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Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt
ustawy

- o jednostkach doradztwa rolniczego wraz
z projektami podstawowych aktów wykonawczych.

W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności
proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej.

Ponadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Z wyrazami szacunku

(-) Leszek Miller



                                                                                                       PROJEKT

USTAWA

z dnia                           

o jednostkach doradztwa rolniczego

Art. 1. Ustawa określa organizację, zadania i zasady działania jednostek

doradztwa rolniczego.

Art. 2. 1.  Jednostkami doradztwa rolniczego są:

1) Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie, zwane

dalej „Centrum Doradztwa”;

2) 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, których te-

rytorialny zasięg działania obejmuje obszar  województwa,

zwane dalej „ośrodkami doradztwa”.

 2. Jednostki doradztwa rolniczego są państwowymi jednostkami bu-

dżetowymi realizującymi zadania w zakresie podnoszenia jakości  produkcji rolniczej,

wspierania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenia po-

ziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

3. Jednostki doradztwa rolniczego realizują nieodpłatnie zadania okre-

ślone w art. 4 ust. 1, 2 i 4.

4.  Jednostki doradztwa rolniczego mogą uzyskiwać środki finansowe

z wydzielonej działalności gospodarczej innej niż realizacja zadań określonych

w art. 4 ust. 1, 2 i 4.

Art. 3. 1. Nadzór nad  Centrum Doradztwa sprawuje  minister właściwy do

spraw rozwoju wsi.

2. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi nadaje, w drodze zarzą-

dzenia, statut Centrum Doradztwa.
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3.  Ośrodek doradztwa podlega właściwemu miejscowo wojewodzie.

4. Właściwy miejscowo wojewoda nadaje, w drodze zarządzenia, sta-

tut ośrodkowi doradztwa.

5. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, po zasięgnięciu opinii wła-

ściwych wojewodów, określi, w drodze rozporządzenia, nazwy i siedziby oraz ramo-

wy statut ośrodków doradztwa, uwzględniając w szczególności zapewnienie realizacji

zadań jednostek doradztwa rolniczego na terytorium całego kraju, a także jednolitą

organizację i sposób działania tych jednostek.

Art. 4. 1. Do zadań Centrum Doradztwa  należy:

1) przygotowywanie i wprowadzanie jednolitych sposobów dzia-

łania ośrodków doradztwa w zakresie realizacji ich zadań;

2) przygotowywanie i rozpowszechnianie ośrodkom doradztwa

materiałów informacyjnych i szkoleniowych, w tym materiałów

w zakresie współfinansowania działalności gospodarstw wiej-

skich i produkcji rolniczej ze środków pochodzących z fundu-

szy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych i zagra-

nicznych;

3) opracowywanie analiz i prognoz w zakresie doradztwa rolni-

czego;

4)   prowadzenie szkoleń dla pracowników ośrodków doradztwa:

a) w zakresie metodyki i zadań  doradztwa rolniczego, ze

szczególnym uwzględnieniem integracji z Unią Europej-

ską,

b) realizujących zadania wynikające z przepisów odrębnych;

5) doskonalenie nauczycieli w zakresie zrównoważonego roz-

woju obszarów wiejskich;

6)  utworzenie i prowadzenie centralnego systemu informacji i ba-

zy danych na potrzeby doradztwa rolniczego;
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7) organizacja szkoleń, pokazów, seminariów i konferencji oraz

innych przedsięwzięć w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów

wiejskich oraz rolnictwa ekologicznego;

8) koordynacja zadań w zakresie rolnictwa ekologicznego;

9) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie doradztwa

rolniczego;

10) współpraca z jednostkami badawczo-rozwojowymi i szkołami

wyższymi w zakresie upowszechniania wyników badań na-

ukowych w praktyce rolniczej.

 2. Do zadań ośrodków doradztwa  należy:

1) prowadzenie doradztwa rolniczego dla rolników i innych

mieszkańców obszarów wiejskich,  w szczególności:

a) w zakresie stosowania nowoczesnych metod agrotech-

nicznych, hodowli oraz przetwórstwa rolno-spożywczego,

b) w zakresie rozwiązywania problemów technologicznych

i organizacyjno-ekonomicznych, w  tym opracowywania

planów nawozowych i przechowalnictwa nawozów natu-

ralnych,

c) w zakresie rachunkowości w gospodarstwach rolnych,

d) w zakresie rolnictwa ekologicznego,

e) w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiej-

skich,

f) działalności informacyjnej i szkoleniowej wspierającej

rozwój produkcji rolniczej,

g) podnoszenie kwalifikacji zawodowych rolników i innych

mieszkańców obszarów wiejskich;

2) prowadzenie doradztwa i szkoleń rolników i innych mieszkań-

ców obszarów wiejskich ubiegających się o przyznanie po-

mocy finansowej na realizację zadań współfinansowanych ze



4

środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub in-

nych instytucji krajowych i zagranicznych;

3) udzielanie pomocy rolnikom i innym mieszkańcom obszarów

wiejskich w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej

do uzyskania pomocy, o której mowa w pkt 2;

4) analiza rynku artykułów rolno-spożywczych i środków pro-

dukcji oraz gromadzenie i upowszechnianie informacji rynko-

wej w tym zakresie;

5) prowadzenie doradztwa w zakresie modernizacji gospodarstw

rolnych, poprawy jakości artykułów rolno-spożywczych i ich

przetwórstwa oraz wzmocnienia pozycji rolników na rynku;

6) prowadzenie doświadczalnictwa odmianowego we współpra-

cy z jednostkami   badawczo-rozwojowymi;

7) upowszechnianie metod produkcji rolniczej i stylu życia przy-

jaznych dla środowiska;

8) podejmowanie działań na rzecz zachowania dziedzictwa kul-

turowego i przyrodniczego wsi, ekologicznego i funkcjonalne-

go urządzania gospodarstwa wiejskiego;

9) upowszechnianie rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej

oraz promocja wsi jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku;

10) współudział w realizacji zadań wynikających z programów

rolno-środowiskowych oraz programów działań mających na

celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych;

11) analizowanie przemian w zakresie poziomu i jakości produk-

cji rolniczej i funkcjonowania gospodarstw wiejskich oraz

upowszechnianie wyników tych analiz w pracy doradczej;

12) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie doradztwa

rolniczego.

3.   Ośrodki doradztwa  realizują zadania, o których mowa w ust. 2:



5

1) zgodnie ze sposobami działania, o których mowa w ust. 1

pkt 1;

2) uwzględniając  kierunki rozwoju wyznaczone w regionalnych

i lokalnych programach rozwoju rolnictwa i obszarów wiej-

skich, ustalanych przez właściwe organy samorządu teryto-

rialnego.

4. Jednostki doradztwa rolniczego współpracują przy realizacji pro-

gramów  strukturalnych, w szczególności dokonują oceny technicznej i ekonomicznej

wniosków rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich ubiegających się o do-

finansowanie, przekazywanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-

nictwa.

5. Jednostki  doradztwa  rolniczego  przy  realizacji  zadań   współpra-

cują z:

1) Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

2) Agencją Rynku Rolnego;

3) Agencją Nieruchomości Rolnych;

4)  regionalnymi zarządami gospodarki wodnej;

5)  zagranicznymi instytucjami doradztwa rolniczego i zagraniczny-

mi instytucjami wspomagającymi rozwój gospodarstw rolnych;

 6) placówkami oświatowymi, w zakresie prowadzenia szkoleń za-

wodowych  wynikających z potrzeb lokalnego rynku pracy;

7)  lokalnymi i regionalnymi organizacjami wspierania przedsiębior-

czości;

8) szkołami, szkołami wyższymi, jednostkami badawczo-

rozwojowymi i placówkami naukowymi Polskiej  Akademii Nauk;

9) organami administracji rządowej i jednostek samorządu teryto-

rialnego;

10) izbami rolniczymi, związkami zawodowymi i społeczno-

zawodowymi organizacjami  rolników;

11) środkami masowego przekazu.
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Art. 5. 1. Jednostką doradztwa rolniczego kieruje dyrektor powoływany

i odwoływany przez:

1) ministra właściwego do spraw rozwoju wsi – w przypadku dy-

rektora Centrum Doradztwa;

2) właściwego wojewodę – w przypadku dyrektora ośrodka do-

radztwa.

