłają do ministra właściwego
ds. finansów publicznych w terminie do 10 maja roku następującego po roku
sprawozdawczym.
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6.3. Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej
działalności
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1. Ustawa z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa
rolniczego (Dz. U. z 2019 r. poz. 896, j.t.).
2. Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o jednostkach
doradztwa rolniczego (Dz. U. poz. 1176) – wejście w życie z dniem
20 sierpnia 2016 r.
3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 869, ze zm.).
4. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U.
z 2019 r. poz. 512, ze zm.).
5. Ustawa z dnia 29 września 2004 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 351 ze zm.).
6. Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów
wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1936, ze zm.).
7. Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich – ustawa z dnia
20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217, ze zm.).
8. Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących
niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2018, poz. 1252, ze zm.).
9. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 grudnia
2009 r. w sprawie ramowego statutu wojewódzkich ośrodków doradztwa
rolniczego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1034) – uchylone z dniem 20 sierpnia 2016 r.
10. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 listopada
2009 r. w sprawie kwalifikacji osób ubiegających się o stanowisko
dyrektora jednostki doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 192, poz. 1488)
uchylone z dniem 20 sierpnia 2016 r.
11. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia
2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz
sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2347)
12. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia
2005 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania
innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek
doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2014 r. poz.1124, ze zm.).
13. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 maja 2008 r.
w sprawie akredytacji podmiotów świadczących usługi doradcze
w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników
i posiadaczy lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007–2013 (Dz. U. z 2014 r. poz. 433).
14. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 maja
2008 r. w sprawie szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania
objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013,
oraz doradzania odnośnie do sporządzania dokumentacji niezbędnej
do uzyskania pomocy finansowej (Dz. U. z Nr 89, poz. 545, ze zm.)
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6.4. Analiza systemu doradztwa rolniczego w wybranych
krajach UE
W perspektywie finansowej 2014–2020 warunki wsparcia dla rolników
korzystających z usług doradczych uregulowane zostały rozporządzeniami
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 grudnia 2013 r. nr 1305/2013
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), nr 1306/2013
w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz nr 1310/2013 ustanawiające niektóre przepisy przejściowe w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez EFRROW.
W okresie programowania 2014–2020, państwa członkowskie mają obowiązek prowadzić system doradztwa dla rolników w zakresie zarządzania gruntami i gospodarstwem. Celem doradztwa rolniczego powinno
być zwiększenie świadomości rolników pomiędzy praktykami rolniczymi
i zarządzaniem gospodarstwami, a normami w zakresie ochrony środowiska, zmiany klimatu, zasad dobrej kultury rolnej, bezpieczeństwa żywności, zdrowia zwierząt oraz ich dobrostanu. We wszystkich państwach
UE doradztwo rolnicze realizuje funkcje: doradcze, upowszechnieniowo
– wdrożeniowe, edukacyjne i informacyjne. Rozwój doradztwa rolniczego
w krajach UE jest zróżnicowany i uzależniony od potrzeb na usługi doradcze,
a także koniunktury rolnictwa.
W krajach UE doradztwem rolniczym zajmują się różne organizacje. Do nich
należą:
− publiczne organizacje doradcze,
− komercyjne, prywatne firmy doradcze,
− służby przedsiębiorstw przetwórstwa rolniczego,
− służby doradcze organizacji zaopatrzenia rolnictwa,
− służby doradcze specjalistycznych, społeczno-zawodowych organizacji
rolników,
− ośrodki doradcze w instytucjach naukowych i oświatowych.
Zasady finansowania usług doradczych w państwach UE

