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USTAWA
Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004
r. Nr 251, poz. 2507,
z 2006 r. Nr 249, poz.
1832, z 2007 r. Nr 64,
poz. 427, Nr 123, poz.
847, z 2008 r. Nr 227,
poz. 1505, z 2009 r.
Nr 92, poz. 753.

z dnia 22 października 2004 r.
o jednostkach doradztwa rolniczego

Art. 1.
Ustawa określa organizację, zadania i zasady działania jednostek doradztwa rolniczego.
Art. 2.
brzmienie ust. 1 i 2 obowiązuje od dn. 1.08.2009 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 99, poz. 826)

1. Jednostkami doradztwa rolniczego są:
1) Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie, zwane dalej
„Centrum Doradztwa”;
2) 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, zwanych dalej „ośrodkami wojewódzkimi”.
2. Centrum Doradztwa jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną.
dodane ust. 2a i 2b obowiązują od dn. 1.08.2009 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 99, poz. 826)

2a. Ośrodki wojewódzkie są samorządowymi wojewódzkimi osobami prawnymi.
2b. Zadaniem Centrum Doradztwa 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.
3. (uchylony).
uchylenie ust. 3 obowiązuje od dn. 1.08.2009 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 99, poz. 826)

Art. 3.
1. Centrum Doradztwa podlega ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi.
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2. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi nadaje, w drodze zarządzenia, statut
Centrum Doradztwa.
3. Ośrodek wojewódzki podlega właściwemu sejmikowi województwa.
4. Właściwy miejscowo sejmik województwa nadaje, w drodze uchwały, statut
ośrodkowi wojewódzkiemu.
5. Zarząd województwa może, w drodze porozumienia, przekazać prowadzenie
ośrodków wojewódzkich właściwej miejscowo izbie rolniczej.
6. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, po zasięgnięciu opinii konwentu marszałków, określi, w drodze rozporządzenia, ramowy statut ośrodków wojewódzkich, uwzględniając w szczególności zapewnienie realizacji zadań jednostek doradztwa rolniczego na terytorium całego kraju, a także jednolitą organizację i
sposób działania tych jednostek.
brzmienie art. 3 obowiązuje od dn. 1.08.2009 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 99, poz. 826)

Art. 4.
1. Centrum Doradztwa wykonuje następujące zadania z zakresu doradztwa rolniczego:
1) przygotowuje i wprowadza jednolite sposoby działania ośrodków [doradztwa] <wojewódzkich> w zakresie realizowanych przez nie zadań;
zmiana w pkt 1, 2, 4 i 8 oraz ust. 2 obowiązuje od dn. 1.08.2009 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr
99, poz. 826)

