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1. Wstęp

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej miało zdecydowanie pozytywny wpływ 
na wszystkie sfery życia społeczno-ekonomicznego kraju, ale przede wszystkim 
dla wsi i rolnictwa. Przyjęcie Wspólnej Polityki Rolnej przeorientowało proces 
podejmowania decyzji przez rolników, a pojawienie się funduszy europejskich 
stanowiło nowy instrument kształtowania dochodów rolniczych. Pojawienie się 
mechanizmów finansowych związanych z płatnościami obszarowymi i środkami 
wsparcia obszarów wiejskich wymagało udzielania efektywnej pomocy rolnikom, 
przede wszystkim przez doradców, a ponadto przez stowarzyszenia, instytucje sa-
morządowe, związki branżowe i organizacje rolnicze.

Pierwszy okres po przystąpieniu do Wspólnoty był czasem dostosowawczym 
do standardów europejskich, którego przejawy można było znaleźć we wszystkich 
sferach życia rolniczego, począwszy od prawa unijnego, poprzez dystrybucje i rynki 
rolne a kończąc na metodach uprawy i chowie zwierząt. W stosunkowo krótkim 
okresie czasu wkroczono do kolejnych perspektyw finansowych, które wymagały 
dalszych procesów dostosowawczych, wynikających z nowych regulacji ustawo-
dawczych oraz poszerzonego wsparcia wynikającego z programów rozwoju obsza-
rów wiejskich. Obecnie stajemy przed nową perspektywą finansową przypadającą 
na lata 2021-2027, która oznacza przyjęcie nowego modelu WPR, zmierzającą do 
polityki zmodernizowanej, innowacyjnej i uproszczonej, mającej na uwadze zacho-
wanie środowiska i niekorzystne zmiany klimatyczne [Przyszłość rolnictwa 2017].
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2. Problematyka, cel i zakres badań

Funkcjonowanie służby doradczej zdeterminowane zostało przez ustanowienie 
Systemu Doradztwa Rolniczego (2003) i w ślad za tym przyjęcie ustawy o jednost-
kach doradztwa rolniczego (2004). Służba doradcza ODR odpowiedzialna jest za 
wprowadzanie wiedzy, informacji i innowacji rolniczych oraz oferowanie wspar-
cia rolnikom korzystających z funduszy europejskich.

Podstawowym celem opracowania było przedstawienie zakresu pomocy, jakiej 
udzielały służby doradcze ODR rolnikom w obszarze płatności obszarowych i pro-
gramów rozwoju obszarów wiejskich, które realizowane były w formie nieodpłat-
nej. Liczbowy zakres pomocy porównano do ogólnej liczby rolników ubiegających 
się o wsparcie z europejskich funduszy WPR. Ośrodki doradztwa rolniczego obok 
wymienionych działań oferowały ponadto całą gamę innych form pomocy doty-
czących takich zagadnień jak stosowanie nowoczesnych metod produkcji, rolnic-
two ekologiczne, zarządzanie i modernizacja gospodarstw rolnych, rachunkowość, 
szkolenia, pokazy itp., które nie zostały objęte niniejszą informacją.

Badaniami objęto trzy okresy, które odpowiadają trzem perspektywom finanso-
wym WPR, realizowanym dotychczas w rolnictwie polskim. Informację przedsta-
wiono w formie danych ilościowych, które zilustrowano porównawczo w oparciu 
o wybrane lata. Materiały źródłowe czerpano z opracowania A. Mickiewicza: Pod-
mioty doradcze w rolnictwie - ich cele i uwarunkowania funkcjonowania [Mickie-
wicz 2016] oraz z ośrodków doradztwa rolniczego.

3. Udzielanie wsparcia przez doradców ODR w świetle ustawy 
o jednostkach doradztwa rolniczego 

Ustawa o jednostkach doradztwa rolniczego (2004) określała funkcjonowanie 
ośrodków i nakładała obowiązek prowadzenia doradztwa rolniczego obejmu-
jącego działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiej-
skiego gospodarstwa domowego. Podejmowane działania miały na celu poprawę 
poziomu dochodów rolniczych, podnoszenia konkurencyjności rynkowej gospo-
darstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także 
podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców 
obszarów wiejskich. Zgodnie z ustawą jednostki doradztwa rolniczego realizują 
zadania z zakresu doradztwa rolniczego, zarówno w formie nieodpłatnej, jak też 
jako usługi odpłatne [Ustawa 2004].

W ustawie występują dwa zbliżone pojęcia dotyczące omawianej problematy-
ki. W części dotyczącej pomocy nieodpłatnej stwierdzono, że ośrodki „udzielają 
pomocy rolnikom i innym mieszkańcom obszarów wiejskich w zakresie sporzą-
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dzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy ze środków pochodzących 
z funduszy Unii Europejskiej”. Natomiast w usługach odpłatnych stwierdzono, że 
doradcy w sposób komercyjny „wypełniają wnioski lub inne dokumenty niezbęd-
ne do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze 
środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji kra-
jowych i zagranicznych”. Interpretując te zapisy można stwierdzić, że w pierw-
szym przypadku doradcy udzielają tylko nieodpłatnej pomocy o charakterze in-
formacyjnym (porady) w sporządzaniu dokumentacji, w drugim zaś przypadku 
w sposób komercyjny wypełniają wnioski przy udziale rolnika. W kontekście tych 
zapisów wyłania się postać doradcy, który występuje w dwóch postaciach (ro-
lach), przede wszystkim jako osoba zobowiązana z tytułu pełnionej funkcji do 
udzielenia porady, z drugiej strony jako profesjonalista o charakterze komercyj-
nym, który służy usługą w zakresie wypełniania wniosków. Dlatego procesowi 
udzielania wsparcia rolnikom w wypełnianiu wniosków towarzyszyło zjawisko 
odpowiedzialności za prawidłowe ich wypełnienie, a ponadto kwestia ubezpie-
czenia doradców od odpowiedzialności cywilnej. Niezależnie od formy pomocy, 
zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) z 2014 r., tylko benefi-
cjenci pozostają odpowiedzialni za złożenie prawidłowego wniosku o przyznanie 
pomocy [Rozporządzenie 2014]. 