Większość podmiotów doradztwa publicznego to organizacje tworzone
I finansowane przez rządy państw członkowskich. Pozostałe organizacje
doradcze są tworzone przez różne instytucje prywatne, jak np. grupy rolników, organizacje samorządowe, organizacje spółdzielcze.
Formy doradztwa państwowego występują w Belgii, Słowenii, Irlandii,
niektórych landach w Niemczech. Przemiany doradztwa w tych krajach
ukierunkowują je na doradztwo komercyjne, świadczące usługi dla zdefiniowanych grup branżowych. Natomiast prywatne doradztwo występuje
np. w Danii, Szwecji, Finlandii, Szwajcarii oraz w niektórych landach
w Niemczech. Ponad 50% ogółu organizacji doradztwa rolniczego zostało
ustanowionych w ostatnich trzydziestu latach. Rządy wielu krajów traktują ten dział, jako główny mechanizm rozwoju gospodarki żywnościowej
oraz formę skutecznej interwencji państwa w sferę problemów wsi i rolnictwa. Zadania nakładane na podmioty świadczące działania doradcze
są zróżnicowane, w zależności od tego czy są do nich zobowiązane organizacje rolników (związki branżowe, związki zawodowe, izby rolnicze),
czy podmioty doradztwa państwowego, czy też instytucje współpracujące
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z rolnictwem (np. służby surowcowe przemysłu spożywczego). Rozwiązania w tym zakresie są różne, zwłaszcza, jeśli chodzi o świadczenie doradztwa o charakterze masowym, które powinno być dostępne dla większości
rolników. Natomiast doradztwo wyspecjalizowane w większości krajów UE
jest świadczone przez odpowiednie organizacje, zgodnie z ich celem działania.
Doradztwo socjalne i prawne dla rolników i mieszkańców wsi świadczą
organizacje o charakterze społecznym (samorządowym), takie jak np. izby
rolnicze, stowarzyszenia rolników.
Doradztwo technologiczne jest prowadzone przez:
− rolnicze organizacje branżowe (np. związki producentów);
− przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego i jego agendy, które
są nastawione na uzyskanie produktów o określonych standardach
i wymaganiach;
− przedsiębiorstwa handlowe i usługowe, sprzedające środki produkcji
i usługi dla rolnictwa, które pokazują swoje produkty oraz ich
przydatność i zastosowanie. Jest to doradztwo połączone z promocją
i reklamą.
Doradztwo finansowe i marketingowe dla rolników i mieszkańców
obszarów wiejskich w zakresie ekonomiki gospodarstwa rolnego.
Organizacja i finansowanie instytucji zajmujących się doradztwem rolniczym w UE jest różnorodne. Można powiedzieć, że nie ma w tej mierze
uniwersalnych rozwiązań. Nie ma też regulacji w tej kwestii dotyczących
krajów UE. Większość krajów posiada własny typowy dla siebie system
doradztwa rolniczego. Kraje UE odchodzą od pokrywania w całości kosztów związanych z doradztwem rolniczym. Za dobry przykład podać można
największą organizację doradczą w Anglii i Walii – Agricultural Development and Advisory Service (ADAS), będącą instytucją rządową. Od 1987 r.
decyzją rządu wprowadzono odpłatność za większość usług doradczych.
Wolne od opłat pozostały usługi doradcze w zakresie: zdrowotności zwierząt, ochrony środowiska i utrzymania gleb. Uznano, że częściowa odpłatność jest najlepszym czynnikiem weryfikującym realne potrzeby i stwarza
partnerską sytuację dla obu stron, rolników ubiegających się o poradę oraz
doradców obligowanych, do jak najlepszego wykonania usługi.
W ramach współczesnego systemu doradztwa rolniczego można wyszczególnić kilka form doradztwa, np.:
Państwowy system doradztwa rolniczego jest finansowany i kontrolowany przez rząd. Może on występować jako:
a) edukacyjny system doradztwa, w którym badania, edukacja rolnicza
i usługi doradcze są zlokalizowane w jednej instytucji (np. w uniwersytecie stanowym USA);
b) konwencjonalny system doradztwa rolniczego jest całkowicie finansowany z budżetu państwa, przy czym może być scentralizowany poprzez
zarządzanie przez centralną organizację rządową (jak w Belgii, czy Słowenii), albo zdecentralizowany, tj. zarządzany przez jednostki niższego szczebla (jak w Hiszpanii, czy we Włoszech).
Półpaństwowy system doradztwa rolniczego (scentralizowany lub zdecentralizowany) opiera się na świadczeniu usług przez organizacje państwowe lub samorządowe oraz pobieraniu zapłaty za niektóre (określone)
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usługi doradcze (jak np. w Polsce, czy w Czechach, Irlandii), przy jednoczesnym wzroście znaczenia doradztwa komercyjnego.
Półautonomiczny system doradztwa rolniczego, w którym usługi doradcze świadczone są przez organizacje rolnicze, samorządy lub prywatne
firmy. W systemie tym występuje mniejsza kwota transferów budżetowych na doradztwo oraz wzrost bezpośrednich opłat za usługi doradcze.
Widoczne jest zjawisko zwiększonej roli doradztwa komercyjnego (jak
na Litwie, Łotwie czy Estonii).
Prywatny system doradztwa rolniczego, występuje w następujących formach:
a) autonomiczny system doradztwa rolniczego, będący własnością rolników
lub ich związków (np. związek farmerów w Danii, czy izby rolnicze
w Austrii),

b) komercyjny system doradztwa rolniczego, będący własnością prywatnych
osób i organizacji, finansowanych poprzez opłaty za świadczone usługi,
jak obecnie w Holandii, czy w Wielkiej Brytanii, (Anglia, Szkocja).
Zależność systemu formy doradztwa od źródła finansowania przedstawia się
następująco:
− publiczne usługi finansowane z publicznych źródeł finansowych,
co oznacza darmowy publiczny system doradztwa;
− prywatne usługi finansowane z publicznych źródeł finansowania refinansowanych podmiotom prywatnym (koszty usług doradczych zwracane przez agencje rządowe);
− prywatne usługi dofinansowane ze źródeł publicznych (dopłaty do prywatnych usług doradczych, umowy na wykonywanie doradztwa, system
voutcher’ów);
− prywatne usługi finansowane ze źródeł prywatnych (prywatne firmy
doradcze).

W ostatnich latach w krajach Unii Europejskiej coraz wyraźniej zaznacza
się tendencja do pokrywania przez rolników kosztów doradztwa o wysokim
stopniu profesjonalizmu, szczególnie w sprawach ekonomicznych, marketingowych, bardzo specyficznych kwestiach związanych z metodami produkcji, finansami, podatkami. W zakresie zagadnień socjalnych i prawnych
doradztwo świadczone jest głównie przez związki zawodowe rolników.
Państwo też finansuje doradztwo socjalno-ekonomiczne dotyczące takich
kwestii jak: zmiana zakresu i skali produkcji, uzyskanie dodatkowego źródła dochodu, zaprzestanie produkcji, przekazywanie produkcji, dzierżawa.
Analiza wybranych rozwiązań prawno-organizacyjnych w krajach europejskich w zakresie doradztwa rolniczego wskazuje na ogromne zróżnicowanie, także w ramach przyjętego modelu.
Hiszpania

Obowiązujący system doradztwa rolniczego w Hiszpanii został wprowadzony w 2006 r. na mocy ogólnokrajowej regulacji prawnej – dekretu królewskiego nr 520/200622 oraz katalońskiego dekretu nr 392/200623.
W preambule do dekretu królewskiego 520/2006 wskazano konieczność
zapewnienia rolnikom wsparcia merytorycznego w obliczu zmian związanych
z wprowadzeniem warunków wzajemnej zgodności (ang. cross compliance).