2) przygotowuje i przekazuje ośrodkom [doradztwa] <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 Unii Europejskiej lub
innych instytucji krajowych lub zagranicznych;
3) opracowuje analizy i prognozy w zakresie rozwoju doradztwa rolniczego;
4) prowadzi szkolenia dla pracowników ośrodków [doradztwa] <wojewódzkich>:
a) w zakresie metodyki i zadań doradztwa rolniczego, ze szczególnym
uwzględnieniem integracji z Unią Europejską,
b) realizujących zadania wynikające z przepisów odrębnych;
5) prowadzi doskonalenie nauczycieli szkół rolniczych w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;
6) tworzy i prowadzi centralny system informacji i bazy danych na potrzeby
doradztwa rolniczego;
7) organizuje szkolenia, pokazy, seminaria i konferencje oraz inne przedsięwzięcia w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz rolnictwa
ekologicznego;
8) koordynuje zadania w zakresie rolnictwa ekologicznego wykonywane przez
ośrodki [doradztwa] <wojewódzkie>;
9) upowszechnia wyniki badań naukowych w praktyce rolniczej.
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1a. Centrum Doradztwa 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.
2. Ośrodki [doradztwa] <wojewódzkie> w ramach zadań z zakresu doradztwa rolniczego:
1) prowadzą szkolenia dla rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich, w szczególności w zakresie:
a) stosowania nowoczesnych metod agrotechnicznych, hodowli oraz przetwórstwa rolno-spożywczego,
b) rozwiązywania problemów technologicznych i organizacyjno-ekonomicznych gospodarstw rolnych,
c) rachunkowości w gospodarstwach rolnych,
d) rolnictwa ekologicznego,
e) rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich,
f) unowocześniania wiejskiego gospodarstwa domowego,
g) ubiegania się o przyznanie pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych
instytucji krajowych lub zagranicznych,
h) modernizacji gospodarstw rolnych, poprawy jakości artykułów rolnospożywczych i ich przetwórstwa oraz wzmocnienia pozycji rolników na
rynku,
i) zarządzania gospodarstwem rolnym,
j) 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;
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;
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;
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10) współdziałają w realizacji zadań wynikających z programów rolnośrodowiskowych 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.
3. Jednostki doradztwa rolniczego realizują zadania z zakresu doradztwa rolniczego, o których mowa w ust. 1 i 2, nieodpłatnie.
4. W ramach doradztwa rolniczego jednostki doradztwa rolniczego mogą odpłatnie
wykonywać usługi, w szczególności w zakresie:
1) prowadzenia:
a) ksiąg rachunkowych i dokumentacji niezbędnej w rachunkowości w gospodarstwach rolnych,
b) działalności promocyjnej gospodarstw rolnych, w szczególności agroturystycznych lub ekologicznych,
c) kursów przygotowujących do uzyskania tytułów kwalifikacyjnych w
zawodach przydatnych do prowadzenia działalności rolniczej,
d) działalności:
- wydawniczej,
- poligraficznej,
- laboratoryjnej,
- hotelarskiej i gastronomicznej,
- szkoleniowej niezwiązanej z realizacją zadań, o których mowa w
ust. 1 i 2,
e) gospodarki pasiecznej;
2) udostępniania pomieszczeń i innych składników majątkowych;
3) organizacji targów, wystaw, pokazów, konferencji i innych przedsięwzięć
upowszechniających wiedzę rolniczą, nowe technologie produkcji i promujących produkty i wyroby przetwórstwa rolno-spożywczego;
4) sporządzania:
a) opracowań oceny możliwości inwestycyjnych gospodarstw rolnych,
b) analiz i opracowań ekonomicznych, finansowych i technologicznych,
c) oceny użyteczności maszyn rolniczych,
d) planów nawozowych lub planów przechowalnictwa nawozów naturalnych,
e) planów rolno-środowiskowych,
f) planów przestawienia gospodarstwa rolnego na produkcję metodami
ekologicznymi lub planów produkcji w gospodarstwach ekologicznych;
5) wypełniania wniosków lub innych dokumentów niezbędnych do ubiegania
się o przyznanie pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków
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pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych
i zagranicznych;
6) objętym pomocą finansową przyznawaną na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym usługi w zakresie, o którym mowa w art. 24 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr
1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz.Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1).
5. Jednostki doradztwa rolniczego wykonują zadania, o których mowa w ust. 1 i 2,
samodzielnie.
Art. 5.
1. Ośrodki [doradztwa] <wojewódzkie> realizują zadania z zakresu doradztwa
rolniczego:
zmiana w zd. wstępnym w ust. 1 obowiązuje od dn. 1.08.2009 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 99,
poz. 826)

