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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 4 grudnia 2009 r.
w sprawie ramowego statutu wojewódzkich oÊrodków doradztwa rolniczego
Na podstawie art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 22 paêdziernika 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego
(Dz. U. Nr 251, poz. 2507, z póên. zm.2)) zarzàdza si´,
co nast´puje:
———————
1)

2)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2006 r. Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 64, poz. 427
i Nr 123, poz. 847, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r.
Nr 92, poz. 753.

§ 1. OkreÊla si´ ramowy statut wojewódzkich
oÊrodków doradztwa rolniczego, stanowiàcy za∏àcznik
do rozporzàdzenia.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.3)
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. M. Zalewski
———————
3)

Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia
2004 r. w sprawie nazw i siedzib oraz ramowego statutu
wojewódzkich oÊrodków doradztwa rolniczego (Dz. U.
Nr 285, poz. 2866 oraz z 2008 r. Nr 195, poz. 1207).
Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 4 grudnia 2009 r. (poz. 1634)

RAMOWY STATUT WOJEWÓDZKIEGO OÂRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO
§ 1. ... OÊrodek Doradztwa Rolniczego w ... 1), zwany dalej „OÊrodkiem Doradztwa”, dzia∏a na podstawie
ustawy z dnia 22 paêdziernika 2004 r. o jednostkach
doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 251, poz. 2507, z póên.
zm.), zwanej dalej „ustawà”, oraz niniejszego statutu.
§ 2. 1. OÊrodek Doradztwa realizuje zadania i wykonuje us∏ugi z zakresu doradztwa rolniczego wynikajàce z ustawy.

§ 5. 1. OÊrodek Doradztwa tworzy Centrala z nast´pujàcymi komórkami organizacyjnymi:
1) Dzia∏ Systemów Produkcji Rolnej, Standardów
JakoÊciowych i DoÊwiadczalnictwa;
2) Dzia∏ Przedsi´biorczoÊci, Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki;
3) Dzia∏ Ekonomiki;

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, OÊrodek Doradztwa realizuje we wspó∏pracy z instytucjami i jednostkami okreÊlonymi w ustawie.

4) Dzia∏ Zastosowaƒ Teleinformatyki;

§ 3. 1. OÊrodkiem Doradztwa kieruje dyrektor
OÊrodka Doradztwa, zwany dalej „dyrektorem”, przy
pomocy:

6) Dzia∏ Administracyjno-Gospodarczy;

1) jednego lub dwóch zast´pców dyrektora2);
2) g∏ównego ksi´gowego;
3) kierowników komórek organizacyjnych, o których
mowa w § 5 ust. 1 i 2;
4) dyrektorów oddzia∏ów.
2. W czasie nieobecnoÊci dyrektora lub czasowej
niemo˝noÊci wykonywania przez niego obowiàzków
dzia∏alnoÊcià OÊrodka Doradztwa kieruje wskazany
przez niego zast´pca dyrektora, a w przypadku gdy
nie zosta∏ powo∏any — dyrektor oddzia∏u lub jeden
z kierowników komórek organizacyjnych, o których
mowa w § 5 ust. 1.
§ 4. CzynnoÊci w sprawach z zakresu prawa pracy
w stosunku do osób zatrudnionych w OÊrodku Doradztwa wykonujà dyrektor oraz osoby przez niego
upowa˝nione.
———————
1)
2)

Wpisuje si´ nazw´ oÊrodka doradztwa z podaniem jego
siedziby.
Je˝eli zostali powo∏ani.

5) Dzia∏ Metodyki Doradztwa, Szkoleƒ i Wydawnictw;

7) Dzia∏ Ksi´gowoÊci;
8) Dzia∏ Kadr i Organizacji Pracy;
9) Stanowisko do Spraw Obs∏ugi Prawnej;
10) Stanowisko do Spraw Bezpieczeƒstwa i Higieny
Pracy;
11) Stanowisko do Spraw Zarzàdzania JakoÊcià;
12) Audytor wewn´trzny.
2. W ramach komórek organizacyjnych, o których
mowa w ust. 1 pkt 1—8, dyrektor OÊrodka Doradztwa
mo˝e tworzyç zespo∏y lub sekcje.
3. W razie utworzenia, w trybie art. 7 ust. 2 ustawy,
oddzia∏ów OÊrodka Doradztwa w statucie okreÊla si´
nazwy miejscowoÊci, w których dzia∏ajà te oddzia∏y.
4. Oddzia∏y OÊrodka Doradztwa stanowià komórki
organizacyjne OÊrodka Doradztwa.
5. Szczegó∏owà struktur´ organizacyjnà komórek
organizacyjnych OÊrodka Doradztwa oraz zakres ich
zadaƒ okreÊla regulamin organizacyjny ustalony
przez dyrektora i zatwierdzony przez w∏aÊciwy miejscowo sejmik województwa.