65

ZAŁĄCZNIKI
Zgodnie z wyznaczonym celem, jednostki doradztwa świadczą swoje
usługi przede wszystkim w dziedzinach związanych ze zdrowiem publicznym, zdrowiem zwierząt i roślin, środowiskiem i dobrostanem zwierząt
(podstawowe warunki w zakresie zarządzania i warunki dobrej kultury
rolnej). Jednostki doradcze mają dysponować dostępnym publicznie biurem i odpowiednio wykształconym personelem. Zespól doradców musi
obejmować, co najmniej jedna osobę z wykształceniem wyższym rolniczym lub pokrewnym (weterynaria, nauki biologiczne, lub środowiskowe,
leśnictwo). Musi też posiadać środki materialne potrzebne do świadczenia usługi i dostęp do urządzeń pomiarowych. Jednostki będące podmiotami prywatnymi muszą być zorganizowane w formie prawnej nadającej
im osobowość prawną lub status organizacji o celu niezarobkowym albo
też spółdzielni. Jednostka taka musi posiadać statut z wyraźnie wpisanym
charakterem działalności. Jednostki doradcze muszą też uzyskać akredytację nadawaną przez organy wspólnoty autonomicznej lub organy centralne (ministra właściwego do spraw rolnictwa, rybołówstwa i żywności). Akredytacji dokonuje się na podstawie przedstawionego biznesplanu.
Jednostki ponoszą odpowiedzialność za zaniedbania i nieprawidłowości
funkcjonowania tych gospodarstw, czy niezgodne z przepisami pobieranie środków wspólnotowych. Dotacje dla jednostek doradztwa mogą być
przyznawane w związku z zakładaniem lub dostosowywaniem podmiotów świadczących usługi doradztwa rolniczego. Mogą być przeznaczone
na inwestycje w majątek ruchomy i tworzenie miejsc pracy. Pierwszeństwo w dostępie do pomocy finansowej mają jednostki już istniejące, które
świadczą usługi zintegrowane (kompleksowe), czyli podejmują wszelkie
tematy dotyczące gospodarki rolnej na danym obszarze. Jednostki doradztwa składają do właściwej wspólnoty autonomicznej coroczne sprawozdania z prowadzonej działalności, obejmujące wyniki, osiągnięcia i napotkane
trudności, a także prognozy na kolejny rok. Ustanowiony system doradztwa rolniczego w Hiszpanii podlega regularnej analizie i ocenie dokonywanej przez gremium złożone z przedstawicieli ministerstwa właściwego
w dziedzinie rolnictwa, wspólnot autonomicznych i jednostek doradztwa
rolniczego. Monitorowanie to jest prowadzone niezależnie od działalności komitetów kontrolujących programy pomocowe. Hiszpański system
doradztwa rolniczego jest oparty na działalności podmiotów prywatnych,
istnieje możliwość wyznaczenia organu lub organizacji publicznej, której
zadaniem będzie świadczenie podobnych usług. Organy te muszą spełniać
te same kryteria, które obowiązują podmioty prywatne, lecz nie muszą się
ubiegać o oficjalną akredytację.
Irlandia
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W Irlandii w zakresie doradztwa funkcjonuje Taegasc (Irish Agriculture
and Food Development Authority) – krajowa agencja rządowa powstała
w 1997 r. na bazie publicznej organizacji rządowej ACOT. Z chwilą jej założenia wprowadzone zostały opłaty za usługi doradcze (model półpaństwowy systemu doradztwa). Celem podstawowym działalności Teagasc
jest rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich poprzez działalność
badawczą, doradczą, edukacyjną i szkoleniową. Teagasc jest krajową instytucją podległą Ministerstwu Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego. Usługi
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doradcze świadczone są w ramach trzech zespołów specjalistycznych
– każdy wyspecjalizowany w specyficznym segmencie gospodarstw rolnych:
− I zespół – 100 doradców, realizuje usługi dla gospodarstw wysokotowarowych, które pokrywają 50% kosztów danej usługi (celem jest wzrost konkurencyjności gospodarstw);
− II zespół – 150 doradców, realizuje usługi na rzecz małych i średnich
gospodarstw, które pokrywają 25% kosztów usług doradczych (celem
jest wzrost żywotności ekonomicznej);
− III zespół – 50 doradców, świadczy usługi na rzecz rozwoju przed
-siębiorczości pozarolniczej i rozwoju społeczności lokalnych.
Częściowo koszty tych usług pokrywane są ze środków UE i umownych
odpłatności. Teagasc oferuje usługi doradcze, szkoleniowe i badawcze
dla rolnictwa i przemysłu spożywczego w całej Irlandii. Organizuje
on również grupy dyskusyjne i regionalne seminaria. Usługi doradcze
dla rolników świadczy 550 lokalnych doradców w 100 ośrodkach.
Szkoleniem młodych i doszkalaniem starszych rolników oraz innych zainteresowanych zajmuje się 200 szkoleniowców-nauczycieli
w 14 szkołach/uczelniach oraz 45 lokalnych ośrodkach doradztwa rolniczego i centrach badawczych. Usługi badawcze realizowane są przez
200 pracowników naukowych zatrudnionych w ośmiu ośrodkach
badawczych dostarczających analiz z zakresu przetwórstwa żywności,
mleczarstwa, mięsa wołowego i owczego, roślin uprawnych, ogrodnictwa, ochrony środowiska, ekonomiki i rozwoju obszarów wiejskich.
Doradztwo prowadzone przez Teagasc, podobnie jak przez inne instytucje doradcze, jest płatne. Usługi doradcze Teagasc finansowane są
z grantów rządowych, funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz
opłat klientów. Instytucja ta współpracuje ze wszystkimi sektorami
rolnictwa i przemysłu spożywczego oraz agencjami rozwoju wsi. Ma
ścisłe powiązania z agencjami badawczymi, doradczymi i szkoleniowymi na całym świecie oraz dąży do ciągłego rozszerzania kontaktów
zagranicznych. Corocznie doradcy Teagasc udzielają porad ok. 70 tys. rolnikom i mieszkańcom wsi. Usługi doradcze kierowane są do wszystkich
rolników i zainteresowanych mieszkańców wsi: producentów żywca
(bydła, owiec, trzody chlewnej, drobiu, hodowców koni sportowych,
zwierzyny płowej, producentów mleka i jego wyrobów, producentów
rolnych, ogrodniczych i warzywniczych, pieczarek i prowadzących
szkółki.