2. Organ, któremu podlega jednostka doradztwa rolniczego, powołuje

dyrektora tej jednostki spośród kandydatów wyłonionych w drodze konkursu prze-

prowadzanego przez ten organ.

3. Dyrektora powołuje się na okres 5 lat.

4. Wynagrodzenie dyrektora jednostki doradztwa rolniczego jest usta-

lane na zasadach wynagradzania pracowników zatrudnionych w państwowych jed-

nostkach sfery budżetowej, określonych w przepisach wydanych na podstawie

art. 773 Kodeksu pracy.

5.  Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozpo-

rządzenia:

1)  kwalifikacje osób ubiegających się o stanowisko dyrektora

jednostki doradztwa rolniczego, mając na  względzie zapew-

nienie prawidłowej pracy tej jednostki;

2) warunki i tryb przeprowadzania konkursu na stanowisko dy-

rektora jednostki doradztwa rolniczego, w szczególności spo-

sób ogłaszania konkursu, skład i zadania komisji konkursowej

oraz sposób wyłaniania kandydatów na stanowisko dyrektora.

Art. 6. 1. Dyrektor jednostki doradztwa rolniczego może mieć zastępcę, któ-

rego powołuje i odwołuje, na wniosek jej dyrektora, organ, któremu podlega jednost-

ka.

 2. Strukturę organizacyjną, w tym zadania poszczególnych komórek

organizacyjnych jednostki doradztwa rolniczego, określa regulamin organizacyjny

ustalony przez jej dyrektora.
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3.  Regulamin organizacyjny zatwierdza organ, któremu podlega jed-

nostka doradztwa rolniczego.

Art. 7. Dyrektor jednostki doradztwa rolniczego opracowuje, a następnie

przedkłada do zatwierdzenia organowi, któremu podlega ta jednostka:

1) program  rocznej  działalności   jednostki  doradztwa  rolniczego –

w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok, na któ-

ry ten program został sporządzony;

2) sprawozdanie z rocznej realizacji programu, o którym mowa

w pkt 1 – w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po

roku, który sprawozdanie obejmuje.

 Art. 8.  1. Przy jednostce doradztwa rolniczego działa Rada Społeczna Do-

radztwa Rolniczego, zwana dalej „Radą”.

2. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym dyrektora jednostki

doradztwa rolniczego.

3. Do zadań Rady należy:

 1)  opiniowanie programu rocznej  działalności  jednostki do-

radztwa rolniczego i  sprawozdania z realizacji tego progra-

mu;

2) zgłaszanie wniosków w sprawach dotyczących funkcjonowa-

nia jednostki doradztwa rolniczego.

4. Kadencja Rady trwa 4 lata.

5. W skład Rady wchodzi 9 członków, przy czym w skład Rady

działającej przy:

 1) Centrum Doradztwa wchodzi:

 a)  3 przedstawicieli  ministra właściwego do spraw rozwoju

wsi,

 b) 2 przedstawicieli Krajowej Rady Izb Rolniczych,
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 c) 2 przedstawicieli zgłoszonych przez organizacje związ-

kowe i społeczno-zawodowe rolników,

 d) 2 przedstawicieli zgłoszonych przez szkoły wyższe i jed-

nostki badawczo-rozwojowe;

 2) ośrodkach doradztwa wchodzi:

 a) po 1 przedstawicielu właściwego miejscowo wojewody

i marszałka województwa,

 b) 1 przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju

wsi,

 c) 2 przedstawicieli właściwej miejscowo izby rolniczej,

 d) 2 przedstawicieli zgłoszonych przez organizacje związ-

kowe i społeczno-zawodowe rolników,

 e) 2 przedstawicieli zgłoszonych przez szkoły wyższe i jed-

nostki badawczo-rozwojowe.

6. Członków Rady powołuje i odwołuje:

 1) wojewoda po zasięgnięciu opinii marszałka województwa

i izby rolniczej – w przypadku Rady działającej przy  ośrodku

doradztwa;

 2) minister właściwy do spraw rozwoju wsi – w przypadku Rady

działającej przy Centrum Doradztwa.

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 z winy

umyślnej.

8. Rada działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez or-

gan, któremu podlega jednostka doradztwa rolniczego, przy której działa Rada.

9. Obsługę organizacyjno-techniczną Rady zapewnia jednostka do-

radztwa rolniczego, przy której działa Rada.
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Art. 9. 1. Członkom Rady przysługuje zwrot kosztów przejazdu i zakwate-

rowania oraz dieta na warunkach stosowanych przy podróżach służbowych pracow-

ników 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 mo-

wa w ust. 1, dyrektor jednostki doradztwa rolniczego uwzględnia w planie finanso-

wym tej jednostki.

Art. 10. Organ, któremu podlega jednostka doradztwa rolniczego,  kontro-

luje i ocenia działalność tej jednostki oraz pracę jej dyrektora.

Art. 11. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi może nałożyć na dyrektora

jednostki doradztwa rolniczego obowiązek realizacji dodatkowych zadań określonych

w art. 4 ust. 1, 2 i 4:

1) w przypadku gdy jest to niezbędne do realizacji szczególnie

ważnych celów gospodarczych lub społecznych albo

2) ze względu na:

a) wystąpienie klęski żywiołowej  albo

b) potrzebę obrony kraju.

Art. 12. 1. Organ, któremu podlega jednostka doradztwa rolniczego, powie-

rza, na okres do 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, wyznaczonej przez sie-

bie osobie pełnienie obowiązków dyrektora tej jednostki.

2. Organ, któremu podlega jednostka doradztwa rolniczego, prze-

prowadza konkurs na stanowisko dyrektora tej jednostki w okresie wskazanym

w ust. 1.
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Art. 13. 1. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi powoła Komisję Inwenta-

ryzacyjną, która ustali i sporządzi wykaz mienia:

 1) Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obsza-

rów Wiejskich  oraz jego oddziałów;

 2) Regionalnych Centrów Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Ob-

szarów Wiejskich oraz wszystkich ich jednostek organizacyj-

nych.

2. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi powoła Komisję Inwenta-

ryzacyjną 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. 14. 1. Właściwy miejscowo wojewoda powoła Komisję Inwentaryzacyj-

ną, która ustali i sporządzi wykaz mienia Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolni-

czego, Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz wszystkich ich jednostek organizacyj-

nych.

2. Właściwy miejscowo wojewoda powołuje Komisję Inwentaryzacyj-

ną 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. 15.  1. Z dniem wejścia w życie ustawy:

1) nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, będą-

ce w zarządzie lub w trwałym zarządzie dotychczasowych

wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, ośrodków do-

radztwa rolniczego, regionalnych centrów doradztwa rozwoju

rolnictwa i obszarów wiejskich w Barzkowicach, Płońsku,

Przysieku, Radomiu, Starym Polu, Wrocławiu i Częstocho-
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wie, stają się z mocy prawa nieruchomościami w trwałym za-

rządzie właściwych terytorialnie ośrodków doradztwa;

2) pozostałe mienie, będące w zarządzie dotychczasowych

wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, ośrodków do-

radztwa rolniczego, regionalnych centrów doradztwa rozwoju

rolnictwa i obszarów wiejskich w Barzkowicach, Płońsku,

Przysieku, Radomiu, Starym Polu, Wrocławiu i Częstocho-

wie, staje się z mocy prawa mieniem będącym w zarządzie

właściwych terytorialnie ośrodków doradztwa;