Z uwagi na fakt, że jednostki doradztwa rolniczego prowadzą samodzielną go-
spodarkę finansową i funkcjonują w oparciu o dotacje z budżetu państwa, dlatego 
też poziom dotacji określał możliwości wypełniania społecznej misji doradztwa. 
Tymczasem dotacje budżetowe stały przez dłuższy okres czasu na niskim pozio-
mie. Przykładowo w 2013 r. poziom dotacji dla ODR wyniósł 154,1 mln zł, by 
w 2016 r. odnotować wzrost do 161,8 mln zł oraz w 2019 r. do 180,3 mln zł (bez 
CDR). Dodatkowo minister rolnictwa mógł uruchamiać środki rezerwy celowej, 
które służyły pokrywaniu najpilniejszych potrzeb, jak przykładowo w 2020 r. 
wyrównanie najniższych stawek płac do poziomu 2600 zł brutto (1920 zł netto). 
W 2013 r. przychody osiągane przez jednostki doradztwa rolniczego wyglądały 
następująco: dotacje z budżetu 61,1%, dotacje z innych źródeł 3,1%, środki UE 
6,5%, przychody z działalności gospodarczej 20,4%, pozostałe przychody 8,9%. 
Natomiast po stronie kosztów funkcjonowania ODR, finansowanie działalności 
doradczej skierowane było w głównej mierze wynagrodzenia (66,3%) oraz ubez-
pieczenie społeczne (11,9%) [Mickiewicz 2016].
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4. Historyczne spojrzenie na udział służby doradczej w świadczeniu 
pomocy rolnikom w perspektywie finansowej 2004-2006

Proces integracji europejskiej oznaczał istotną zmianę społeczno-ekonomicznych 
warunków funkcjonowania polskiego rolnictwa. Zmiany dotyczyły zarówno sposo-
bów wspierania rolnictwa, konieczności zniesienia barier w handlu zagranicznym, 
jak i pojawienia się nowych instrumentów finansowych wspierających rozwój ob-
szarów wiejskich. W ramach Wspólnej Polityki Rolnej zaszła konieczność odejścia 
od poprzedniego systemu wspierania produkcji rolniczej na korzyść systemu płat-
ności obszarowej. Część dotychczas stosowanych instrumentów wsparcia została 
wygaszona, inne zaś uległy wyraźnemu ograniczeniu. Zmieniony został system 
interwencji na podstawowych rynkach rolnych, w tym zwłaszcza zanikły dopłaty 
do ceny skupu zbóż i interwencji na rynku skupu zwierząt rzeźnych. Pozostały na-
tomiast - na okres przejściowy - kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR do opro-
centowania, zwłaszcza na cele inwestycyjne i zakup gruntów rolnych. 

Dostosowanie polskiego rolnictwa do integracji europejskiej oznaczało przy-
gotowanie jednostek gospodarczych do sprostania konkurencji na powstałym 
jednolitym rynku europejskim. Podmioty gospodarcze dążyły do spełnienia 
wszystkich warunków, wynikających z przepisów prawa europejskiego, w tym 
przede wszystkim przepisów weterynaryjnych, sanitarnych, fitosanitarnych oraz 
z zakresu ochrony środowiska. Dostosowanie do wdrożenia WPR było koniecz-
ne na różnych poziomach gospodarki narodowej, poczynając od szczebla admi-
nistracji centralnej, regionalnej, terenowej oraz gospodarstw rolnych. Przepisy 
prawne były zawarte w wielu obszernych regulacjach ustawowych, zaś ich wdro-
żenie należało do obowiązku państwa kandydującego do UE.

W okresie poprzedzającym formalne przystąpienie Polski do Unii Europej-
skiej zorganizowano cykl spotkań dla rolników pod nazwą działań informacyjno-
-promocyjnych. Celem kampanii było zapoznanie rolników z prawem unijnym 
i procedurami korzystania z systemu wsparcia finansowego Wspólnej Polityki 
Rolnej. Spotkania w takiej formie prowadzone były w Polsce na niespotykaną do-
tąd skalę. Zostały one zorganizowane i skierowane do przyszłych beneficjentów, 
którzy potencjalnie mogli skorzystać z instrumentów wsparcia w ramach dopłat 
bezpośrednich oraz programów rozwoju obszarów wiejskich. Przy realizacji tego 
przedsięwzięcia wiodącą rolę odegrała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, w której uczestniczyli doradcy z ODR, specjaliści z izb rolniczych, 
pracownicy banków spółdzielczych, pracownicy urzędów geodezji i kartografii 
oraz innych jednostek. Zgodnie z przygotowanymi harmonogramami, podczas 
spotkań rolnikom udostępniane były wypisy z rejestru gruntów, które ułatwia-
ły wypełniane wniosków o płatności bezpośrednie. Rolnicy mieli również wgląd 
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w mapy obrębowe terenów, na których położone były ich działki. Oprócz wypi-
sów uczestnicy każdego spotkania dostawali formularze wniosków, instrukcje ich 
wypełniania oraz broszury informacyjne. 