Teagasc współpracuje ściśle z wieloma firmami przetwórstwa żywności w ramach programu, którego celem jest poprawa wydajności i jakości
oraz zapewnienie bezpiecznej żywności odbiorcom. Służy również pomocą
w tworzeniu nowych alternatywnych przedsięwzięć na wsi. Zespół specjalistów i doradców prowadzi szkolenia dla zakładających nowe firmy
oraz dla tych, którzy już je prowadzą. Przykładem tych przedsięwzięć jest
turystyka wiejska, hodowla zwierzyny płowej, hodowla koni sportowych,
gospodarstwa ekologiczne, leśnictwo. Udziela porad rolnikom oraz pomaga
i szkoli rolników przy zakładaniu i nadzorowaniu plantacji leśnych. Teagasc
świadczy również usługi laboratoryjne dla rolników. Obejmują one analizy gleb, roślin uprawnych, wartości pokarmowej pasz, badania wody,
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obornika, składu nawozów sztucznych oraz analizy weterynaryjne. Wykonują je laboratoria stosujące najnowsze techniki analiz i zatrudniające
wysoko kwalifikowane kadry naukowe. Teagasc oferuje cały szereg usług
doradczych pomagających rolnikom zoptymalizować dochody i uzyskać
różnego rodzaju premie w ramach dopłat bezpośrednich UE. Prowadzi
pełen zakres szkoleń dla absolwentów szkół, rolników, przedsiębiorców
rolnych oraz sektora przetwórczego. Większa część szkoleń to szkolenia
praktyczne organizowane bezpośrednio w gospodarstwach. W zależności
od potrzeb organizowane są szkolenia długo – lub krótkoterminowe, czasem zakończone wydaniem certyfikatów. Większość rolników, będących
klientami Teagasc jest odbiorcami informacji bieżących za pomocą poczty
elektronicznej. Znajdują się oni na liście wysyłkowej w swojej jednostce
doradczej i automatycznie otrzymują informacje o każdej istotnej zmianie mającej wpływ na funkcjonowanie gospodarstwa, m.in. zmian w WPR
i płatnościach dla danego gospodarstwa.
Holandia

W Holandii podstawową organizacją systemu doradztwa rolniczego jest
DLV – Rolnicza Służba Doradcza, utworzona w 1993 r. przez Ministerstwo
Rolnictwa. Od tego okresu rozpoczęto proces prywatyzacji krajowego systemu służby doradczej. Obecnie jest to system komercyjny. Komercyjne
doradztwo indywidualne stanowi ponad 80% wszystkich usług doradczych
w Holandii. Ocenia się, że w wyniku prywatyzacji nastąpił wzrost stopnia
specjalizacji zarówno po stronie doradców, jak i klientów. Jednakże spadła współpraca pomiędzy rolnikami, oraz pomiędzy doradcami a jednostkami badawczymi i edukacyjnymi. Jednostki komercyjne są nastawione
na zysk, stąd podjęto takie nowe działania, jak: 1) reorientacja doradców
w kierunku jakości usług, rezultatów ekonomicznych i efektywności pracy;
2) zastąpienie planów doradczych planami biznesu dla doradców terenowych; 3) zastąpienie udziału rolników w ustalaniu priorytetowych zadań
dla rolnictwa badaniami potrzeb doradczych; 4) wprowadzenie monitoringu indywidualnych działań: przychodów, nowych klientów, utraconych
klientów i ich zadowolenia.
Wielka Brytania

W Wielkiej Brytanii obowiązują dwa modele doradztwa rolniczego:
odrębny dla Anglii i Walii oraz odrębny dla Szkocji.
Anglia, Walia
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W Anglii i Walii zauważa się wyraźne przejście od doradztwa państwowego do form półautonomicznych i prywatnych. Doradztwo państwowe
organizowane jest w ramach Krajowego Centrum Doradztwa Rolniczego
(NAAS). Zauważalny jest także proces przekształcania doradztwa rolniczego w doradztwo półpaństwowe (ADAS). Nastąpiła integracja wszystkich usług będących w gestii Ministerstwa Rolnictwa, Rybołówstwa
i Żywności (badania stosowane, doradztwo, centralne laboratorium).
W wyniku prywatyzacji utworzono spółkę z udziałem kapitału zagranicznego. Część kompetencji pozostaje w Ministerstwie, tj.: ochrona
środowiska, dobrostan zwierząt, dobra praktyka rolnicza w postaci Agencji
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Rolniczej (FRCA), która w 2001 roku łączy się z Centrum Rozwoju Obszarów Wiejskich tworząc Departament Środowiska, Żywności i Spraw
Wiejskich – DEFRA (odpowiada m.in. za wdrażanie Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich). Efekty prywatyzacji ADAS to: zmniejszenie liczby doradców o połowę, wprowadzenie 60 specjalizacji, redukcja kosztów ogólnych
poprzez likwidację wielu stanowisk kierowniczych i administracyjnych, zlikwidowanie biur terenowych, ale także duże inwestycje w technologie IT.
Niestety nastąpiła rezygnacja z usług ADAS starych klientów tj. właścicieli
małych i średnich farm, którzy nie byli w stanie płacić za porady. Zamiast
pojawili się klienci reprezentujący pozostałe ogniwa żywnościowego łańcucha
marketingowego (przetwórcy, sprzedawcy hurtowi i detaliczni, supermarkety,
firmy logistyczne itp.). Konsultanci ADAS świadczą swoje usługi w ponad 20
krajach. W odróżnieniu od Szkocji i Holandii proces prywatyzacji i komercjalizacji usług przebiegał zdecydowanie trudniej, stąd wciąż najważniejszym
klientem ADAS jest Ministerstwo Rolnictwa (50–60% obrotów firmy).
Szkocja