3) wierzytelności i zobowiązania dotychczasowych wojewódz-

kich ośrodków doradztwa rolniczego, ośrodków doradztwa

rolniczego, regionalnych centrów doradztwa rozwoju rolnic-

twa i obszarów wiejskich w Barzkowicach, Płońsku, Przysie-

ku, Radomiu, Starym Polu, Wrocławiu i Częstochowie, stają

się z mocy prawa wierzytelnościami i zobowiązaniami wła-

ściwych terytorialnie ośrodków doradztwa;

4) nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, będą-

ce w zarządzie lub w trwałym zarządzie Krajowego Centrum

Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Brwi-

nowie, stają się z mocy prawa nieruchomościami w trwałym

zarządzie Centrum Doradztwa;

5) pozostałe mienie, będące w zarządzie Krajowego Centrum

Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Brwi-

nowie, staje się z mocy prawa mieniem będącym w zarzą-

dzie Centrum Doradztwa;

6) wierzytelności i zobowiązania Krajowego Centrum Doradz-

twa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Brwinowie

stają się z mocy prawa wierzytelnościami i zobowiązaniami

Centrum Doradztwa;

7) nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, będą-

ce w zarządzie lub w trwałym zarządzie Oddziałów Krajowe-

go Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiej-
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skich w Poznaniu i Krakowie, stają się z mocy prawa nieru-

chomościami w trwałym zarządzie Centrum Doradztwa;

8) pozostałe mienie, będące w zarządzie Oddziałów Krajowego

Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiej-

skich w Poznaniu i Krakowie, staje się z mocy prawa mie-

niem będącym w zarządzie Centrum Doradztwa;

9) wierzytelności i zobowiązania, będące w zarządzie Oddzia-

łów Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Ob-

szarów Wiejskich w Poznaniu i Krakowie, stają się z mocy

prawa wierzytelnościami i zobowiązaniami będącymi w za-

rządzie Centrum Doradztwa.

2. Ujawnienie w księgach wieczystych trwałego zarządu nierucho-

mości, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 4 i 7, następuje na wniosek właściwego ze

względu na położenie nieruchomości dyrektora jednostki doradztwa rolniczego, na

podstawie wyciągu z wykazu, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i art. 14 ust. 1.

Art. 16. Z dniem wejścia w życie ustawy:

1) przekształca się z mocy prawa:

a) Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów

Wiejskich w Brwinowie koło Warszawy w Centrum Doradz-

twa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie,

b) wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego, ośrodki do-

radztwa rolniczego,  regionalne centra doradztwa rozwoju

rolnictwa i obszarów  wiejskich w Barzkowicach, Płońsku,

Przysieku, Radomiu, Starym Polu,  Wrocławiu i Częstocho-

wie w terytorialnie właściwe ośrodki  doradztwa;

2) likwiduje się Oddziały Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju

Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Poznaniu i Krakowie.
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Art. 17. 1. Pracownicy Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa

i Obszarów Wiejskich w Brwinowie z dniem wejścia w życie ustawy stają się pracow-

nikami Centrum Doradztwa, z zastrzeżeniem art. 18.

 2. Pracownicy Regionalnych Centrów Doradztwa Rozwoju Rolnic-

twa 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 pracowni-

kami właściwych miejscowo ośrodków doradztwa, z zastrzeżeniem art. 18.

 Art. 18. 1. Stosunki pracy z pracownikami, o których mowa w art. 17,  wy-

gasają:

1) po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli

przed upływem 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy

nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy

na dalszy okres, albo

2) w przypadku odmowy przyjęcia przez pracownika nowych

warunków pracy lub płacy, o których mowa w pkt 1, nie póź-

niej niż na 2 tygodnie przed upływem 3 miesięcy od dnia

wejścia w życie ustawy.

2. Pracodawca jest obowiązany powiadomić na piśmie pracownika

o terminie wygaśnięcia stosunku pracy lub o skutkach nieprzyjęcia nowych warunków

pracy i płacy.

3. Wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy przez pracodawcę mo-

że nastąpić za wypowiedzeniem.

4. Pracownicy, o których mowa w art. 17, zachowują uprawnienia

pracownicze wynikające z aktów, na podstawie których powstał ich stosunek pracy

przed dniem wejścia w życie ustawy, do dnia:

1)  przyjęcia proponowanych warunków pracy lub płacy na dal-

szy okres albo

2) wygaśnięcia stosunku pracy, o którym mowa w ust. 1, albo
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3) wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 3.

Art. 19. Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw

rolnictwa, w drodze rozporządzenia, dokona przeniesień  dochodów i wydatków bu-

dżetowych, w tym na wynagrodzenia, oraz przychodów i wydatków gospodarstw po-

mocniczych państwowych jednostek budżetowych z części budżetu państwa, której

dysponentem jest minister właściwy do spraw rolnictwa:

1) do części budżetu państwa, których dysponentami są właściwi

wojewodowie – w zakresie dotyczącym Regionalnych Centrów

Doradztwa  Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich;

2)  do części budżetu państwa, której dysponentem jest minister

właściwy do spraw rozwoju wsi – w zakresie dotyczącym Kra-

jowego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów

Wiejskich w Brwinowie.

Art. 20. Ilekroć w obowiązujących przepisach jest mowa o Krajowym Cen-

trum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, regionalnych centrach

doradztwa rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, wojewódzkich ośrodkach do-

radztwa rolniczego i ich oddziałach lub o podmiotach realizujących zadania z zakresu

doradztwa rolniczego, rozumie się przez to jednostki doradztwa rolniczego.

Art. 21. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

03/52zb
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U Z A S A D N I E N I E

Projekt ustawy przewiduje utworzenie jednostek doradztwa rolniczego, jako wyspe-

cjalizowanych państwowych jednostek budżetowych powołanych z mocy ustawy,

będących istotnym elementem wspierającym realizację polityki państwa w zakresie

wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.

Strukturę jednostek doradztwa rolniczego tworzy Centrum Doradztwa Rolniczego z

siedzibą w Brwinowie oraz 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, których

zakres terytorialny pokrywa się z podziałem administracyjnym państwa – zakresem

terytorialnym województwa.

Jednostki doradztwa rolniczego nieodpłatnie realizują swoje zadania na rzecz rolni-

ków oraz mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie: wspierania rozwoju przedsię-

biorczości, modernizacji gospodarstw rolnych, poprawy jakości artykułów rolnych,

ekologicznych metod produkcji rolniczej, analizowania rynku artykułów rolnych, środ-

ków produkcji, kierunków przemian zachodzących w rolnictwie oraz upowszechniania

informacji rynkowej, udzielania pomocy rolnikom i przedsiębiorcom rolnym w pozy-

skiwaniu środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji

krajowych i zagranicznych.

Projekt ustawy przewiduje uporządkowanie dotychczasowej struktury doradztwa rol-

niczego, w której zakresy działania różnego rodzaju jednostek  pokrywały się, two-

rząc spory kompetencyjne. Przykładem może być działanie na terenie danego woje-

wództwa jednocześnie wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego podległego

wojewodzie oraz regionalnego podległego ministrowi właściwemu do spraw rozwoju

wsi.

Proponowana struktura szesnastu wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego

podległych właściwemu miejscowo wojewodzie zapewni jednolitość strukturalną jed-

nostek doradztwa rolniczego, realizujących bezpośrednio w terenie ustawowe zada-

nia. Projekt przewiduje utworzenie Centrum Doradztwa Rolniczego, które będzie

nadzorowane  przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, i będzie realizować –

w głównej mierze – zadania na rzecz wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego

poprzez ustalanie sposobów dotyczących realizacji zadań przez wojewódzkie ośrodki
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doradztwa rolniczego, tym samym zostanie zapewniona jednolitość pod względem

merytorycznym.