1) zgodnie z przygotowanymi sposobami działania, o których mowa w art. 4
ust. 1 pkt 1;
2) uwzględniając kierunki rozwoju wyznaczone w regionalnych i lokalnych
programach rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, ustalanych przez właściwe organy samorządu terytorialnego.
2. Jednostki doradztwa rolniczego przy realizacji zadań współpracują z:
1) Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
2) Agencją Rynku Rolnego;
3) Agencją Nieruchomości Rolnych;
4) Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Zakładem Ubezpieczeń
Społecznych;
5) bankami, w szczególności bankami spółdzielczymi, bankami zrzeszającymi
banki spółdzielcze oraz izbą gospodarczą zrzeszającą banki spółdzielcze;
6) izbami rolniczymi oraz Krajową Radą Izb Rolniczych;
7) regionalnymi zarządami gospodarki wodnej;
8) placówkami oświatowymi w zakresie prowadzenia szkoleń zawodowych
wynikających z potrzeb lokalnego rynku pracy;
9) lokalnymi i regionalnymi organizacjami wspierania przedsiębiorczości;
10) szkołami, szkołami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi i placówkami naukowymi Polskiej Akademii Nauk;
11) organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego;
12) związkami zawodowymi i społeczno-zawodowymi organizacjami rolników;
13) zagranicznymi instytucjami doradztwa rolniczego i zagranicznymi instytucjami wspomagającymi rozwój gospodarstw rolnych i obszarów wiejskich;
14) środkami masowego przekazu.
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Art. 6.
1. Organem jednostki doradztwa rolniczego jest dyrektor powoływany i odwoływany przez:
1) ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, spośród osób wyłonionych w
drodze otwartego i konkurencyjnego naboru – w przypadku dyrektora Centrum Doradztwa;
2) właściwy zarząd województwa – w przypadku dyrektora ośrodka wojewódzkiego.
brzmienie pkt 2 obowiązuje od dn. 1.08.2009 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 99, poz. 826)

2. uchylony.
3. Dyrektora jednostki doradztwa rolniczego powołuje się na okres 5 lat.
4. Jeżeli organ, który powołał dyrektora jednostki doradztwa rolniczego, zamierza
odwołać go przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 3, zasięga opinii w
tym zakresie Rady, o której mowa w art. 9 ust. 1, działającej przy tej jednostce
doradztwa rolniczego.
5. Rada przedkłada opinię, o której mowa w ust. 4, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania informacji o zamiarze odwołania dyrektora. W przypadku niewydania opinii w terminie 14 dni, wymóg zasięgnięcia opinii uwa¿a się za spełniony.
6. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia:
1) kwalifikacje osób ubiegających się o stanowisko dyrektora jednostki doradztwa rolniczego, mając na względzie zapewnienie prawidłowej pracy tej jednostki;
2) uchylony.
7. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z
pracą dla pracowników jednostek doradztwa rolniczego, w tym dyrektora.
8. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 7, określi w szczególności warunki ustalania i wypłacania:
1) wynagrodzenia zasadniczego pracowników;
2) innych, poza wynagrodzeniem zasadniczym, składników uzasadnionych
zwłaszcza szczególnymi właściwościami lub warunkami wykonywanej pracy, kwalifikacjami zawodowymi pracowników, z tym że wysokość składnika wynagrodzenia, którego przyznanie uwarunkowane będzie długością
przepracowanego okresu, o ile taki składnik zostanie określony, nie może
przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego;
3) innych świadczeń związanych z pracą, w tym takich, które mogą być uzależnione od okresów przepracowanych przez pracownika; w szczególności
może to dotyczyć nagrody jubileuszowej i jednorazowej odprawy pieniężnej
przysługującej pracownikowi, którego stosunek pracy ustał w związku z
przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub na emeryturę.
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Art. 6a.
1. Stanowisko dyrektora Centrum Doradztwa może zajmować osoba, która:
1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pełni praw publicznych;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy
na stanowisku kierowniczym;
7) posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości
Centrum Doradztwa.
2. Informację o naborze na stanowisko dyrektora Centrum Doradztwa ogłasza się
przez umieszczenie ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie
Centrum Doradztwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Doradztwa i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Ogłoszenie powinno zawierać:
1) nazwę i adres Centrum Doradztwa;
2) określenie stanowiska;
3) wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa;
4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce składania dokumentów;
7) informację o metodach i technikach naboru.
3. Termin, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia
opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
4. Nabór na stanowisko dyrektora Centrum Doradztwa przeprowadza zespół, powołany przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, liczący co najmniej 3
osoby, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych
kandydatów. W toku naboru ocenia się doświadczenie zawodowe kandydata,
wiedzę niezbędną do wykonywania zadań na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze.
5. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 4, może być
dokonana na zlecenie zespołu przez osobę niebędącą członkiem zespołu, która
posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny.
6. Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 5, mają obowiązek zachowania w tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się o stanowisko,
uzyskanych w trakcie naboru.
7. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawia ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi.
8. Z przeprowadzonego naboru zespół sporządza protokół zawierający:
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1) nazwę i adres Centrum Doradztwa;
2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, oraz liczbę kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w
ogłoszeniu o naborze;
4) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandydata;
6) skład zespołu.
9. Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Doradztwa i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Informacja o wyniku naboru zawiera:
1) nazwę i adres Centrum Doradztwa;
2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór;
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w
rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo informację o niewyłonieniu
kandydata.
10. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne.
Art. 7.
1. Dyrektor jednostki doradztwa rolniczego może mieć jednego lub dwóch zastępców, których powołuje i odwołuje, na wniosek jej dyrektora, organ, któremu
podlega ta jednostka.
2. Organ, któremu podlega jednostka doradztwa rolniczego, na wniosek dyrektora
ośrodka, tworzy oddziały ośrodka.
3. Strukturę organizacyjną, w tym zadania poszczególnych komórek organizacyjnych jednostki doradztwa rolniczego, określa regulamin organizacyjny ustalony
przez jej dyrektora.
4. Regulamin organizacyjny zatwierdza organ, któremu podlega jednostka doradztwa rolniczego.
Art. 8.
1. Dyrektor jednostki doradztwa rolniczego kieruje tą jednostką, w szczególności:
1) opracowuje roczny program działalności jednostki doradztwa rolniczego;
1a) opracowuje projekt rocznego planu finansowego;
2) reprezentuje jednostkę doradztwa rolniczego na zewnątrz;
3) zarządza mieniem jednostki doradztwa rolniczego.
2. (uchylony).