System doradztwa w Szkocji jest oceniany, jako unikalny w skali Europy.
Jest to doradztwo komercyjne, zlokalizowane na 3 uczelniach rolniczych. Od 1987 r. funkcjonował w formie 3 spółek z o.o., skonsolidowanych w 1990 r. w jedną spółkę z o.o – Scotish Agricultural Collage’ advisory
service (SAC). Działalność doradcza prowadzona jest na podstawie szkockiej ustawy edukacyjnej z 1990 r., a wspierana finansowo poprzez fundusze
z Ministerstwa Środowiska i Rozwoju Wsi. SAC łączy działalność doradczą
z działalnością edukacyjną i badawczą, podobnie jak w systemie doradztwa
w Stanach Zjednoczonych. Główne obszary działalności spółki to: edukacja
i szkolenia, badania stosowane i rozwój, doradztwo i konsultacje, sprawy
finansowe, prawne i ogólne. Z usług doradczych SAC korzysta, co 3 gospodarstwo w Szkocji. W Szkocji istnieje system subskrypcji na usługi doradcze
– 6500 farm, tj. 80% spośród rolników korzystających z usług SAC, posiada
subskrypcje na roczne korzystanie z pakietów usług na poziomie podstawowym, zaawansowanym lub premiowanym.
Niemcy

W Niemczech, posiadających 16 niezależnych krajów związkowych
(landów) można zidentyfikować prawie wszystkie systemy doradztwa rolniczego. Jest to wynikiem pluralizmu w działalności doradczej prowadzonej przez państwo i kraje związkowe. Można jednak w Niemczech wyróżnić
trzy główne systemy doradztwa:
− doradztwo państwowe – dominuje w Bawarii, Badenii-Wirtembergii
i Hesji. W terenie odpowiedzialność za realizację zadań doradczych przypisana jest urzędom rolnym. Urzędy te prowadzą również placówki
oświaty rolniczej, ośrodki rachunkowości rolnej, a na szczeblu landu
– ośrodki badawczo-wdrożeniowe i szkoleniowe, których celem jest
przekazywanie rolnikom najnowszych osiągnięć. Do niedawna doradztwo państwowe było całkowicie bezpłatne. Obecnie utrwala się jednak
tendencja do pobierania opłat za niektóre usługi (głównie za usługi,
które służą wzrostowi dochodów poszczególnych gospodarstw rolnych).Coraz szerszy staje się udział rolnika w finansowaniu usług
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doradczych (pewien wyjątek stanowi jednak Bawaria). W systemach
doradztwa państwowego wprowadzane są ciągłe zmiany, mające
na celu podniesienie efektywności świadczenia usług doradczych.
Przykładowo, w Bawarii dokonano wyraźnego podziału zadań personelu doradczego, oddzielono bowiem zadania doradcze i dotyczące
kształcenia zawodowego od zadań administracyjnych i przyznawania
środków finansowych dla rolnictwa. Podział ten ma uwolnić doradców od ewentualnych sytuacji konfliktowych miedzy interesem prywatnym a państwowym oraz umożliwić im pełniejsze poświęcenie się
pracy z rolnikami lub prowadzeniu szkoleń. Doradcy bawarscy tworzą
„zespoły doradcze”, skupiające specjalistów z różnych dziedzin, stosownie do zróżnicowanych regionalnie potrzeb rolnictwa. Zespoły te zwiększają skuteczność działania doradców. Doradcy ci inicjują także powstawanie „zespołów roboczych” (aby zaktywizować rolników). W ramach
tych zespołów rolnicy, wspierani przez doradcę, sami rozwiązują problemy swoich przedsiębiorstw.
− doradztwo organizowane przez izby rolnicze – w krajach federalnych, w których istnieją izby rolnicze, doradztwo oficjalne organizują
na ogół te samorządne organizacje rolników, a nie – służby państwowe.
Wyjątek stanowi Nadrenia-Palatynat, gdzie prowadzi się zarówno doradztwo oficjalne państwowe, jak i – oficjalne organizowane przez izby
rolnicze. Doradztwo ogólne, podobnie, jak w doradztwie państwowym,
prowadzą z reguły terenowe placówki izb, zaś doradztwo specjalistyczne – wyspecjalizowane służby na ogół na szczeblu centralnym.
Izby są też organami założycielskimi ośrodków naukowo-badawczych,
doświadczalnych i kształcenia ustawicznego. Usługi doradcze oferowane rolnikom przez izby są w zasadzie nieodpłatne, jednak rolnicy poprzez swoje składki członkowskie współfinansują ich działalność (ponadto izby wprowadzają w sposób zróżnicowany zasadę odpłatności
za określone usługi). Koła doradcze są stowarzyszeniami postępowych
rolników, którzy dobrowolnie postanowili się zrzeszyć w celu wspólnego rozwiązywania problemów. Upowszechniły się one szczególnie
w takich landach, jak Szlezwig-Holsztyn i Dolna Saksonia, a obecnie
rozwijają się także w Brandenburgii, Nadrenii-Westfalii, Nadrenii-Palatynacie, i Badenii-Wirtembergii. Formą prawną koła doradczego jest zarejestrowane w sądzie stowarzyszenie. Zarząd koła, wybrany na zebraniu członków, zatrudnia doradcę, który pracuje tylko dla
członków koła. Doradztwo „w kołach” w połowie wspierane jest finansowo przez państwo. Wielkość dotacji zależy od regionu, od rodzaju
prowadzonej działalności doradczej, liczby członków koła, skali ich
produkcji itp. Niektóre koła doradcze tworzą zespoły robocze (po 20–25
kierowników gospodarstw), np. pod patronatem izby rolniczej (w landach, w których istnieją izby rolnicze, koła doradcze są bowiem z tymi
instytucjami mniej lub bardziej powiązane). Przedmiotem pracy takiego
zespołu roboczego jest obliczanie opłacalności poszczególnych działów
produkcji, sporządzanie bilansu z działalności gospodarczej, wymiana doświadczeń między rolnikami. Doradca współpracujący z takim
zespołem pełni raczej funkcję organizatora niż – osoby przekazującej
wiedzę. Przepływ wiedzy, dotychczas jednokierunkowy, staje się
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dwukierunkowy, ponieważ doradcy zapoznają się z doświadczeniami
praktycznymi rolników;
− komercyjne doradztwo prywatne – oferowane jest przez samodzielnych specjalistów, częściej jednak – przez „stowarzyszenia doradcze”
(tworzone przez Niemiecki Związek Rolników i inne zawodowe organizacje rolnicze) oraz przez biura doradcze. Komercyjne doradztwo
prywatne rozwija się w Niemczech od czasu zjednoczenia państwa
przede wszystkim w nowych landach. Landy takie jak Meklemburgia-Pomorze Przednie, Brandenburgia i Saksonia-Anhalt nie dążyły do utworzenia rolniczego doradztwa państwowego, ale – wolały je powierzyć
osobom prywatnym i wspierać je finansowo. Ze strony władz landów
stosowane są bowiem dotacje do prywatnego doradztwa. Władze landu
mogą też być jednym z udziałowców „stowarzyszenia doradczego”,
i wtedy ponoszą część kosztów doradztwa. W omawianych landach stowarzyszenia doradcze przejmują także zadania doradztwa państwowego
(np. porady z dziedziny ochrony środowiska, popieranie gospodarstw
ekologicznych, doradztwo socjalno-ekonomiczne). Doradztwo prywatne
w Niemczech jest postrzegane jako bardziej elastyczne od państwowego,
ponieważ doradca komercyjny działa „przedsiębiorczo” i musi oferować
rolnikom porady ściśle odpowiadające ich potrzebom. System prywatnego doradztwa wymaga jednak dopracowania, szczególnie w zakresie
sprawdzania kwalifikacji doradców i przyznawania im certyfikatów
uprawniających do prowadzenia poradnictwa.
Francja