W wyniku tych działań informacyjno-promocyjnych prawie wszyscy rolnicy 
otrzymali wsparcie w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie. Dominu-
jący udział w tym procesie mieli doradcy wywodzący się z ODR, którzy jak nikt 
inny byli intencjonalnie przygotowani do udzielania pomocy rolnikom. Cechą 
charakterystyczną pierwszego okresu składania wniosków o dopłaty bezpośred-
nie było, że formalnie Polska przystąpiła do UE 1 maja 2004 r., zaś Agencja zaczęła 
przyjmować wnioski już 15 kwietnia i zgodnie z ustawą proces ten miał trwać do 
15 czerwca 2004 r. Z uwagi na słaby napływ wniosków, który w pierwszym mie-
siącu wyniósł tylko 10%, zaszła konieczność przedłużenia terminu do 30 czerwca. 
Po tym terminie następowało zmniejszanie poziomu dopłat o 1% za każdy dzień 
zwłoki. Równolegle do wniosków o dopłaty bezpośrednie, należało ubiegać się 
o płatności z tytułu gospodarowania na obszarach o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania (ONW). Prawidłowy przebieg wypełniania a następnie składa-
nia wniosków nie mógł się obyć bez doradców ODR, którzy pomagali rolnikom 
na każdym etapie zbierania dokumentów, w tym pozyskiwanie mapek geodezyj-
nych, niezbędnych zaświadczeń i decyzji. Okazało się, że wielu rolników nie ma 
uregulowanych notarialnie praw własności, wypisów z ksiąg wieczystych czy do-
kumentów związanych z dzierżawą gruntów rolnych. 

W pierwszym roku funkcjonowania w UE udzielanie pomocy rolnikom w za-
kresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania dopłat bezpośrednich 
odbywało się na ogół bezpłatnie i powszechnie. Wyjątkiem od tej zasady były gospo-
darstwa towarowe bądź wielkoobszarowe, które przy wypełnianiu wniosków oczeki-
wały udziału doradców. Ogólnie można powiedzieć, że niemal cały skład osobowy 
doradców terenowych ODR brał udział w pomocy, w celu umożliwienia rolnikom 
dostępu do płatności obszarowych i innych instrumentów finansowych (tabela 1).

Tabela 1
Udział doradców w opracowaniu wniosków o dopłaty bezpośrednie

Wyszczególnienie 2004 2005 2006

Liczba złożonych wniosków o dopłaty 
bezpośrednie przez rolników 1 366 055 1 450 595 1 431 879

Liczba opracowanych wniosków  
o dopłaty przez doradców ODR 216 799 469 557 471 772

Procent 15,9 32,4 32,9

Liczba zaangażowanych doradców ODR 1 547 3 486 3 519

Średnio wniosków na jednego doradcę 140 134 134

Źródło: A. Mickiewicz [2016]. 
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Zupełnie inaczej kształtowała się pomoc odnośnie do II filara WPR, który 
wdrażano w późniejszym terminie. Najwcześniej – poza ONW – weszło w życie 
rozporządzenie MRiRW w sierpniu 2004 r. w sprawie rent strukturalnych. Ko-
lejne rozporządzenie dotyczyło wspierania przedsięwzięć rolno-środowiskowych 
(wrzesień 2004 r.). Pozwalało to doradcom nabyć nowych kompetencji a rolni-
kom ocenić wpływ danego działania na funkcjonowanie gospodarstwa rolnego. 
W ramach PROW 2004-2006 realizowano sześć działań, związanych głównie 
z gospodarką rolno-spożywczą oraz ochroną środowiska. 

Tabela 2
Udział doradców ODR w przygotowaniu wniosków w ramach 

planu rozwoju obszarów wiejskich

Wyszczególnienie 2004 2005 2006

Renty strukturalne

Liczba wniosków złożonych przez rolników 21 592 17 846 18 904

Liczba wniosków opracowanych przez doradców 1 812 3 015 3 744

Liczba zaangażowanych doradców 303 533 917

Wspieranie gospodarstw 
niskotowarowych

Liczba wniosków złożonych przez rolników 42 122 99 645 57 523

Liczba wniosków opracowanych przez doradców 241 4 146 15 489

Liczba zaangażowanych doradców 64 410 499

Wspieranie działalności 
rolniczej na obszarach o 
niekorzystnych warunkach 
gospodarowania (ONW)

Liczba wniosków złożonych przez rolników 628 762 708 675 717 623

Liczba wniosków opracowanych przez doradców 13 073 16 403 16 554

Liczba zaangażowanych doradców 157 162 161

Wspieranie przedsięwzięć 
rolno-środowiskowych 
i poprawy dobrostanu 
zwierząt

Liczba wniosków złożonych przez rolników 43 803 45 514 50 596

Liczba wniosków opracowanych przez doradców 1 685 1 895 1 177

Liczba zaangażowanych doradców 604 990 772

Zalesianie gruntów rolnych

Liczba wniosków złożonych przez rolników 0,0 6 524 6 138

Liczba wniosków opracowanych przez doradców 0 85 13

Liczba zaangażowanych doradców 0 3 2

Dostosowanie gospodarstw 
rolnych do standardów Unii 
Europejskiej

Liczba wniosków złożonych przez rolników 7 589 32 898 32 814

Liczba wniosków opracowanych przez doradców 294 28 651 1 746

Liczba zaangażowanych doradców 53 2 889 340

Źródło: A. Mickiewicz [2016].
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Analiza tabeli 2 wskazuje, że w przypadku PROW udzielanie pomocy przez 
doradców było zróżnicowane i zależało od ważności tego działania dla rolników. 
Największym zainteresowaniem cieszyły się działania związane z rentami struk-
turalnymi i wsparciem gospodarstw niskotowarowych.