Projekt ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego ma na celu ustawowe uregulo-

wanie istniejącego państwowego doradztwa rolniczego, które działając w różnych

strukturach organizacyjnych i prawnych nie jest w pełni efektywne i nie realizuje

w sposób satysfakcjonujący celów, do których zostało powołane. Należy wskazać, że

w obecnej strukturze część zadań była dublowana, co nie sprzyjało ich realizacji,

a zwłaszcza  zadaniom, jakie ma do spełnienia doradztwo rolnicze w procesie prze-

kształceń polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich w okresie akcesji Rzeczpospolitej

Polskiej do Unii Europejskiej oraz po przystąpieniu Rzeczpospolitej Polskiej do Unii

Europejskiej. Działalność jednostek doradztwa rolniczego jest skupiona na zapew-

nieniu pomocy mieszkańcom obszarów wiejskich, w tym zwłaszcza rolnikom i człon-

kom ich rodzin, w rozwiązywaniu problemów związanych z prowadzeniem gospo-

darstw rolnych, oraz wskazywaniu możliwości pozyskiwania alternatywnych lub

dodatkowych źródeł dochodu, a także na stworzeniu warunków umożliwiających wy-

korzystanie jednostek doradztwa rolniczego w realizacji zadań wynikających ze

Wspólnej Polityki Rolnej i zobowiązań, zawartych w Narodowym Programie Przygo-

towania do Członkostwa.

Zaproponowane w projekcie ustawy rozwiązania mają zapewnić w szczególności

bezpłatne, powszechne i ogólnodostępne  doradztwo dla rolników oraz mieszkańców

obszarów wiejskich, w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich,

analizowania rynków artykułów rolnych i środków produkcji, upowszechniania infor-

macji rynkowej, prowadzenia działań na rzecz modernizacji gospodarstw rolnych,

w tym poprawy jakości artykułów rolnych i ich przetwórstwa, upowszechniania metod

produkcji rolniczej przyjaznych dla środowiska, w tym rolnictwa ekologicznego, pro-

wadzenia działalności szkoleniowej w zakresie  dotyczącym realizacji zadań przez

wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego, współudział w  dokształcaniu i doskona-

leniu zawodowym rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich, pracowników

wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, doskonalenia nauczycieli  w zakresie

zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, przygotowywania i rozpowszechnia-

nia materiałów informacyjnych oraz szkoleniowych w zakresie współfinansowania

działalności gospodarstw rolnych i obszarów wiejskich z funduszy Unii Europejskiej

lub innych instytucji krajowych i zagranicznych.
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Funkcjonujące obecnie ośrodki doradztwa rolniczego zostały wyodrębnione z Woje-

wódzkich Ośrodków Postępu Rolniczego (WOPR), które powstały na mocy uchwał

Rad Pracowniczych. Wojewódzkie Ośrodki Postępu Rolniczego działały na podsta-

wie uchwały nr 125/75 Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1975 r. w sprawie zasad funk-

cjonowania wojewódzkich ośrodków postępu rolniczego, a w zakresie finansowania –

uchwały nr 114/81 Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1981 r. w sprawie systemu

ekonomiczno-finansowego wojewódzkich ośrodków postępu rolniczego.

Ze struktur Wojewódzkich Ośrodków Postępu Rolniczego, na podstawie wystąpienia

Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (znak: NOPUD8716/57/90) wojewo-

dowie, będący organami założycielskimi dla Wojewódzkich Ośrodków Postępu Rolni-

czego, w 1990 r. przekształcili dotychczasowe jednostki w jednostki budżetowe pod

nazwą Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego.

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformują-

ce administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.) na  mocy art. 25

ust. 4 powierzyła wojewodom przejęcie, z dniem 1 stycznia 1999 r., ośrodków do-

radztwa rolniczego mających siedziby w województwie, z wyłączeniem tych ośrod-

ków, które przejął minister właściwy do spraw rozwoju wsi w celu utworzenia Krajo-

wego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich.

Na mocy postanowień tej ustawy Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, za-

rządzeniem nr 9 z dnia 18 grudnia 1998 r., utworzył Krajowe Centrum Doradztwa,

Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich z siedzibą w Brwinowie. W skład Krajowe-

go Centrum weszły oddziały w Poznaniu i Krakowie oraz Regionalne Centra w Barz-

kowicach, Płońsku, Przysieku, Radomiu, Starym Polu, Wrocławiu i Częstochowie.

Przedstawiona dwuszczeblowa struktura bez przepływu informacji, posiadająca

struktury terenowe funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Jej zróżnicowanie odmienne

w każdym województwie oraz niejasne powiązania kompetencyjne powoduje małą

efektywnością działania, brak jest podstaw prawnych do koordynacji działań podej-

mowanych przez ośrodki w poszczególnych województwach, w tym brak jest powią-

zań pomiędzy jednostkami podległymi Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi a działal-

nością jednostek podległych wojewodzie, tym samym brak było możliwości

określenia spójnych kierunków działania oraz realizacji zadań.
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Stworzenie efektywnej jednorodnej struktury doradztwa rolniczego pozwoli na wspar-

cie realizacji polityki rolnej państwa oraz zadań z zakresu Wspólnej Polityki Rolnej

(CAP) Unii Europejskiej, w tym wdrożenia unijnego Zunifikowanego Systemu Ra-

chunkowości Rolnej (FADN), Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli

(IACS), wykorzystania instrumentów strukturalnych Unii Europejskiej oraz Zintegro-

wanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej jako rządowego zadania w ramach

priorytetu 7.7. Narodowego Programu Przygotowania do Członkostwa, także mię-

dzynarodowych programów dotyczących rozwoju doradztwa rolniczego oraz pomocy

dla rolnictwa i obszarów wiejskich wspomaganej przez system doradztwa rolniczego

(programy PHARE, w tym bliźniacze, Banku Światowego, SAPARD). Warunkiem

wykorzystania szans rozwoju polskich gospodarstw rolnych oraz obszarów wiejskich

jest efektywne kierowanie działaniami podejmowanymi przez jednostki doradztwa

rolniczego. Proponowane w projekcie rozwiązania prawne umożliwiają ministrowi

właściwemu do spraw rozwoju wsi ustalanie zadań dla jednostek doradztwa rolnicze-

go stosownie do wymagań Wspólnej Polityki Rolnej.

Projekt ustawy przewiduje utworzenie działających przy jednostkach doradztwa rolni-

czego Rad Społecznych Doradztwa Rolniczego, jako organów opiniodawczo-

doradczych dyrektora jednostki w zakresie działalności statutowej tej jednostki.

Koszty funkcjonowania Rad przy jednostkach doradztwa rolniczego będą związane z

pokrywaniem kosztów przejazdu, zakwaterowania oraz diet na ogólnie przyjętych

zasadach. Posiedzenia Rad działających przy jednostkach doradztwa rolniczego od-

bywają się dwa razy w roku. Obsługę organizacyjno-techniczną Rady zapewnia jed-

nostka doradztwa rolniczego, przy której działa Rada. Szacunkowy roczny koszt

wszystkich posiedzeń Rad przy jednostkach doradztwa rolniczego wyniesie 80  ty-

sięcy złotych.
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Uregulowania prawno-finansowe, koszty wejścia w życie ustawy

Obecnie działające Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego oraz Ośrodki Do-

radztwa Rolniczego na obszarze województwa są finansowane z budżetu wojewody,

a Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich i jego jed-

nostki terenowe – z budżetu ministra właściwego do spraw rolnictwa.

Proponowany projekt ustawy zakłada finansowanie działalności bieżącej i inwesty-

cyjnej Centrum Doradztwa Rolniczego z budżetu ministra właściwego do spraw roz-

woju wsi, a działalności wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego – z budżetów

właściwych miejscowo wojewodów. Likwidacja dwóch Oddziałów Krajowego Centrum

Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, w Poznaniu i w Krakowie oraz

Regionalnych Centrów Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich we Wro-

cławiu, Przysieku, Płońsku, Radomiu, Starym Polu, Barzkowicach oraz Częstochowie

wymaga przeniesienia środków budżetowych z części 32 – Rolnictwo  do części 85 –

budżet wojewodów w zakresie środków budżetowych przeniesionych do właściwego

terytorialnie wojewody, a  w przypadku Centrum Doradztwa Rolniczego  z  siedzibą

w  Brwinowie  koło  Warszawy  z  części 32 – Rolnictwo do części 33.