Doradztwo ma charakter autonomiczny i jest prowadzone przez związki
i organizacje samorządowe rolników. We Francji doradztwem rolniczym
zajmują się głównie izby rolnicze i rolnicze organizacje branżowe. Doradztwo to jest w niewielkim stopniu dofinansowywane z budżetu państwa.
Koszty usług doradczych finansowane są ze środków pochodzących ze składek członkowskich lub/i bezpośrednich opłat za udzielone porady. Wdrażanie zasad Wspólnej Polityki Rolnej UE we Francji odbywa się głównie
poprzez rolnicze organizacje branżowe. Organizacje te w większej części
finansują działalność Narodowej Federacji Gospodarstw Rolnych (FNSEA)
– organizacji rolniczej mającej największy wpływ na kreowanie francuskiej
polityki rolnej. FNSEA jest reprezentantem wszystkich francuskich branżowych organizacji rolniczych wobec instytucji krajowych oraz odgrywa
olbrzymią rolę w kontaktach z instytucjami wspólnotowymi.
Zaletami systemu doradztwa autonomicznego, charakterystycznego dla
Francji, są:
− świadczenie usług doradczych odpowiadających rzeczywistym potrzebom rolników;
− krótki czas reakcji, elastyczne dostosowywanie się do potrzeb klienta;
− doradztwo na zlecenie, opłaty za faktyczne rezultaty;
− system mało kosztowny dla rządu;
Natomiast wady tego systemu to:
− stosunkowo wysoki koszt ponoszony przez rolnika;
− ograniczona własna baza badawcza;
− szybkie, ale – nie zawsze dostatecznie przemyślane porady;
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− wymagane zdolności kierownicze i zaangażowanie ze strony rolników
(rolnik musi precyzyjnie określić, jakiej porady potrzebuje);
− trudności w zatrudnieniu pracowników posiadających wysokie kwalifikacje.
Dania

Doradztwo rolnicze w Danii ma ponad stuletnią tradycję. Od początku
swego istnienia doradztwo było i jest własnością rolników i przez nich
jest zarządzane (do 2003 r. przez Związek Farmerów Duńskich i Stowarzyszenia Drobnych Producentów). Sieć lokalnych ośrodków doradztwa
uzupełnia centrum doradztwa DAAS – Krajowe Centrum Doradztwa Rolniczego w Siejby instytucja krajowa wspierająca merytorycznie jednostki
funkcjonujące w terenie., którego właścicielem od 1 kwietnia 2003 r. jest
największa organizacja duńskich farmerów „Danish Agriculture”, czyli
Krajowy Związek Rolników. Jest to doradztwo autonomiczne. DAAS jest fundacją, w której zatrudnionych jest 465 doradców, w tym 10 stale pracuje
za granicą. Źródła finansowania w 2017 r. to: 58% – opłaty za usługi, 18%
– podatki, 18% – granty, reszta to subsydia i składki związkowe. Do zadań
DCDR należy:
− wspieranie wiedzą organizacji rolniczych funkcjonujących na poziomie
lokalnym, – dostarczanie lokalnym centrom doradztwa specjalistycznej
wiedzy, którą mogą stosować w swojej pracy doradczej;
− współpraca, wymiana doświadczeń i informacji z instytucjami naukowobadawczymi;
− dostarczanie profesjonalnego i technicznego wsparcia krajowym
związkom rolniczym;
− pobudzanie podnoszenia kwalifikacji przez rolników i doradców,
organizowanie szkoleń i praktyk dla rolników i doradców. System
doradztwa rolniczego jest finansowo wspierany przez państwo. Doradztwo rolnicze jest finansowane ze składek członkowskich i opłat
za usługi (52% środków finansowych), dotacji na realizację projektów
(20%), subwencji z podatków producentów rolnych (19%), dotacji
państwowych (5%), środków Związku Rolników i Stowarzyszenia
Rolników Rodzinnych (4%). Rolnicy duńscy opłacają składkę roczną
(abonament), za którą zyskują pewną limitowaną liczbę godzin usług
konsultacyjnych. Ponadto, uzyskują zniżkę przy korzystaniu z doradztwa poza limitem. Członkowie związku opłacający składkę roczną
mogą korzystać z usług doradczych na warunkach korzystniejszych niż
inni. Jest to też jeden z ważniejszych bodźców skłaniających rolników
do przynależności związkowej.
W duńskim systemie doradztwa zatrudnionych jest ok. 3 tys. osób dla
55 tys. rolników. Około 350 z nich pracuje w Duńskim Centrum Doradztwa Rolniczego, natomiast pozostali w ośrodkach lokalnych. Są wśród nich
agrotechnicy, mechanizatorzy rolnictwa, specjaliści z zakresu budownictwa,
finansiści, prawnicy. Duża liczba pracowników zajmuje się rachunkowością
i zarządzaniem gospodarstwem. Rolnicy często powierzają prowadzenie
ksiąg rachunkowych ośrodkom doradztwa.
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Włochy, Grecja
W krajach tych funkcjonuje system doradztwa państwowego, całkowicie
finansowanego z budżetu państwa, bez pobierania opłat za usługi doradcze. Zaletami doradztwa państwowego są:
− istniejące dobre zaplecze techniczne;
− szeroka gama różnych specjalistów;
− bezpłatna usługa dla klienta-rolnika;
− sformalizowana i usystematyzowana forma doradztwa, sprawdzone
porady, podejście systemowe;
− możliwości kariery dla pracowników doradztwa.
Wady takiego systemu to:
− częste przypadki podporządkowywania usług doradczych politycznym
decyzjom Rządu;
− biurokracja i „hierarchia ważności zadań”, wpływające na powolne
reakcje w wypełnianiu oczekiwań rolników;
− usługi doradcze są stosunkowo kosztowne dla podatników;
− doradztwo nie zawsze jest zbieżne z faktycznymi potrzebami rolników;
− pracownicy mają pośrednie zobowiązania względem rolników;
− system nieelastyczny (zmiany, np. dotyczące zakresu lub tempa
świadczonych usług, przebiegają na ogół powolnie).