Spośród 15 działań zapisanych w Sektorowym Programie Operacyjnym, 
w przypadku dziewięciu działań, ARiMR pełniła funkcję instytucji wdrażającej. 
Natomiast w pozostałych przypadkach, Agencja funkcję tę delegowała na inne 
instytucje jak FAPA i urzędy marszałkowskie. Działania SPO 2004-2006 miały 
funkcję uzupełniającą i dopełniającą wobec PROW, przy czym zawierały działa-
nia, które nie zostały ujęte w planie rozwoju obszarów wiejskich.

Tabela 3
Liczba opracowanych przez doradców wniosków w ramach SPO 2004-2006

Rodzaje działań Wyszczególnienie 2004 2005 2006

Inwestycje  
w gospodarstwach 
rolnych

Liczba wniosków złożonych przez rolników 10 592 10 846 10 904

Liczba wniosków opracowanych przez doradców 812 715 744

Liczba zaangażowanych doradców 303 333 317

Ułatwienie startu 
młodym rolnikom

Liczba wniosków złożonych przez rolników 4 250 6 645 7 523

Liczba wniosków opracowanych przez doradców 241 1 146 1 489

Liczba zaangażowanych doradców 64 410 499

Szkolenie zawodowe

Liczba projektów 8 26 39

Liczba uczestników 13 073 16 403 16 554

Liczba zaangażowanych doradców 157 162 161

Wsparcie doradztwa 
rolniczego

Liczba umów 0 2 514 3 596

Liczba zaangażowanych doradców 0 773 623

Źródło: A. Mickiewicz [2016].

Analizując tabelę 3 można stwierdzić, że rolnicy uzyskali stosunkowo dużo 
pomocy w przypadku działania ułatwienie startu młodym rolnikom (19,8%) oraz 
inwestycje w gospodarstwach rolnych (6,8%). 

5. Drugi okres działalności doradców ODR w procesie kształtowania 
Wspólnej Polityki Rolnej (2007-2013)

Prawidłowe i terminowe wypełnianie wniosków o dopłaty bezpośrednie stanowiło 
podstawowy problem rolników. Nieprawidłowości po stronie rolników dotyczyły 
niekiedy drobnych problemów, ale istotnych z punktu widzenia Agencji. Zdarza-
ło się, że całkowita powierzchnia działki ewidencyjnej deklarowana we wniosku 
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o  przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych była mniejsza lub 
większa od jej powierzchni zapisanej w ewidencji gruntów i budynków. W przy-
padku przestrzegania wymogów ONW zwracano uwagę, czy na działce rolnej 
była prowadzona działalność rolnicza lub czy działka rolna utrzymywana była 
w  dobrej kulturze rolnej. Często zamiast uprawy zadeklarowanej przez produ-
centa kwalifikującej się do przyznania uzupełniających płatności obszarowych, na 
działce rolnej występowała uprawa należąca do niższej grupy płatności (jednolitej 
płatności obszarowej).

W perspektywie finansowej WPR przypadającej na lata 2007-2013 podjęto dzia-
łania mające na celu ułatwienie rolnikom korzystanie z dostępnych instrumentów 
finansowych. W zakresie dopłat bezpośrednich Agencja przygotowała szereg dzia-
łań pomagających wypełnianie wniosków, w tym przygotowała formularz wniosku, 
materiały graficzne, broszury informacyjne czy opcje tzw. oświadczenia.

Tabela 4
Pomoc doradców ODR przy wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie 

i działania ONW

Województwo 

Udział doradców ODR  
w dopłatach obszarowych

Liczba 
złożonych 
wniosków 

(2012)

Procent 
złożonych 
wniosków 
do liczby 
doradców

Udział doradców ODR 
w działaniu ONW

Liczba 
złożonych 
wniosków 

ONW 
(2012)

