
SEJM  Druk nr 3199A
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

   IV kadencja

DODATKOWE   S P R A W O Z D A N I E

KOMISJI  ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

o rządowym projekcie ustawy o jednostkach
doradztwa rolniczego (druk nr 2786)

Sejm na 83 posiedzeniu w dniu 8 września 2004 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 Regulaminu
Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 3199 do Komisji Rolnictwa i
Rozwoju Wsi w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 22
września 2004 r. i wysłuchaniu oświadczenia przedstawiciela Komitetu Integracji
Europejskiej, że poprawki zawarte w dodatkowym sprawozdaniu są zgodne z prawem Unii
Europejskiej

wnosi:

W y s o k i  S e j m  raczy następujące poprawki:
1) w art. 2 ust. 2 nadać brzmienie:

„2. Jednostki doradztwa rolniczego, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są
państwowymi jednostkami organizacyjnymi posiadającymi osobowość prawną,
prowadzącymi doradztwo rolnicze obejmujące działania w zakresie rolnictwa,
rozwoju wsi oraz rynków rolnych, 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.”;

- Klub Poselski PO - odrzucić

Uwaga: poprawki nr 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 i 20 należy głosować
łącznie.

Uwaga: przyjęcie poprawek spowoduje bezprzedmiotowość poprawki
nr 2.



2) w art. 2 ust. 2 nadać brzmienie:

„2. Jednostki doradztwa rolniczego są państwowymi jednostkami organizacyjnymi
posiadającymi osobowość prawną, prowadzącymi doradztwo rolnicze
obejmujące 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.”;

- Klub Poselski Samoobrona RP - przyjąć

3) w art. 2 po ust. 2 dodać ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Jednostki doradztwa rolniczego, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są
samorządowymi jednostkami organizacyjnymi będącymi wojewódzkimi
osobami prawnymi, prowadzącymi doradztwo rolnicze obejmujące działania w
zakresie rolnictwa, rozwoju wsi oraz rynków rolnych, 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.”;

- Klub Poselski PO - odrzucić

4) w art. 3 ust. 3 nadać brzmienie:

„3. Ośrodek doradztwa podlega właściwemu miejscowo samorządowi
województwa.”;

- Klub Poselski PO - odrzucić

5) w art. 3 ust. 4 nadać brzmienie:

„4. Właściwy miejscowo zarząd województwa nadaje, w drodze zarządzenia, statut
ośrodkowi doradztwa.”;

- Klub Poselski PO - odrzucić

6) w art. 3 ust. 5 nadać brzmienie:

„5. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w uzgodnieniu z marszałkami
województw określi, w drodze zarządzenia, ramowy statut jednostek doradztwa
rolniczego na terytorium całego kraju, a także jednolity sposób działania tych
jednostek.”;

- Klub Poselski PO - odrzucić

7) art. 4 nadać brzmienie:



„Art. 4. 1. Centrum Doradztwa wykonuje następujące zadania z zakresu doradztwa
rolniczego:

1) przygotowuje i wprowadza jednolite sposoby działania ośrodków
doradztwa w zakresie realizowanych przez nie zadań;

2) przygotowuje i przekazuje ośrodkom doradztwa 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:

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;

9) upowszechnia wyniki badań naukowych w praktyce rolniczej.

2. Ośrodki doradztwa 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
rolno-spożywczych 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) prowadzą analizy rynku artykułów rolno-spożywczych i środków

produkcji oraz gromadzą i upowszechniają informacje rynkowe w tym
zakresie;

5) mogą prowadzić doświadczalnictwo;
6) upowszechniają metody produkcji rolniczej i stylu życia przyjaznych

dla środowiska;
7) podejmują działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i

przyrodniczego wsi, ekologicznego i funkcjonalnego urządzania
gospodarstwa rolnego;

8) upowszechniają rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz
prowadzą promocję wsi jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku;

9) współdziałają w realizacji zadań wynikających z programów rolno-
środowiskowych oraz programów działań mających na celu
ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych;

10) 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 zakresie:

1) sporządzania:

a) opracowań oceny możliwości inwestycyjnych gospodarstw
rolnych, w tym planów przedsięwzięć gospodarczych i planu
rozwoju gospodarstwa rolnego,

b) analiz i opracowań ekonomicznych, finansowych,
technologicznych i laboratoryjnych,

c) ocen użyteczności maszyn rolniczych,

d) planów nawozowych lub planów przechowalnictwa nawozów
naturalnych, w tym zaleceń nawozowych,

e) planów rolno-środowiskowych,

f) planów przestawienia gospodarstwa rolnego na produkcję
metodami ekologicznymi lub planów produkcji w
gospodarstwach ekologicznych,

g) planów dostosowania produkcji gospodarstw rolnych do
standardów Unii Europejskiej, w tym planów działań
podnoszących jakość produkcji rolniczej;



2) wypełniania wniosków lub innych dokumentów niezbędnych do
ubiegania się o przyznanie pomocy finansowanej lub
współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii
Europejskiej lub innych instytucji krajowych lub zagranicznych;

3) 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,
- hotelarskiej i gastronomicznej,
- szkoleniowej niezwiązanej z realizacją zadań, o których mowa

w ust. 1 i 2,

e) gospodarki pasiecznej;
4) udostępniania pomieszczeń i innych składników majątkowych;
5) organizacji targów, wystaw, pokazów, konferencji i innych

przedsięwzięć upowszechniających wiedzę rolniczą, nowe technologie
produkcji i promujących produkty i wyroby przetwórstwa rolno-
spożywczego.”;

- Klub Poselski PO - odrzucić

Uwaga: poprawkę nr 7 należy głosować łącznie z poprawką nr 17.