Nie oznacza to oczywiście, że w powyższych krajach działa tylko jeden system doradztwa. Obok doradztwa państwowego w krajach tych funkcjonują bowiem płatne systemy doradztwa w ramach rolniczych organizacji
samorządowych różnego typu. Przykładowo, w Grecji w ramach Konfederacji Greckich Organizacji Spółdzielczych PASEGES opłaty za usługi, świadczone przez Konfederację poszczególnym rolnikom, służą na pokrycie pensji doradców wykonujących te usługi.

We wszystkich państwach członkowskich UE zadaniem doradztwa jest upowszechnianie innowacyjności w rolnictwie w ramach Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego (EPI), wynikające z założeń Strategii UE „Europa
2020”, której celem jest przyspieszenie tempa innowacyjnych rozwiązań
przeciwdziałających negatywnym skutkom tzw. globalnych wyzwań społecznych, takich jak zmiany klimatyczne, zmiany demograficzne, niedobór
surowców.
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6.5. Zestawienie wskaźników charakteryzujących
działalność cdr
Lp.

Wskaźnik

1.

Wykonanie zaplanowanych szkoleń dla rolników i innych
mieszkańców obszarów wiejskich (liczba szkoleń
wykonanych/liczba szkoleń zaplanowanych w %%)

2.

Wykonanie planu finansowego

2016 r.

2018 r.

Nie
dotyczy

Nie
dotyczy

Nie
dotyczy

x

x

x

95,6

98,5

94,3

97

96,6

77,5

93,5

96,3

94,4

% wykonania zaplanowanych przychodów
2.1. (kwota uzyskanych przychodów/kwota przychodów
planowanych w %%)
% wykonania zaplanowanych przychodów z działalności
gospodarczej (kwota uzyskanych przychodów
2.2.
z działalności gospodarczej/kwota przychodów
planowanych z działalności gospodarczej w %%)
% wykonania zaplanowanych kosztów
2.3. (wysokość poniesionych kosztów ogółem/wysokość
kosztów planowanych ogółem w %%)
3.

Wysokość przychodu ogółem na jednego pracownika jdr

97,4

105

106,5

4.

Wysokość kosztów ogółem na jednego pracownika jdr

95,7

106,3

109,3

5.

% przychodów z działalności gospodarczej do przychodów
ogółem

13,8

18,8

10,7

6.

Kwota przychodu z działalności gospodarczej
na jednego pracownika merytorycznego (z uwzględnieniem
kadry zarządzającej)

13,4

19,7

11,4

7.

Kwota przychodu z odpłatnie wykonywanej działalności
doradczej na jednego pracownika merytorycznego
(z uwzględnieniem kadry zarządzającej)1)

Nie
dotyczy

Nie
dotyczy

Nie
dotyczy

8.

% udział przychodów z odpłatnie prowadzonej działalności
Nie
doradczej w przychodach z działalności gospodarczej
dotyczy
1)
ogółem

Nie
dotyczy

Nie
dotyczy

9.

% udział kosztów finansowanych z dotacji do kosztów
ogółem (wysokości kosztów finansowanych z dotacji/
wysokość kosztów ogółem w %%)

81,9

76,5

82,2

83

79

83

x

x

x

Liczba gospodarstw na jednego doradcę zatrudnionego
w jdr

x

x

x

% udział pracowników administracyjnych (z wyłączeniem
13. kadry zarządzającej i pracowników merytorycznych)
w stosunku do liczby pracowników ogółem

41,1

41.3

38,1

% wykonania działań o charakterze edukacyjnym
(szkolenia, kursy) do działań o charakterze edukacyjnym
10. zaplanowanych, w programie działalności (łączna liczba
szkoleń, kursów wykonanych/łączna liczba szkoleń,
kursów zaplanowanych)
% gospodarstw rolnych objętych usługami jdr
11. (liczba gospodarstw objętych usługami/ łączna liczba
gospodarstw na terenie wodr)
12.

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie danych wodr za lata 2016–2018.
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6.6. Wykaz wskaźników charakteryzujących działalność
kontrolowanych wodr
Kontrolowane WODR

Lp.