Procent 
złożonych 
wniosków 
do liczby 
doradców2010 2011 2012 2010 2011 2012

Dolnośląskie 21561 20329 19796 56454 35,1 7491 7224 7057 20165 35,1

Kujawsko- 
pomorskie 11502 11555 11500 65692 17,5 5419 5383 5227 30750 16,9

Lubelskie 17562 26231 25300 177327 14,3 9927 9470 9272 66233 13,9

Lubuskie 5421 5370 4866 19853 24,5 7113 5624 5514 16755 32,9

Łódzkie 23024 22488 20992 122936 17,1 13845 12823 12767 75105 16,9

Małopolskie 37589 35809 36344 121261 29,9 15204 15064 15042 50141 29,9

Mazowieckie 25463 24307 22045 206639 10,7 16705 15212 14121 140696 10,0

Opolskie 5832 5734 5001 27737 18,0 1460 1258 1189 6996 16,9

Podkarpackie 50478 49532 48313 116593 41,4 18576 17448 17020 42551 39,9

Podlaskie 11587 10292 9427 81009 11,6 9031 8231 8012 71569 11,2

Pomorskie 12989 12842 12360 38411 32,2 8496 6341 6237 24441 25,5

Śląskie 21354 20172 19555 47477 41,2 5908 4785 5178 18999 27,2

Świętokrzyskie 11864 10900 12270 85290 14,4 4760 5212 5021 36114 13,9

Warmińsko-
mazurskie 13589 13675 13037 43132 30,2 10105 9481 9342 31960 29,2

Wielkopolskie 12541 11709 12883 121121 10,6 7598 8270 8124 78309 10,4

Zachodnio- 
pomorskie 6974 6588 7048 28370 24,8 4396 4684 4574 19030 27,0

Ogółem 289330 287533 280737 1359302 20,6 146034 136510 133697 729814 18,3

Źródło: A. Mickiewicz [2016].
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Poziom pomocy udzielanej rolnikom w zakresie sporządzania dokumentacji 
niezbędnej do uzyskania środków finansowych z funduszy europejskich, był zróż-
nicowany z uwagi na regionalne uwarunkowania, strukturę agrarną, występujące 
warunki klimatyczne i charakterystykę społeczno-zawodową producentów rol-
nych (wykształcenie, wiek, płeć, itp.). Rolnicy byli zobowiązani złożyć wniosek 
w odpowiednim okresie czasu, natomiast warunki klimatyczne i przebieg wegeta-
cji nie zawsze pozwalały na określenie rodzaju zasiewów. Stąd wsparcia udzielali 
nie tylko doradcy ODR, ale również specjaliści z izb rolniczych, doradcy akredy-
towanych firm doradczych oraz pracownicy Agencji.

Odrębnego postępowania ze strony doradcy wymagały działania zawarte 
w II filarze WPR, które ujęte zostały w czterech osiach priorytetowych, obejmują-
cych łącznie 22 działania. Od doradcy wymagało się znajomości każdego działa-
nia PROW, które regulowane były odrębnymi, szczegółowymi rozporządzeniami 
MRiRW. Podobnie jak to miało miejsce w poprzednim okresie programowania, 
działania uruchamiane były sukcesywnie. Poza ONW, pierwsze rozporządzenie 
MRiRW dotyczyło zalesienia gruntów rolnych (18 kwiecień 2007 r.), kolejne rent 
strukturalnych (19 kwiecień 2007 r.) oraz grup producentów rolnych (20 kwie-
cień 2007 r.). Oczekiwane przez rolników rozporządzenia dotyczące modernizacji 
gospodarstw rolnych i ułatwienie startu młodym rolnikom ukazały się jesienią 
2007 r. Rozłożenie w czasie rozpoczęcia naboru wniosków pozwoliło rolnikom na 
wybór doradcy, natomiast doradcom na przygotowanie się i udzielenie kierunko-
wej porady. 

Przystąpienie do działania obwarowane było szeregiem warunków, które speł-
niać musiał przyszły beneficjent. W niektórych przypadkach MRiRW ustalało li-
mity środków finansowych przypadających na poszczególne województwa i lata, 
które można było wykorzystać w określonym roku kalendarzowym. Dotyczyło to 
zwłaszcza działań cieszących się dużym zainteresowaniem rolników, jak moder-
nizacja gospodarstw rolnych, renty strukturalne czy ułatwienie startu młodym 
rolnikom.

Według Mickiewicza [2016] istniejące zróżnicowania między województwami 
(ODR) są odzwierciedleniem intensywności pracy doradczej i przyjętego sposo-
bu postępowania w danych warunkach organizacyjnych i terenowych. Dane mają 
wartość informacyjną, ponieważ nie zawsze można było udzielać wsparcia, gdy 
przykładowo w danym roku minister nie uruchamiał środków UE, ustalał limity 
wsparcia lub określał je na niskim poziomie [Mickiewicz 2016]. 
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Tabela 5 
Pomoc doradców ODR przy wypełnianiu wniosków w zakresie działań 

rolno-środowiskowych i modernizacji gospodarstw rolnych

Województwo

Udział doradców ODR 
w działaniu rolno-
środowiskowym

Liczba 
złożonych 
wniosków 

(2012)

Procent 
złożonych 
wniosków 
do liczby 
doradców

Udział doradców 
ODR w działaniu 

modernizacja 
gospodarstw 

rolnych

Liczba 
złożonych 
wniosków 

(2011)

Procent 
złożonych 
wniosków 
do liczby 
doradców

2010 2011 2012 2009 2011

Dolnośląskie 1850 1949 826 4350 18,9 158 212 1681 12,6

Kujawsko-pomorskie 1812 2945 3559 9470 37,6 454 898 3616 24,8

Lubelskie 6084 5977 6068 14749 41,1 852 311 4822 6,4

Lubuskie 1244 1188 1433 3560 40,2 272 78 117 6,7

Łódzkie 1540 1973 862 4762 18,1 56 607 3975 15,2

Małopolskie 1915 3605 3356 5541 60,5 400 257 1825 14,1

Mazowieckie 1643 3838 3694 11468 32,2 407 784 8704 9,1

Opolskie 989 915 900 2458 36,6 226 171 372 45,9

Podkarpackie 3761 4457 5106 8324 61,3 372 288 1035 27,8

Podlaskie 2777 2857 3131 9673 32,4 665 810 3497 23,2

Pomorskie 3690 3463 3837 6933 55,3 72 76 509 14,9

Śląskie 405 386 351 1619 21,7 119 182 1060 17,2

Świętokrzyskie 2979 3350 3454 7607 45,4 543 424 2224 19,1

Warmińsko-
mazurskie 1609 1684 1187 8072 14,7 171 302 1106 27,3

Wielkopolskie 1717 874 1758 10610 16,6 147 0 0 0

Zachodniopomorskie 1648 1764 1228 6594 18,6 148 0 13 0

Ogółem 35663 41225 40750 115790 35,2 5062 5400 34556 15,6

Źródło: A. Mickiewicz [2016].