2009-08-03

©Kancelaria Sejmu

s. 9/15

3. Decyzje dyrektora w sprawach dotyczących mienia i gospodarki finansowej jednostki doradztwa rolniczego, przekraczające zakres zwykłego zarządu, w szczególności zbycie mienia, w tym użytkowania wieczystego, nabytego w trybie
przepisów ustawy, wymagają zgody organu, któremu podlega jednostka doradztwa rolniczego.
4. Zwalnia się jednostki doradztwa rolniczego z obowiązku uiszczania opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nabytego w trybie przepisów ustawy.
Art. 9.
1. Przy jednostce doradztwa rolniczego działa Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego, zwana dalej „Radą”.
2. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym dyrektora jednostki doradztwa rolniczego.
3. Do zadań Rady należy:
1) opiniowanie rocznego programu działalności jednostki doradztwa rolniczego i projektu rocznego planu finansowego oraz sprawozdania z realizacji
rocznego programu działalności jednostki doradztwa rolniczego i rocznego
planu finansowego;
2) zgłaszanie wniosków w sprawach dotyczących funkcjonowania jednostki
doradztwa rolniczego.
4. Kadencja Rady trwa 5 lat.
5. W skład Rady wchodzi 11 członków, przy czym w skład Rady działającej przy:
1) Centrum Doradztwa wchodzi:
a) 2 przedstawicieli ministra właściwego do spraw rozwoju wsi,
b) 2 przedstawicieli Krajowej Rady Izb Rolniczych,
c) 4 przedstawicieli zgłoszonych przez związki zawodowe rolników,
d) po 1 przedstawicielu zgłoszonym przez szkoły wyższe i jednostki badawczo-rozwojowe,
e) 1 przedstawiciel konwentu marszałków;
2) ośrodkach [doradztwa] <wojewódzkich> wchodzi:
zmiana w zd. wstępnym w pkt 2 obowiązuje od dn. 1.08.2009 r. (Dz.U. z 2009 r.
Nr 99, poz. 826)

a) 2 przedstawicieli sejmiku województwa,
brzmienie lit. a obowiązuje od dn. 1.08.2009 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 99, poz. 826)