Wdrożenie w życie przepisów ustawy nie spowoduje żadnych dodatkowych skutków

finansowych dla budżetu państwa, poza koniecznością dokonania zmian w klasyfika-

cji wydatków budżetowych.

Projekt ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego nie wdraża przepisów prawa Unii

Europejskiej do polskiego porządku prawnego.

Planowany termin wejścia w życie ustawy to 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy. Ter-

min ten umożliwia przystosowanie jednostek do działania zgodnie z przepisami

ustawy.
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Wstęp

Projektowana ustawa o jednostkach doradztwa rolniczego ma na celu utworzenie

państwowych jednostek doradztwa rolniczego na bazie istniejących wojewódzkich

ośrodków doradztwa rolniczego i ich oddziałów, Krajowego Centrum Doradztwa

Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Brwinowie, Oddziałów Krajowego Cen-

trum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Poznaniu i Krakowie

oraz Regionalnych Centrów Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich we

Wrocławiu, Przysieku, Płońsku, Radomiu, Starym Polu, Barzkowicach i Częstocho-

wie.

Zaproponowane w projekcie ustawy rozwiązania przewidują określenie organizacji,

zadań i zasad funkcjonowania jednostek doradztwa rolniczego, w tym utworzenie

Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie oraz 16 wojewódzkich

ośrodków doradztwa rolniczego.

Centrum Doradztwa Rolniczego podlega Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 16

wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego podlega właściwym miejscowo woje-

wodom. Przy jednostkach doradztwa rolniczego zostaną powołane Rady Społeczne

Doradztwa Rolniczego, które będą organem opiniodawczo-doradczym dyrektora jed-

nostki doradztwa rolniczego.

Przedłożony projekt ustawy ma zapewnić w szczególności: bezpłatne, powszechne

ogólnodostępne doradztwo dla rolników i mieszkańców wsi, a także funkcjonowanie

w każdym województwie – jednego wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego,

jednego centrum doradztwa rolniczego. Przyjęcie powyższych rozwiązań nie powo-

duje żadnych skutków finansowych dla budżetu państwa, poza koniecznością doko-

nania zmian w klasyfikacji wydatków budżetowych.

W szczególności do zadań jednostek doradztwa rolniczego należy zapewnienie po-

mocy mieszkańcom obszarów wiejskich w rozwiązywaniu problemów nie tylko zwią-

zanych z prowadzeniem gospodarstwa, ale również wskazanie możliwości pozyski-

wania alternatywnych i dodatkowych źródeł pracy, co ma wpływ na ograniczenie

bezrobocia, w tym bezrobocia ukrytego na terenach wiejskich.
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Tworzone jednostki doradztwa rolniczego współpracują w szczególności z Agencją

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencją Rynku Rolnego, Agencją Nieru-

chomości Rolnych, placówkami oświatowymi, szkołami, szkołami wyższymi, placów-

kami naukowymi PAN i jednostkami badawczo-rozwojowymi, lokalnymi i regionalny-

mi organizacjami wspierania przedsiębiorczości, organami administracji rządowej

oraz jednostkami samorządu, izbami rolniczymi, związkami zawodowymi oraz środ-

kami masowego przekazu.

2. Konsultacje społeczne

Projekt ustawy został skonsultowany z partnerami społecznymi:

– organizacjami związkowymi i społeczno-zawodowymi rolników – Radą Krajową

NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, Związkiem Zawodowym Pracow-

ników Rolnictwa w RP, Federacją Związków Producentów Rolnych,

– izbami rolniczymi – Krajową Radą Izb Rolniczych.

Przepisy ustawy uwzględniają opinie partnerów społecznych wyrażane w czasie kon-

sultacji przeprowadzonych w grudniu 2003 r. Uregulowano sprawy dotyczące przej-

ścia pracowników z dotychczasowych jednostek doradztwa rolniczego do powstają-

cych na mocy ustawy (NSZZ RI „Solidarność”, ZZPR w RP). Przyjęto postulat ZZPR

w RP dotyczący skrócenia okresu pełnienia obowiązków dyrektora przez wyznaczo-

ną osobę do czasu przeprowadzenia konkursu. Nie ujęto sugestii włączenia do skła-

du Rad Społecznych Doradztwa Rolniczego działających przy jednostkach doradz-

twa rolniczego – zarządu właściwej terytorialnie izby rolniczej, w przypadku

wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego oraz Zarządu Krajowej Rady Izb Rol-

niczych w przypadku Centrum Doradztwa Rolniczego (KRIR), a także zwiększenia

liczby członków Rady Społecznej do 15 osób i zwiększenia liczby posiedzeń Rady do

4-6 w roku (NSZZ RI „Solidarność”), ze względu na ograniczenia budżetowe. Odrzu-

cono propozycję Krajowej Rady Izb Rolniczych, dotyczącą uzupełnienia projektu

ustawy o przepis, umożliwiający wojewodzie powierzanie izbom rolniczym wykony-

wania zadań z zakresu doradztwa rolniczego, jako zadań zleconych z zakresu admi-

nistracji rządowej. Ogólna koncepcja projektu ustawy, utrzymująca państwowe do-

radztwo rolnicze, umożliwiająca likwidację obecnego dualizmu w doradztwie
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państwowym i wprowadzenie jednolitej struktury organizacyjnej została zdecydowa-

nie poparta przez NSZZ RI „Solidarność”, Krajową Radę Izb Rolniczych oraz Federa-

cję Związków Producentów Rolnych. Partnerzy społeczni oczekują na reformę funk-

cjonującego obecnie doradztwa rolniczego (KRIR) oraz uważają, że zmiany te

przyczynią się do poprawy efektywności działania służb doradczych i z uznaniem

przyjmują utworzenie jednej centralnej jednostki oraz równorzędnych

16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego (FZPR).

3. Wpływ regulacji na wydatki i dochody sektora finansów publicznych

Proponowany projekt ustawy zakłada finansowanie działalności bieżącej i inwesty-

cyjnej Centrum Doradztwa Rolniczego z budżetu ministra właściwego do spraw roz-

woju wsi, a działalności wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego – z budżetów

wojewodów. Wejście w życie ustawy nie spowoduje żadnych dodatkowych skutków

finansowych dla budżetu państwa, poza koniecznością dokonania zmian w klasyfika-

cji wydatków budżetowych. Likwidacja oddziałów Krajowego Centrum Doradztwa

Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Poznaniu i Krakowie zmniejszy nakłady

budżetu państwa na jednostki doradztwa rolniczego o szacunkową kwotę wynoszącą

1 050 000 złotych, w stosunku do środków finansowych zaplanowanych na rok 2004.

4. Wpływ na rynek pracy

Działania jednostek doradztwa rolniczego obejmujące między innymi dokształcanie

i doskonalenie zawodowe rolników oraz innych mieszkańców wsi spowodują zwięk-

szenie możliwości znalezienia pracy poza gospodarstwami rolnymi oraz zdobywania

alternatywnych lub dodatkowych źródeł dochodu dla rolników i mieszkańców wsi nie-

prowadzących gospodarstw rolnych. Wprowadzona regulacja wpłynie pozytywnie na

rynek pracy.

5. Wpływ na konkurencyjność na rynku wewnętrznym i zewnętrznym

Realizacja zadań doradczych dotyczących podnoszenia jakości produktów rolnych

i stosowania ekologicznych metod produkcji wpłynie na zwiększenie konkurencyjno-

ści tych produktów na rynku wewnętrznym i na rynkach zewnętrznych.
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Budżet Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich na

2004 rok, po stronie wydatków  przedstawia się następująco: 36 509 000 złotych,

w tym Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich

w Brwinowie 4 960 000 złotych, natomiast wojewódzkich ośrodków doradztwa rolni-

czego wynosi 153 638 tys. złotych. Obecna struktura organizacyjna wojewódzkich

ośrodków doradztwa rolniczego i regionalnych centrów rozwoju rolnictwa i obszarów

wiejskich spowodowała, że w jednym województwie działało regionalne centrum

podległe ministrowi i wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego podległy wojewodzie.