6. Udział doradców w uzyskaniu pomocy finansowej przez rolników 
w Wieloletnich Ramach Finansowych (2014-2020)

Wejście w życie Wieloletnich Ram Finansowych przypadających na lata 2014-
2020 oznaczało pewne modyfikacje odnośnie dopłat bezpośrednich i instrumen-
tów wsparcia obszarów wiejskich. W kontekście dopłat bezpośrednich dużym 
ułatwieniem dla rolników i doradców było wprowadzenie spersonalizowanego 
wniosku o płatność. Z kolei od 2018 roku wnioski o przyznanie płatności bezpo-
średnich oraz płatności obszarowych PROW składano wyłącznie w formie elek-
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tronicznej za pośrednictwem formularza geoprzestrzennego (GSAA). Poprzez 
aplikację eWniosekPlus Agencja dostarczała rolnikom dane wygenerowane na 
podstawie dokumentów, przy czym dla rolników pozbawionych dostępu do In-
ternetu, Agencja udostępniała stanowiska komputerowe [Ustawa 2018]. Z tego 
względu rola doradców uległa zmianie, tym niemniej ujęcie w jednym wniosku 
wielu innych działań, jak płatności rolnośrodowiskowe, ekologiczne, ONW i za-
lesienia, była przyczyną sięgania po pomoc ze strony rolnika. 

W tematyce płatności obszarowych ośrodki zorganizowały i przeprowadziły 
liczne szkolenia związane z zasadami wypełniania wniosku o przyznanie płatności 
i realizacji wymogów zazielenienia. Ponadto – obok szkoleń – ODR udzielały indy-
widualnej pomocy rolnikom i innym mieszkańcom obszarów wiejskich w zakresie 
sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowanej. 

Tabela 6
Udzielanie pomocy rolnikom przez doradców w sprawie uzyskania 

dopłat bezpośrednich

Województwo

Udział doradców ODR w dopłatach 
obszarowych

Liczba złożonych 
wniosków o dopłaty 

bezpośrednie 
(2019)

Procent 
złożonych 

wniosków do 
liczby doradców2016 2017 2018 2019

Dolnośląskie 17957 16700 14222 12909 53204 24,3

Kujawsko-pomorskie 2745 3428 3104 2519 61200 4,1

Lubelskie 30359 8828 8454 10458 170343 6,1

Lubuskie 1018 1532 1806 1688 19530 8,6

Łódzkie 18668 9348 10487 5681 117733 4,8

Małopolskie 20100 6247 5480 4925 117001 4,2

Mazowieckie 27079 13401 18467 11673 203533 5,7

Opolskie 2546 2276 3094 2583 26714 9,7

Podkarpackie 10244 22511 20406 21302 112484 18,9

Podlaskie 9588 6373 9842 7349 80363 9,1

Pomorskie 7160 7525 11477 2740 38223 7,2

Śląskie 9300 10300 10200 9600 45965 20,9

Świętokrzyskie 4698 5036 6057 4290 82286 5,2

Warmińsko-mazurskie 10428 9406 2411 7250 43283 16,7

Wielkopolskie 7299 449 6257 2687 117658 2,3

 Zachodniopomorskie 2981 4101 5274 1892 28162 6,7

Ogółem 182170 127461 137038 109546 1317682 8,3

Źródło: Dane Ośrodków Doradztwa Rolniczego z 2020 r.
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Zbiór ilościowy danych opiera się na ogólnych sprawozdaniach z realizacji 
rocznego programu działalności ODR, które udostępnione zostały przez dyrek-
cje ODR. Możliwość pogłębionej analizy była utrudniona z uwagi na fakt, że tyl-
ko niektóre ODR publikują roczne sprawozdania na swojej stronie internetowej 
(np. kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie). Charakterystycz-
ną cechą badanego wsparcia było, że z jednej strony liczba wniosków o dopłaty 
bezpośrednie w kraju utrzymywała się na zbliżonym poziomie ponad 1,3 mln, 
z lekką tendencją spadkową. Z drugiej natomiast strony udział doradców ODR 
w procesie wsparcia ulegał stopniowemu zmniejszeniu, co można interpretować 
jako przejaw skuteczności działania wprowadzonych wniosków elektronicznych, 
a ponadto nabytego doświadczenia zdobytego w poprzednich latach i przyjętego 
rytmu składania wniosków. Przedstawione procenty dotyczące poszczególnych 
ośrodków nie mogą stanowić podstawy do oceny zakresu pomocy, ponieważ 
każde środowisko wiejskie wykazuje specyficzne cechy społeczno-gospodarcze 
i strukturalne, które przejawiają się w poziomie oczekiwanego wsparcia. Przykła-
dowo w regionach charakteryzujących się występowaniem z dużym natężeniem 
gospodarstw wielkoobszarowych (woj. warmińsko-mazurskie, zachodniopomor-
skie, itp.), liczba podmiotów ubiegających się o wsparcie była mniejsza. Właści-
ciele tych gospodarstw korzystali na ogół z pomocy komercyjnych doradców. 
Natomiast w przypadku rolnictwa rozdrobnionego (ściana wschodnia), liczba be-
neficjentów była wysoka w stosunku do zajmowanego obszaru użytków rolnych. 
Ponadto cechą specyficzną sprawozdań ODR było, że podawane w nich były za-
równo dane dotyczące udzielania pomocy w formie porad indywidualnych, jak 
i  w postaci szkolenia, obejmujące większe zbiorowości. Ogólnie rzecz biorąc 
można stwierdzić, że po wprowadzeniu e-wniosków w 2018 r., w kolejnym roku 
nastąpił spadek udziału doradców w programach rozwoju obszarów wiejskich, 
związany z korzystaniem ze wsparcia unijnego. 