b) 2 przedstawicieli właściwej miejscowo izby rolniczej,
c) 4 przedstawicieli zgłoszonych przez związki zawodowe rolników,
d) 1 przedstawiciel zgłoszony przez szkoły wyższe i jednostki badawczorozwojowe,
e) 2 przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych kształcących dla potrzeb
rolnictwa.
6. Członków Rady powołuje i odwołuje:
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1) minister właściwy do spraw rozwoju wsi - w przypadku Rady działającej
przy Centrum Doradztwa;
2) zarząd województwa – w przypadku Rady działającej przy ośrodku wojewódzkim.
brzmienie pkt 2 obowiązuje od dn. 1.08.2009 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 99, poz.
826)

7. W skład Rady wchodzą wyłącznie osoby, które:
1) korzystają z pełni praw publicznych;
2) mają co najmniej średnie wykształcenie;
3) nie zostały skazane za przestępstwo popełnione umyślnie.
8. Rada działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez organ, któremu podlega jednostka doradztwa rolniczego.
9. Obsługę organizacyjno-techniczną Rady zapewnia właściwa dla niej jednostka
doradztwa rolniczego.
Art. 10.
1. Członkom Rady przysługuje zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania oraz
dieta na warunkach stosowanych przy podróżach służbowych pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy.
2. Środki finansowe na pokrycie kosztów oraz diety, o których mowa w ust. 1, dyrektor jednostki doradztwa rolniczego uwzględnia w planie finansowym tej jednostki.
Art. 11.
1. Jednostka doradztwa rolniczego prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w
ramach środków pochodzących z:
1) dotacji budżetowych;
2) przychodów uzyskiwanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;
3) przychodów z innych źródeł, w szczególności z tytułu darowizn, zapisów,
spadków oraz środków finansowych pochodzenia zagranicznego i odsetek
bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
2. Jednostki doradztwa rolniczego otrzymują z budżetu państwa dotacje celowe na
wykonywanie zadań z zakresu doradztwa rolniczego, o których mowa w art. 4
ust. 1 i 2, w tym na wynagrodzenia dla pracowników i utrzymanie jednostek,
oraz na wykonywanie zadań w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1a.
brzmienie ust. 2 obowiązuje od dn. 1.08.2009 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 99, poz. 826)

3. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, przeznacza się na finansowanie działalności jednostki doradztwa rolniczego.
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4. Jednostka doradztwa rolniczego prowadzi rachunkowość zgodnie z zasadami
określonymi w przepisach o rachunkowości.
Art. 12.
1. Dyrektor jednostki doradztwa rolniczego przedkłada do zatwierdzenia organowi,
któremu ta jednostka podlega:
1) roczny program działalności jednostki doradztwa rolniczego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 – w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok, na który ten program został sporządzony;
2) sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności jednostki doradztwa rolniczego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 – w terminie do dnia 31
stycznia roku następującego po roku, który sprawozdanie obejmuje.
1a. Dyrektor jednostki doradztwa rolniczego przedkłada do zatwierdzenia organowi,
któremu ta jednostka podlega, projekt planu finansowego jednostki doradztwa
rolniczego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1a. Po zatwierdzeniu projekt zostaje przekazany ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w trybie określonym w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej.
2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, sposób
prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego, mając na uwadze zapewnienie właściwego wykorzystania środków finansowych tych jednostek.
Art. 13.
1. Wysokość wynagrodzenia za wykonywanie usług, o których mowa w art. 4 ust.
4, określa cennik zatwierdzany, na wniosek dyrektora jednostki doradztwa rolniczego, przez organ, któremu ta jednostka podlega.
2. Zatwierdzony cennik podaje się do wiadomości w siedzibie jednostki doradztwa
rolniczego i w jej komórkach organizacyjnych.
3. Cennik przed przekazaniem do organu, o którym mowa w ust. 1, podlega zaopiniowaniu przez Radę.
Art. 14.
Organ, któremu podlega jednostka doradztwa rolniczego, kontroluje i ocenia działalność tej jednostki oraz pracę jej dyrektora i Rady.
Art. 15.
1. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi może, w drodze rozporządzenia, nałożyć na jednostkę doradztwa rolniczego obowiązek realizacji dodatkowych zadań
z zakresu doradztwa rolniczego innych niż określone w art. 4 ust. 1 i 2, mając na
względzie realizację szczególnie ważnych celów gospodarczych lub społecznych albo potrzeby obrony kraju.
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2. W przypadku nałożenia dodatkowych zadań, o których mowa w ust. 1, jednostkom doradztwa rolniczego zapewnia się na ich realizację środki finansowe z budżetu państwa.
Art. 16.
1. Organ, któremu podlega jednostka doradztwa rolniczego, powierza, na okres 6
miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, wyznaczonej przez siebie osobie pełnienie obowiązków dyrektora tej jednostki.
2. Organ, któremu podlega jednostka doradztwa rolniczego, przeprowadza konkurs
na stanowisko dyrektora tej jednostki w okresie wskazanym w ust. 1.
Art. 17.
1. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi powoła Komisję Inwentaryzacyjną,
która ustali i sporządzi wykaz mienia:
1) Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich
oraz jego oddziałów;
2) Regionalnych Centrów Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich oraz wszystkich ich jednostek organizacyjnych.
2. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi powoła Komisję Inwentaryzacyjną w
terminie miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy.
3. Komisja Inwentaryzacyjna działa do czasu zakończenia realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1.
Art. 18.
1. Właściwy miejscowo wojewoda powoła komisję inwentaryzacyjną, która ustali i
sporządzi wykaz mienia wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, ośrodków doradztwa rolniczego oraz wszystkich ich jednostek organizacyjnych.
2. Właściwy miejscowo wojewoda powołuje komisję inwentaryzacyjną w terminie
miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy.
3. Komisja inwentaryzacyjna działa do czasu zakończenia realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1.
Art. 19.
Z dniem wejścia w życie ustawy przekształca się z mocy prawa:
1) Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w
Brwinowie oraz Oddziały Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Poznaniu i Krakowie w Centrum Doradztwa;
2) Regionalne Centra Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w
Barzkowicach, Płońsku, Przysieku, Radomiu, Starym Polu, Wrocławiu i
Częstochowie, wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego oraz ośrodki doradztwa rolniczego we właściwe miejscowo ośrodki doradztwa.
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Art. 20.
1. Z dniem wejścia w życie ustawy:
1) grunty stanowiące własność Skarbu Państwa, będące w zarządzie lub w
trwałym zarządzie dotychczasowych wojewódzkich ośrodków doradztwa
rolniczego oraz ośrodków doradztwa rolniczego, stają się nieodpłatnie z
mocy prawa przedmiotem użytkowania wieczystego właściwych ze względu na położenie tych gruntów ośrodków doradztwa;
2) grunty stanowiące własność Skarbu Państwa, będące w zarządzie lub w
trwałym zarządzie Regionalnych Centrów Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i
Obszarów Wiejskich w Barzkowicach, Płońsku, Przysieku, Radomiu, Starym Polu, Wrocławiu i Częstochowie, stają się nieodpłatnie z mocy prawa
przedmiotem użytkowania wieczystego właściwych ze względu na miejsce
położenia tych gruntów ośrodków doradztwa;
3) pozostałe mienie, będące w zarządzie dotychczasowych wojewódzkich
ośrodków doradztwa rolniczego oraz ośrodków doradztwa rolniczego, staje
się nieodpłatnie z mocy prawa mieniem stanowiącym własność właściwych
miejscowo ośrodków doradztwa;
4) pozostałe mienie, będące w zarządzie Regionalnych Centrów Doradztwa
Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Barzkowicach, Płońsku, Przysieku, Radomiu, Starym Polu, Wrocławiu i Częstochowie, staje się nieodpłatnie z mocy prawa mieniem stanowiącym własność właściwych ze
względu na siedzibę tych regionalnych centrów ośrodków doradztwa;
5) wierzytelności i zobowiązania dotychczasowych wojewódzkich ośrodków
doradztwa rolniczego oraz ośrodków doradztwa rolniczego, stają się z mocy
prawa wierzytelnościami i zobowiązaniami właściwych miejscowo ośrodków doradztwa;
6) wierzytelności i zobowiązania Regionalnych Centrów Doradztwa Rozwoju
Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Barzkowicach, Płońsku, Przysieku, Radomiu, Starym Polu, Wrocławiu i Częstochowie, stają się z mocy prawa
wierzytelnościami i zobowiązaniami właściwych ze względu na siedzibę
tych regionalnych centrów ośrodków doradztwa;
7) grunty stanowiące własność Skarbu Państwa, będące w zarządzie lub w
trwałym zarządzie Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i
Obszarów Wiejskich w Brwinowie oraz Oddziałów Krajowego Centrum
Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Poznaniu i Krakowie, stają się nieodpłatnie z mocy prawa przedmiotem użytkowania wieczystego Centrum Doradztwa;
8) pozostałe mienie, będące w zarządzie Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Brwinowie oraz Oddziałów Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w
Poznaniu i Krakowie, staje się nieodpłatnie z mocy prawa mieniem stanowiącym własność Centrum Doradztwa;
9) wierzytelności i zobowiązania Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju
Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Brwinowie oraz Oddziałów Krajowego
Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Poznaniu
i Krakowie, stają się z mocy prawa wierzytelnościami i zobowiązaniami
Centrum Doradztwa.