Projekt ustawy przewiduje uporządkowanie systemu doradztwa rolniczego. Powstaje

16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego w każdym województwie – podle-

gle wojewodzie. Pozostaje Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie koło War-

szawy – podległe ministrowi. Likwiduje się oddziały Krajowego Centrum Doradztwa

Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Poznaniu i Krakowie. Projekt ustawy

o jednostkach doradztwa rolniczego nie przewiduje zwiększenia zatrudnienia.

03/53zb







1

PROJEKT

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1

z dnia                            

w sprawie określenia nazw i siedzib oraz ramowego statutu wojewódzkiego
ośrodka doradztwa rolniczego

Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia …………..  o jednostkach doradztwa rolniczego ( Dz. U.    Nr ….,
poz. …..) zarządza się, co następuje:

§ 1

Określa się nazwy i siedziby wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, stanowiące załącznik nr 1 do
rozporządzenia.

§ 2

 Dla wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, o których mowa w §1, określa się ramowy statut,
stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

                                                                                                                Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

                                                          
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa
   Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r.  w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ( Dz. U. Nr 32, poz.
   305).
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Załączniki

do rozporządzenia

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z dnia ............

Załącznik nr 1

L.p. Nazwa województwa
Nazwa wojewódzkiego ośrodka

doradztwa  rolniczego

Siedziba wojewódzkiego ośrodka

doradztwa  rolniczego

1 dolnośląskie

2 kujawsko-pomorskie

3 lubelskie

4 lubuskie

5 łódzkie

6 małopolskie

7 mazowieckie

8 opolskie

9 podkarpackie

10 podlaskie

11 pomorskie

12 śląskie

13 świętokrzyskie

14 warmińsko-mazurskie

15 wielkopolskie

16 zachodnio-pomorskie
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Załącznik nr 2

RAMOWY STATUT WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

§ 1.

1. Statut Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, zwanego dalej
„Ośrodkiem”, określa nazwę  i siedzibę Ośrodka zgodnie z załącznikiem nr 1 do
rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi    z dnia ..... 2004 roku  w
sprawie określenia nazw i siedzib oraz ramowego statutu wojewódzkiego ośrodka
doradztwa rolniczego ( Dz. U.  Nr …., poz. ….).

2. Nazwa Ośrodka jest używana w pełnym brzmieniu i zawiera oznaczenie jego
siedziby.

§ 2.

Statut Ośrodka określa cele i zadania oraz sposób wykonywania tych zadań z
uwzględnieniem art. 4 ust. 3 ustawy z dnia ……… 2004 r. o jednostkach doradztwa
rolniczego ( Dz. U. Nr …,poz. …).

§ 3.

Statut  Ośrodka  określa jego organizację ,  z  uwzględnieniem  przepisów   § 4-17.

§ 4.

Ośrodkiem kieruje dyrektor przy pomocy zastępcy dyrektora, głównego księgowego
oraz kierowników komórek organizacyjnych  i pracowników kierujących stanowiskami,
o których mowa w § 5  pkt 13-15.

§ 5.

W skład Ośrodka wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1)  Dział Technologii Produkcji i Doświadczalnictwa;
2)  Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich;
3)  Dział Ekonomiki i Przedsiębiorczości;
4)  Dział Gospodarstwa Wiejskiego i Agroturystyki;
5)  Dział Ekologii i Ochrony Środowiska;
6)  Dział Metodyki Doradztwa, Oświaty i Szkoleń;
7)  Dział Współpracy;
8)  Dział Wydawnictw i Informacji;
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9)  Dział Administracyjno-Gospodarczy;
10)  Dział Księgowości;
11)  Dział Organizacji i Kadr;
12)  Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego;
13)  Stanowisko do Spraw Obsługi Prawnej;
14)  Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
15)  Stanowisko do Spraw Zarządzania Jakością.

§ 6.

 1. Podstawową  terenową komórką organizacyjną Ośrodka jest Powiatowy Zespół
Doradztwa Rolniczego.

 2. Statut Ośrodka określa siedziby i zasięg działania Powiatowych Zespołów
Doradztwa Rolniczego.

 3. Ilość Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego określa dyrektor Ośrodka
uwzględniając liczbę powiatów w danym województwie.

 4. Zasięg działania Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego obejmuje z obszar
powiatu.

§ 7.

Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych określi
dyrektor Ośrodka w regulaminie organizacyjnym, przy czym organizacja wewnętrzna i
szczegółowy zakres zadań Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego uwzględnia
specyfikę i potrzeby danego powiatu.

§ 8.

Szczegółową organizację pracy Ośrodka w danym roku określa roczny program
działalności  opracowany przez dyrektora  z uwzględnieniem art.4 ust.3  ustawy o
jednostkach  doradztwa  rolniczego  z  dnia .....2004 r. (Dz.U.  Nr......, poz....).

§ 9.

1. Dyrektor Ośrodka przedkłada wojewodzie, w terminie do 30 listopada każdego
roku, roczny program działalności Ośrodka.

2. Dyrektor Ośrodka przedkłada wojewodzie, w terminie do 31 stycznia każdego
roku, roczne sprawozdanie z działalności Ośrodka.

§ 10.

Zasady gospodarki finansowej Ośrodka określają przepisy odrębne.

§ 11.

Pracownicy Ośrodka są wynagradzani na zasadach określonych w przepisach
odrębnych.
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§ 12.

Ośrodek prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 13.

Statut Ośrodka określa:
1) szczegółowe kompetencje i zadania dyrektora,
2) zasady i tryb powoływania i odwoływania dyrektora,
3) zasady współdziałania komórek organizacyjnych oraz sposób

rozwiązywania sporów między nimi.

§ 14.

Ośrodek używa pieczęci, która zawiera pełną nazwę Ośrodka i określenie jego siedziby.

§ 15.

Statut Ośrodka określa zasady i tryb dokonywania zmian w statucie.

§ 16.

Za przestrzeganie postanowień  statutu jest odpowiedzialny dyrektor Ośrodka.
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UZASADNIENIE

         Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie
określenia nazw i siedzib wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego oraz ramowego
statutu wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego stanowi wykonanie upoważnienia
zawartego w art. 3 ust. 5 ustawy z dnia …….. 2004 roku o jednostkach doradztwa
rolniczego ( Dz.U. Nr …., poz. ….) , zgodnie z którym minister właściwy do spraw
rozwoju wsi określa po zasięgnięciu opinii właściwych wojewodów nazwy i siedziby
wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego oraz określa ramowy statut
wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego uwzględniając ich jednolitą organizację.
Rozporządzenie wprowadza ujednoliconą strukturę organizacyjną dla wszystkich
wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego. Podstawową terenową komórką
organizacyjną wszystkich wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego jest Powiatowy
Zespół Doradztwa Rolniczego. Terenem działania Zespołu jest obszar danego powiatu.
Podczas realizacji zadań  wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego Powiatowy
Zespół Doradztwa Rolniczego uwzględnia  specyfikę działalności rolniczej w danym
powiecie oraz indywidualne potrzeby jego mieszkańców.
       W skład każdego wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego wchodzą
następujące działy: Dział Technologii Produkcji i Doświadczalnictwa, Dział Rozwoju
Obszarów Wiejskich, Dział Ekonomiki i Przedsiębiorczości, Dział Gospodarstwa
Wiejskiego i Agroturystyki, Dział Ekologii i Ochrony Środowiska, Dział Metodyki
Doradztwa, Oświaty i Szkoleń, Dział Współpracy, Dział Administracyjno-Gospodarczy,
Dział Księgowości, Dział Organizacji i Kadr. Każdy z działów realizował będzie
odpowiednie zadania wynikające z projektu ustawy o jednostkach doradztwa
rolniczego.
 Przejrzysta i jednorodna struktura organizacyjna wszystkich wojewódzkich ośrodków
doradztwa rolniczego ułatwi przepływ informacji między jednostkami, co zapewni
efektywne realizowanie celów i zadań jednostek doradztwa rolniczego.
Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego są państwowymi jednostkami budżetowymi.
Za gospodarkę finansową wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego i jego komórek
terenowych odpowiada dyrektor oraz główny księgowy jednostki. Wszelkie płatności na
rzecz wchodzących w skład wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego zespołów
powiatowych pokrywa jednostka wojewódzka. Ten sposób prowadzenia gospodarki
finansowej powoduje racjonalizację wydatków przeznaczonych dotychczas na
prowadzenie kilku księgowości – oddzielnych dla WODR i jego oddziałów – zmniejsza
koszty obsługi finansowej oraz koszty dotyczące stosowania m. in. procedur zamówień
publicznych dla zakupów zaopatrzeniowych. Jednolita struktura organizacyjna
wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego na terenie całego kraju zapewni
jednolitość merytoryczną przy realizowaniu ustawowych  zadań przez te jednostki co
sprawi, że  skuteczność  i efektywność ich działań będzie większa.
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Wstęp.
Projekt rozporządzenia dotyczący nadania nazw, siedzib i ramowego statutu dla
ośrodków doradztwa rolniczego ma na celu prawne uregulowanie organizacji, celów i
zadań wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego.