W celu ukazania zakresu wsparcia ze strony ODR, sięgnięto do Systemu In-
formacji Zarządczej ARiMR, gdzie zarejestrowane są dane dotyczące liczby i po-
ziom wnioskowanych kwot płatności dla 26 działań podstawowych, związanych 
z programem rozwoju obszarów wiejskich. Analiza danych dotyczących PROW 
odzwierciedla strukturę działań, co do których beneficjenci starali się uzyskać po-
moc. Tak więc liczba złożonych wniosków wskazuje jedynie, że w przekonaniu 
rolników spełniają oni kryterium dostępu i dlatego złożyli wnioski. W badaniach 
uwagę skoncentrowano na pięciu działaniach PROW, które pod względem liczbo-
wym dominują w stosunku do innych poczynań w tym zakresie. Wśród nich do 
analizy przyjęto następujące dane: modernizacja gospodarstw rolnych (59,5 tys. 
wniosków), premie dla młodych rolników (24,3 tys. wniosków), restrukturyzacja 
małych gospodarstw (37,1 tys. wniosków), rolnictwo ekologiczne (95,0 tys. wnio-
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sków) oraz działalność rolno-środowiskowo-klimatyczna (376,1 tys. wniosków). 
Wykazany poziom wsparcia przez doradców ma charakter informacyjny i na jego 
podstawie nie można wyciągać daleko idących wniosków. Wskazuje jedynie na 
jego spadek pomocy w poszczególnych latach, co może być konsekwencją spadku 
liczby doradców i niewystarczającego poziomu dotacji pozwalający na szeroko 
zakrojone poczynania doradcze. 

Tabela 7
Udzielanie pomocy rolnikom przez doradców w sprawie wybranych 

działań PROW

Województwo

Udział doradców w programach rozwoju 
obszarów wiejskich Liczba złożonych 

wniosków PROW 
(2019)

Procent 
złożonych 

wniosków do 
liczby doradców2016 2017 2018 2019

Dolnośląskie 21948 17529 12196 9716 25378 38,2

Kujawsko-pomorskie 3854 3266 2419 2180 34924 6,2

Lubelskie 3503 7538 6869 5890 72274 8,1

Lubuskie 5250 6136 5723 3613 20120 17,9

Łódzkie 15346 17300 11552 5418 22580 23,9

Małopolskie 20100 6216 4104 3779 28305 13,3

Mazowieckie 11206 35511 2485 23552 63303 43,9

Opolskie 4176 3000 1364 1162 7131 16,3

Podkarpackie 25230 25976 20339 13617 51939 26,3

Podlaskie 11283 14175 8121 7103 60688 11,7

Pomorskie 7975 14180 11794 7995 35156 22,7

Śląskie 13100 9700 9200 9700 7027 138,0

Świętokrzyskie 11770 8182 5892 5632 28443 19,8

Warmińsko-
mazurskie 11694 1541 2435 3542 180232 2,0

Wielkopolskie 18779 802 9107 6726 50045 13,4

Zachodniopomorskie 8699 305 3324 2056 34444 5,9

Ogółem 193913 171357 116924 111681 591989 18,9

Źródło: Dane Ośrodków Doradztwa Rolniczego z 2020 r.

Wsparcie doradców ODR dla rolników w zakresie rozwoju obszarów wiejskich 
należy rozpatrywać także przez pryzmat właściwości tych działań. O ile dopłaty 
bezpośrednie miały postać rocznych kopert finansowych realizowanych w ra-
mach I filara WPR, to PROW miał charakter wieloletniego programu wypłacane-
go sukcesywnie w miarę realizacji określonego działania (II filar WPR). Minister 
rolnictwa określał, które działania pojawią w pierwszej kolejności i ile środków 
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(limitów) przypadnie do wykorzystania w danym roku i w danym województwie. 
Nie wszystkie działania, podobnie jak w poprzednim okresie cieszyły się jedna-
kowym zainteresowaniem ze strony rolników. Przykładowo ważne działanie ta-
kie jak modernizacja gospodarstw rolnych, było skonstruowane w ten sposób, że 
dzieliło się na cztery obszary, przy czym tylko obszar „d” związany z zakupem 
maszyn rolniczych, skłaniał rolników do składania wniosków. Ponadto terminy 
naboru wniosków niekiedy miały krótkotrwały charakter (2 tygodnie) i były roz-
pisywane kilkakrotnie w danym roku. Wszystkie te wymienione i nie wymienio-
ne właściwości wpływały na rozmiar udzielanego wsparcia, aktywność doradców 
i zakres uzyskanych rezultatów. 