2009-08-03

©Kancelaria Sejmu

s. 14/15

2. Właściwy wojewoda, w drodze decyzji, stwierdza nabycie przez ośrodki doradztwa użytkowania wieczystego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, określając sposób korzystania z gruntów, budynków i innych urządzeń z nimi związanych.
3. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, w drodze decyzji, stwierdza nabycie
przez Centrum Doradztwa użytkowania wieczystego, o którym mowa w ust. 1
pkt 7, określając sposób korzystania z gruntów, budynków i innych urządzeń z
nimi związanych.
4. Decyzje, o których mowa w ust. 2 i 3, są wydawane w szczególności na podstawie wykazów mienia, sporządzonych przez komisje inwentaryzacyjne.
5. Ujawnienie w księgach wieczystych użytkowania wieczystego nieruchomości
następuje na wniosek dyrektora jednostki doradztwa rolniczego i na podstawie
ostatecznej decyzji stwierdzającej nabycie użytkowania wieczystego.
6. Przejęcie pozostałego mienia przez jednostki doradztwa rolniczego następuje na
podstawie wykazów mienia, sporządzonych przez komisje inwentaryzacyjne.
7. Decyzje, o których mowa w ust. 2 i 3, wydaje się w okresie 6 miesięcy od dnia
wejścia w życie ustawy.

Art. 21.
Oddziały, o których mowa w art. 7 ust. 2, tworzy się na bazie i w siedzibach jednostek doradztwa rolniczego istniejących w dniu wejścia w życie ustawy.
Art. 22.
1. Pracownicy Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów
Wiejskich w Brwinowie oraz Oddziałów Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Poznaniu i Krakowie, z dniem wejścia
w życie ustawy, stają się pracownikami Centrum Doradztwa.
2. Pracownicy Regionalnych Centrów Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów
Wiejskich w Barzkowicach, Płońsku, Przysieku, Radomiu, Starym Polu, Wrocławiu i Częstochowie, wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego oraz
ośrodków doradztwa rolniczego, z dniem wejścia w życie ustawy, stają się pracownikami terytorialnie właściwych ośrodków doradztwa.
3. Do pracowników, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się przepisy art. 231 Kodeksu pracy.
Art. 23.
Ilekroć w obowiązujących przepisach jest mowa o:
1) Krajowym Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich
w Brwinowie lub oddziałach Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Poznaniu i Krakowie - rozumie się przez to
Centrum Doradztwa;
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2) regionalnych centrach doradztwa rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich,
wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego lub o ośrodkach doradztwa
rolniczego - rozumie się przez to ośrodki doradztwa.
Art. 24.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.
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