2.Konsultacje społeczne.
Projekt rozporządzenia podlegać będzie uzgodnieniom z  wojewodami  oraz partnerami
społecznymi takimi jak: izby rolnicze, związkami zawodowymi działającymi w
jednostkach doradztwa rolniczego.

3.Wpływ regulacji na wydatki i dochody sektora finansów publicznych.
Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje żadnych skutków finansowych dla
budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

4.Wpływ na rynek pracy.
Realizacja zadań wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego , obejmująca miedzy
innymi dokształcanie i doskonalenie zawodowe rolników oraz innych mieszkańców wsi
spowoduje wzrost aktywności zawodowej rolników i rozwój przedsiębiorczości co
wpłynie pozytywnie na rynek pracy.

5.Wpływ na konkurencyjność na rynku wewnętrznym i zewnętrznym.
Realizacja zadań dotyczących podnoszenia jakości produktów rolnych i stosowania
ekologicznych metod produkcji wpłynie na zwiększenie konkurencyjności  tych
produktów na rynku wewnętrznym i na rynkach zewnętrznych.

03/54zb
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PROJEKT

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI  1)

z dnia                               

w sprawie kwalifikacji osób ubiegających się o stanowisko dyrektora jednostki
doradztwa rolniczego oraz warunków i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko

dyrektora jednostki doradztwa rolniczego

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia …………..  o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U.
Nr ……, poz. ……) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Dyrektorem jednostki doradztwa rolniczego, zwanego dalej ,,dyrektorem” może być osoba, która:
        1) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy;
        2) posiada udokumentowane doświadczenie na stanowisku kierowniczym;
        3) posiada wykształcenie:

a) wyższe na kierunku rolnictwo, co najmniej licencjackie  i ukończone studia
podyplomowe z zakresu zarządzania albo

b) wyższe na kierunku ekonomia, co najmniej licencjackie   i ukończone studia
podyplomowe z zakresu rolnictwa, albo

c) wyższe na kierunku  prawo i ukończone studia podyplomowe z zakresu rolnictwa oraz
studia podyplomowe z zakresu zarządzania, albo

d) wyższe magisterskie w specjalnościach odpowiadających zakresowi  zadań  jednostki
doradztwa rolniczego  i ukończyła studia podyplomowe z zakresu rolnictwa oraz
studia podyplomowe z zakresu zarządzania.

                                                            § 2.

1. Konkurs na stanowisko dyrektora jednostki doradztwa rolniczego, zwany dalej ,,konkursem”
ogłasza organ, któremu ta  jednostka podlega.

2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w prasie:
     1) co najmniej w dwóch dziennikach o zasięgu wojewódzkim i jednym o zasięgu ogólnokrajowym
         – w przypadku konkursu na dyrektora wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego;
     2) co najmniej w dwóch dziennikach o zasięgu ogólnokrajowym – w przypadku konkursu na
         dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego.

3. Wskazany w ogłoszeniu o konkursie termin składania ofert przez osoby przystępujące do tego
konkursu, zwane dalej ,,kandydatami", nie może być krótszy niż 14 dni od dnia ukazania się
ogłoszenia.

4. Wzór ogłoszenia o konkursie jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 3.
1. Komisję wyłaniającą kandydata na dyrektora, zwaną dalej ,,komisją”, powołuje organ, któremu

podlega jednostka  doradztwa rolniczego.
2. W skład komisji:

         1) w przypadku konkursu na dyrektora wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego wchodzi:

a) 2 przedstawicieli ministra właściwego do spraw rozwoju wsi,
b) 2 przedstawicieli właściwego wojewody,



2

c)  przedstawiciel marszałka województwa,
d) 2 przedstawicieli wojewódzkiej izby rolniczej,
e) 2 przedstawicieli wojewódzkich organizacji związkowych działających w jednostce

doradztwa rolniczego;
      2) w przypadku konkursu na dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego wchodzi:
                 a)   4 przedstawicieli ministra właściwego do spraw rozwoju wsi,
                 b)   2 przedstawicieli Krajowej Rady Izb Rolniczych,
                 c)   2 przedstawicieli  organizacji związkowych działających w jednostce doradztwa
                        rolniczego.
3. Przedstawiciele organów i organizacji wymienionych w ust. 2 powinni posiadać imienne

upoważnienie wydane przez organy lub organizacje, które reprezentują.
4. Pracami komisji  kieruje przewodniczący.
5. Przewodniczącego wyznacza organ, któremu podlega jednostka doradztwa rolniczego spośród

członków komisji, o których mowa w ust. 2.
6. Prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 jej członków.

§ 4.
1. Posiedzenie komisji zwołuje się nie później niż przed upływem 14 dni roboczych od dnia, w

którym upłynął termin składania ofert przez kandydatów, wskazany w ogłoszeniu o konkursie.
2. Przewodniczący komisji ustala termin i miejsce posiedzenia komisji. O terminie i miejscu

posiedzenia przewodniczący komisji  powiadamia na piśmie członków komisji oraz kandydatów,
nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.

§ 5.

     Konkurs odbywa się dwuetapowo.

§ 6.
1. W pierwszym etapie konkursu komisja rozpoczyna postępowanie konkursowe od sprawdzenia,

czy oferty zostały złożone w terminie i zawierają wszystkie wskazane w ogłoszeniu o konkursie
dokumenty oraz czy z dokumentów tych wynika, że kandydat spełnia wymagania wskazane
w ogłoszeniu o konkursie. Oferty złożone po terminie, niezawierające wszystkich wskazanych
w ogłoszeniu o konkursie dokumentów, oraz oferty, z których wynika, że kandydat nie spełnia
wymagań wskazanych w ogłoszeniu o konkursie odrzuca się , a kandydaci nie są dopuszczeni do
dalszego postępowania konkursowego.

2.  Rozstrzygnięcia komisji o dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia kandydata do drugiego
etapu konkursu podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku
równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego.

3. Rozstrzygnięcia  komisji, o których mowa w ust. 2, są ostateczne.
4. Przewodniczący komisji informuje niezwłocznie kandydatów o dopuszczeniu albo

niedopuszczeniu do dalszego postępowania konkursowego.
5. Przewodniczący komisji, w terminie 7 dni od dnia posiedzenia komisji, informuje na piśmie

kandydatów niedopuszczonych do dalszego postępowania konkursowego o przyczynach
odrzucenia oferty.

§ 7.

1. W drugim etapie konkursu komisja  dokonuje merytorycznej oceny kandydatów dopuszczonych
do dalszego postępowania konkursowego. Ocenie podlega w szczególności przedstawiona przez
kandydata koncepcja funkcjonowania i realizacji zadań jednostki doradztwa rolniczego.
Członkowie komisji mogą zadawać kandydatom pytania.