1.

2.

Wskaźnik

PODR
LODR
ŚODR
w Boguchwale w Końskowoli w Częstochowie

ZODR
w Barzkowicach

OODR
w Łosiowie

LODR
w Kalsku

Wykonanie zaplanowanych
szkoleń dla rolników i innych
mieszkańców obszarów
wiejskich (liczba szkoleń
wykonanych/liczba szkoleń
zaplanowanych w %)
2016 r.

101

121

110

107

159

103

2017 r.

103

111

118

107

114

102

2018 r.

99

113

112

106

118

94

x

x

x

2016 r.

95

99

98

97

97

95

2017 r.

95

101

99

99

96

90

2018 r.

96

100

100

100

96

90

2016 r.

85

101

97

98

90

92

2017 r.

86

105

101

89

86

83

2018 r.

96

101

101

98

90

81

2016 r.

95

99

99

100

100

96

2017 r.

95

100

100

101

90

89

2018 r.

95

98

98

97

93

89

Wykonanie planu
finansowego
% wykonania zaplanowanych
przychodów

(kwota
uzyskanych przychodów/
kwota przychodów
2.1.
planowanych w %)

% wykonania zaplanowanych przychodów z działalności gospodarczej (kwota
uzyskanych przychodów
z działalności gospodarczej/
kwota przychodów
2.2. planowanych z działalności
gospodarczej w %)

% wykonania zaplanowanych
kosztów
(wysokość poniesionych
kosztów ogółem/wysokość
kosztów planowanych
2.3.
ogółem w %)
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Kontrolowane WODR
Lp.

Wskaźnik

PODR
LODR
ŚODR
w Boguchwale w Końskowoli w Częstochowie

ZODR
w Barzkowicach

OODR
w Łosiowie

LODR
w Kalsku

Wysokość przychodu
ogółem na jednego pracownika
JDR w tys. zł
3.

2016 r.

57,2

64,6

66,3

68,9

72,8

69,9

2017 r.

60,5

66,8

67,4

70,6

72,6

71,2

2018 r.

65,7

71,1

78,7

81,2

79

81,4

2016 r.

58,4

63,7

66,6

69,6

69,8

69,1

2017 r.

60,4

65,9

67,6

72,3

69,2

70,6

2018 r.

64,9

69,7

76,8

78,9

76

80,3

2016 r.

26

33

29

31

13

42

2017 r.

30

35

29

30

28

39

2018 r.

26

33

31

30

24

37

2016 r.

18,2

27,1

26,3

26,8

12,4

47,8

2017 r.

22,5

29

27

27,6

26,4

45,2

2018 r.

21

29,4

39,8

31,9

25,2

45,9

2016 r.

9,7

15,6

16,3

8,3

4,7

14,3

2017 r.

10,4

16,4

13,9

9,7

5,1

13,3

2018 r.

9,2

16,9

18,9

12,4

4,8

14,5

2016 r.

53

85

62

31

38

30

2017 r.

46

77

52

35

19

29

2018 r.

46

81

56

38

19

33

Wysokość kosztów ogółem
na jednego pracownika JDR
w tys. zł
4.

% przychodów z działalności
gospodarczej do przychodów ogółem
5.

6.

7.

8.

76

Kwota przychodu
z działalności gospodarczej
na jednego pracownika
merytorycznego
(z uwzględnieniem kadry
zarządzającej)

Kwota przychodu z odpłatnie
wykonywanej działalności
doradczej na jednego
pracownika merytorycznego
(z uwzględnieniem kadry
zarządzającej)1)

% udział przychodów
z odpłatnie prowadzonej
działalności doradczej
w przychodach z działalności
gospodarczej ogółem1)

ZAŁĄCZNIKI
Kontrolowane WODR
Lp.

Wskaźnik

PODR
LODR
ŚODR
w Boguchwale w Końskowoli w Częstochowie

ZODR
w Barzkowicach

OODR
w Łosiowie

LODR
w Kalsku

% udział kosztów
finansowanych z dotacji
do kosztów ogółem

9.

(wysokości kosztów
finansowanych z dotacji/
wysokość kosztów ogółem
w %%)
2016 r.

68

62

69

62

65

54

2017 r.

69

65

69

77

70

59

2018 r.

67

66

67

71

70

61

2016 r.

172

134

247

112

169

105

2017 r.

245

114

114

110

139

110

2018 r.

259

141

207

109

90

113

2016 r.

43

64

43

26

27

42

2017 r.

42

61

42

25

26

43

2018 r.

31

56

33

22

26

47

12. 2016 r.

583

651

162

278

565

103

2017 r.

319

727

152

285

616

124

2018 r.

261

727

127

288

621

136

2016 r.

19

20

26

21

23

38

2017 r.

18

22

27

23

23

39

2018 r.

15

23

27

24

23

34

% wykonania działań
o charakterze edukacyjnym
(szkolenia, kursy) do działań
o charakterze edukacyjnym
zaplanowanych, w programie
działalności (łączna liczba
10. szkoleń, kursów wykonanych/
łączna liczba szkoleń,
kursów zaplanowanych)

% gospodarstw rolnych
objętych usługami JDR
(liczba gospodarstw objętych
usługami/ łączna liczba
gospodarstw na terenie
11.
WODR)

Liczba gospodarstw
na 1 doradcę zatrudnionego
w JDR

% udział pracowników
administracyjnych
(z wyłączeniem kadry
zarządzającej i pracowników
merytorycznych) w stosunku
13. do liczby pracowników ogółem

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie danych wodr za lata 2016–2018.
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6.4. Wykaz podmiotów, którym przekazano informację
o wynikach kontroli
1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
4. Prezes Rady Ministrów
5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego
6. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
7. Minister Cyfryzacji
8. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej
9. Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
10. Senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
11. Centrum Doradztwa Rolniczego
12. 16 Wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego
13. Izby rolnicze
14. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
15. Rzecznik Praw Obywatelskich
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