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 7 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr
8.

8) w art. 4 w ust. 4 w pkt 1 w lit. d po drugim tiret dodać nowy tiret w brzmieniu:

„- laboratoryjnej,”;

- Klub Poselski PSL - przyjąć

9) w art. 6 w ust. 1 pkt 2 nadać brzmienie:

„2) właściwy miejscowo zarząd województwa w przypadku dyrektora ośrodka
doradztwa;”;

- Klub Poselski PO - odrzucić

10) w art. 6 w ust. 5 wyrazy „od wojewody” zastąpić wyrazami „od zarządu województwa”;

- Klub Poselski PO - odrzucić



11) w art. 6 w ust. 6 w pkt 2 wyrazy „jednostki doradztwa rolniczego” zastąpić wyrazami
„Centrum Doradztwa”;

- Klub Poselski PO - odrzucić

12) w art. 6 w ust. 7 wyrazy „jednostek doradztwa rolniczego” zastąpić wyrazami „Centrum
Doradztwa”;

- Klub Poselski PO - odrzucić

13) w art. 8 skreślić ust. 4;

- Klub Poselski PO - odrzucić

14) w art. 9 w ust. 5:
a)  zdaniu wstępnemu nadać brzmienie:

„5. W skład rady działającej przy:”,
b) w pkt 1:

- zdaniu wstępnemu nadać brzmienie:

„1) Centrum Doradztwa wchodzi 11 członków, w tym:”,

- dodać lit. e w brzmieniu:

„e) 2 przedstawicieli zgłoszonych przez Konwent Marszałków Województw,”;
c) w pkt 2:

- zdaniu wstępnemu nadać brzmienie:

„2) ośrodkach doradztwa wchodzi 9 członków, w tym:”,

- lit. a nadać brzmienie:

„a) 2 przedstawicieli marszałka województwa,”;

- Klub Poselski PO - odrzucić

15) w art. 9 w ust. 6 w pkt 2 wyraz „wojewoda” zastąpić wyrazem „marszałek
województwa”;

- Klub Poselski PO - odrzucić

16) w art. 11 w ust. 2 pkt 1 nadać brzmienie:

„1) dotacji celowych z budżetu państwa i budżetu województwa;”;

- Klub Poselski PO - odrzucić

17) art. 13 nadać brzmienie:



„Art. 13. 1. Wysokość wynagrodzenia za wykonywanie usług, o których mowa w art.
4 ust. 4 pkt 1-3, 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.

4. Wysokość wynagrodzenia za wykonywanie usług, o których mowa w art. 4
ust. 4 pkt 4 i 5, określa cennik zatwierdzony przez dyrektora jednostki
doradztwa rolniczego.”;

- Klub Poselski PO - odrzucić

18) w art. 15 ust. 3 nadać brzmienie:

„3. Ośrodek doradztwa może na podstawie umowy powierzyć właściwej miejscowo
izbie rolniczej i związkom zawodowym rolników wykonywanie niektórych
zadań z zakresu doradztwa rolniczego, o których mowa w art. 4 ust. 2,
zapewniając środki finansowe na ich wykonanie.”;

- poseł Z.Grzebisz-Nowicka, T.Myler, L.Sułek, J.Antochowski, W.S. Zarzycki,
J.Skutecki, L.Kuropatwiński, R.Maraszek, W.Woda, T.Samborski, A.Budner,
O.Poniźnik, A.Górna-Kubacka, S.Skomra, podpis złożony przez jednego z posłów
jest nieczytelny

Uwaga: konsekwencją legislacyjną przyjęcia poprawki będzie zmiana w art.
15 ust. 5 polegająca na zastąpieniu wyrazów „Izba rolnicza realizuje”
wyrazami „Podmioty, o których mowa w ust. 3, realizują”.

- odrzucić

19) skreślić art. 23;

- Klub Poselski PSL         - przyjąć

20) po art. 24 dodać nowy art. w brzmieniu:

„Art. .. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. Nr ,
poz. , z późn. zm.) w art. 14 w ust. 1 pkt 6 nadać brzmienie:

„6) polityki rolnej, rozwoju i modernizacji obszarów wiejskich,
prowadzenia wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego,”;

- Klub Poselski PO      - odrzucić

Warszawa, dnia 22 września 2004 r.
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