7. Uwagi końcowe

Udzielanie pomocy rolnikom w procesie wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej na-
leży do statutowych obowiązków ośrodków doradztwa rolniczego oraz instytucji 
funkcjonujących na obszarach wiejskich. Jednostki otoczenia rolniczego w ciągu 
ostatnich lat dostosowały się do prawnych i strukturalnych wymagań Unii Euro-
pejskiej, stanowiąc instytucjonalne zaplecze producentów rolnych. Prawo do ko-
rzystania z instrumentów wsparcia finansowego i innych mechanizmów unijnych 
uzyskało ponad 1,3 mln gospodarstw rolnych, mających prawo oczekiwać pomo-
cy na każdym etapie realizacji procesu produkcyjnego. 

Ośrodki doradztwa rolniczego zostały intencjonalnie przygotowane do udzie-
lania wsparcia rolnikom, przy czym działając w oparciu o umocowanie ustawowe, 
pomagały producentom w sposób nieodpłatny i odpłatny dostosować się do ciągle 
zmieniających się reguł ustawodawstwa unijnego. Zakres pomocy zależał od wie-
lu czynników, w tym od kompetencji i jakości kadry doradczej, wysokości dotacji 
budżetowych, usytuowania instytucjonalnego oraz opinii środowiska rolniczego. 
Pomoc skoncentrowana była na dopłatach powierzchniowych i instrumentach 
rynkowych, które mając charakter powszechny, spełniały funkcję rekompensa-
cyjną z tytułu zmniejszonych dochodów rolniczych oraz zapewniały prowadzenie 
działalności rolniczej na obszarach z ograniczeniami naturalnymi.

Z informacji wynika, że najwięcej problemów przysparzało rolnikom składa-
nie wniosków o dopłaty bezpośrednie, które były coraz bardziej skomplikowane 
w tym sensie, że powiązane zostały z instrumentami rynkowymi i innymi dzia-
łaniami z obszarów wiejskich. Co prawda Agencja stopniowo usprawniała wy-
pełnianie wniosków, włącznie z internetowym e-wnioskiem, to jednak pomoc 
profesjonalnego doradcy okazywała się niezbędna. W ciągu analizowanego okre-
su najwięcej pomocy w omawianym obszarze udzielali doradcy ODR w drugiej 
perspektywie finansowej (2007-2013), by potem tę pomoc ograniczyć. Troską 
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zbliżającej się perspektywy finansowej jest, aby płatności były bardziej uprosz-
czone i lepiej ukierunkowane, w których dopłaty zależeć będą nie tylko od po-
wierzchni gruntów, ale także od innych czynników. Oczekuje się, że przy wyko-
rzystaniu sztucznej inteligencji, teledetekcji i przy daleko idących tendencjach do 
uproszczania nowej WPR, dotychczasowe niedogodności w wypełnianiu doku-
mentów niezbędnych do uzyskania wsparcia, przejdą do historii. 

Działania związane z obszarami wiejskimi miały inny charakter i adresowa-
ne były wybiórczo do około 0,7 mln rolników. Rolnik ubiegający się o wsparcie 
musiał spełniać specyficzne kryteria dostępu, które były ściśle określane w od-
powiednich aktach prawnych. Wśród działań PROW były takie, które cieszyły 
się dużym zainteresowaniem rolników (np. modernizacja gospodarstw rolnych, 
premie dla młodych rolników, itp.) i takie, które wymagały aktywności doradców, 
w celu podpisania wniosku (np. działania rolno-środowiskowe). 

W zbliżającej się perspektywie finansowej (2021-2027) założono, że Wspól-
na Polityka Rolna będzie zmodernizowana i uproszczona, a jednocześnie inno-
wacyjna i zrównoważona, co oznacza nadanie większej rangi Systemowi Wiedzy 
i Innowacji Rolniczej, w którym na pierwszy plan wysuną się ośrodki doradztwa 
rolniczego. 
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STRESZCZENIE

W opracowaniu określono zakres wsparcia doradców dla rolników w odniesieniu 
do dopłat bezpośrednich i działań zawartych w programie rozwoju obszarów wiejskich. 
Charakterystykę pomocy rolników przedstawiono w odniesieniu do trzech okresów, wy-
znaczonych przez występujące perspektywy finansowe WPR. Z analizy wynika, że naj-
większy poziom wsparcia ze strony doradców osiągnięto w latach 2007-2013, który był 
jednocześnie ważnym okresem wdrażania WPR. W odniesieniu do dopłat bezpośrednich 
w obecnej pespektywie budżetowej, zakres pomocy został ograniczony, z uwagi na wpro-
wadzenie nowych technologii informatycznych w postaci e-wniosku. Pomoc w stosunku 
do działań programu rozwoju obszarów wiejskich była zróżnicowania, jako następstwo 
ważności działania dla określonych producentów rolnych. 
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PARTICIPATION OF AAC ADVISORS IN THE PROCESS OF IMPLEMENTATION OF SOME 
COMMON AGRICULTURAL POLICY ACTIVITIES IN POLISH CONDITIONS
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SUMMARY

The study sets out the scope of support for advisors for farmers in relation to direct 
payments and measures included in the rural development program. The characteristics 
of farmers’ aid are presented in relation to three periods, determined by the current fi-
nancial perspectives of the CAP. The analysis shows that the highest level of support from 
advisors was achieved in 2007-2013, which was also an important period of CAP imple-
mentation. With regard to direct payments in the current budget perspective, the scope 
of assistance has been limited due to the introduction of new information technologies in 
the form of an e-application. The aid in relation to the measures of the rural development 
program was diversified as a consequence of the validity of the measure for specific agri-
cultural producers. 
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