2. Komisja wyłania kandydata bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym.
3. W przypadku gdy żaden z kandydatów nie uzyskał większości głosów, o której mowa w ust. 2

komisja przystępuje do drugiego głosowania. Do drugiego głosowania dopuszczeni są kandydaci,
którzy uzyskali co najmniej dwa głosy w pierwszym głosowaniu.
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4. Konkurs jest rozstrzygnięty, jeżeli w drugim głosowaniu jeden z kandydatów uzyskał liczbę
głosów większą niż inni kandydaci.

§ 8.

Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który podpisują obecni na posiedzeniu członkowie
komisji.

§ 9.

O wynikach konkursu przewodniczący komisji niezwłocznie powiadamia organ, któremu podlega
jednostka doradztwa rolniczego oraz przekazuje temu organowi dokumentację postępowania
konkursowego.

§ 10.

1. Organ, któremu podlega jednostka doradztwa rolniczego unieważnia konkurs i zarządza ponowne
jego przeprowadzenie w przypadku stwierdzenia:

1) nieuzasadnionego odrzucenia oferty;
2) przeprowadzenia przez komisję postępowania konkursowego bez wymaganej obecności 2/3 jej

członków;
3) innych nieprawidłowości w postępowaniu konkursowym, które mogły wpłynąć na wynik konkursu.

2. W przypadku gdy w  głosowaniu, o którym mowa w § 7 ust. 3 i 4 nie nastąpiło rozstrzygnięcie
konkursu organ, któremu podlega jednostka doradztwa rolniczego:
     1) przeprowadza nowy konkurs na stanowisko dyrektora albo
     2) powołuje na stanowisko dyrektora jednego spośród kandydatów, o których mowa w § 7 ust. 4.
3. Powołanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, może nastąpić tylko na jeden rok.

§ 11.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

                                                                                                         Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ( Dz. U Nr
32, poz. 305).

 
Załącznik do rozporządzenia

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia ……………….. 2004 r.

(poz. …….)
 

WZÓR

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
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...........................................................………………………………………………………….…….

(nazwa organu, któremu podlega jednostka doradztwa rolniczego)

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora .......…………………………………………

...........................................................………………………………………………………………….

............................................................…………………………………………………………………

(nazwa i adres jednostki doradztwa rolniczego)

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

.........................................................………………………………………………………………….

.........................................................………………………………………………………………….

........................................................…………………………………………………………………..

.........................................................………………………………………………………………….
(wskazać wymagania, jakie powinna spełniać osoba ubiegająca się o stanowisko dyrektora danej jednostki doradztwa rolniczego)

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i realizacji zadań
jednostki doradztwa rolniczego;

 
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu

pracy na stanowiskach kierowniczych;
 
 
3) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie

wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego;
 
4) inne dokumenty potwierdzające posiadane dodatkowe kwalifikacje;
  
5) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy

się przeciwko niemu postępowanie karne;
 

  6) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391,
Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874 i Nr 166, poz. 1611 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177);

7) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926 i Nr 153, poz. 1271) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z podanym adresem zwrotnym
    i dopiskiem "Konkurs", w terminie ... dni od dnia ukazania się ogłoszenia, na adres:

..........................................................…………………………………………………………………

..........................................................…………………………………………………………………

(nazwa i adres organu, któremu podlega jednostka doradztwa rolniczego)

Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez:
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..........................................................…………………………………………………………………

..........................................................…………………………………………………………………

(nazwa i adres organu, któremu podlega jednostka doradztwa rolniczego)

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną
powiadomieni indywidualnie.
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UZASADNIENIE

         Przedstawiony projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w
sprawie kwalifikacji osób ubiegających się o stanowisko dyrektora jednostki
doradztwa rolniczego oraz warunków i trybu przeprowadzania konkursu na
stanowisko dyrektora jednostki doradztwa rolniczego, stanowi wykonanie delegacji
zawartej w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia…… 2004 r. o jednostkach doradztwa
rolniczego ( Dz. U.  Nr …. , poz. …..), zgodnie z którą minister właściwy do spraw
rozwoju wsi, w drodze rozporządzenia został zobligowany do określenia kwalifikacji ,
jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektora w jednostkach
doradztwa rolniczego oraz określenia zadań komisji konkursowej, jej składu, sposobu
wyłaniania dyrektora spośród kandydatów oraz warunków i trybu przeprowadzania
konkursu na stanowisko dyrektora jednostki doradztwa rolniczego.   Rozporządzenie
określa kwalifikacje osób ubiegających się o powołanie na stanowisko dyrektora
jednostki doradztwa rolniczego oraz warunki i tryb przeprowadzania konkursu na
stanowisko dyrektora jednostki doradztwa rolniczego. W projekcie rozporządzenia
przedstawiono sposób ogłaszania konkursu wraz z wzorem ogłoszenia, które
zamieszcza w prasie organ któremu podlega jednostka doradztwa rolniczego.
Projektowane przepisy rozporządzenia określają skład komisji konkursowej, jej
zadania oraz tryb wyłaniania dyrektora jednostki doradztwa rolniczego  drodze
konkursu. Komisję konkursową powołuje organ, któremu podlega jednostka
doradztwa rolniczego a także wyznacza przewodniczącego komisji. Konkurs na
dyrektora jednostki doradztwa rolniczego jest dwuetapowy. W pierwszym etapie
komisja dokonuje oceny formalnej złożonych przez kandydatów ofert i orzeka o
dopuszczeniu bądź nie do drugiego etapu konkursu. Drugi etap konkursu polega na
ocenie merytorycznej kandydata polegająca na zadawaniu kandydatom przez
członków komisji konkretnych pytań dotyczących zagadnień związanych z zakresem
działań jednostki doradztwa rolniczego. Komisja ocenia kandydata mając na
względzie zapewnienie prawidłowej pracy jednostki oraz analizuje przedstawioną
przez kandydata na dyrektora jednostki koncepcję funkcjonowania jednostki
doradztwa rolniczego.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Wstęp.
Projektowane rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób ubiegających się o
stanowisko dyrektora jednostki doradztwa rolniczego oraz warunków i trybu
przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora jednostki doradztwa rolniczego
ma na celu uregulowanie zagadnień dotyczących kwalifikacji osób, które będą
zatrudniane na stanowisku dyrektora jednostki doradztwa rolniczego. Określa
również warunki i tryb przeprowadzania postępowania konkursowego w celu
umożliwienia organowi, któremu podlega jednostka doradztwa rolniczego
zatrudnienia na stanowisku dyrektora jednostki osoby spełniającej oczekiwane
wymagania i gwarantującej prawidłowe funkcjonowanie jednostki doradztwa
rolniczego.

2.Konsultacje społeczne.
Projekt zostanie skierowany do zaopiniowania przez Krajowa Radę Izb Rolniczych,
Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa w RP oraz związków zawodowych
działających w jednostkach doradztwa rolniczego. Ponadto projekt rozporządzenia
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skierowany będzie do zaopiniowania przez wojewódzkie organy administracji
państwowej.

3.Wpływ regulacji na wydatki finansów dochody sektora finansów publicznych.
Rozporządzenie nie będzie powodować skutków finansowych dla budżetu państwa i
budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

4. Wpływ regulacji na rynek pracy.
Przedmiotowa regulacja nie spowoduje bezpośrednich skutków związanych z
rynkiem pracy.

5. Wpływ na konkurencyjność na rynku wewnętrznym i zewnętrznym.
Projektowane rozporządzenie nie wpłynie na konkurencyjność wewnętrzną i
zewnętrzną gospodarki oraz nie będzie oddziaływać na sytuację i rozwój regionalny.
Proponowana regulacja precyzuje jedynie wymagania  dla osób, które zajmować
będą stanowisko dyrektora jednostki doradztwa rolniczego oraz określa sposób
pracy, skład i zadania komisji konkursowej.
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