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1. Wstęp

Warunki pracy określają całokształt czynników występujących w środowisku pra-
cy, wynikających z procesu pracy i otoczenia, w którym są wykonywane. Swo-
im zakresem obejmują na ogół treść i czas pracy, zakres obowiązków, lokalizację, 
materialne środowisko pracy, urządzenia socjalne, a także atmosferę, itp. Wśród 
ważnych motywów skłaniających do podjęcia pracy w określonym zakładzie wy-
mienia się poziom wynagrodzenia, który na ogół stanowi główne źródło utrzyma-
nia pracownika oraz jego rodziny. Wynagrodzenia spełniają wiele ważnych funk-
cji, w tym przykładowo funkcję dochodową (ekonomiczną), kosztową, socjalną, 
motywacyjną czy społeczną. Pragmatyka służbowa i zasady wynagrodzenia infor-
mują o potrzebnych kwalifikacjach zawodowych, poziomie wykształcenia, stażu 
pracy, doświadczeniu zawodowym oraz predyspozycjach psychicznych, niezbęd-
nych do pełnienia powierzonej funkcji.

W warunkach ciągłego rozwoju gospodarczego a jednocześnie występującej 
inflacji, wysokość dochodów nie powinna pozostawać na jednakowym poziomie 
przez dłuższy okres zatrudnienia. Dotyczy to zwłaszcza jednostek sektora pu-
blicznego, które podlegają regulacyjnym funkcjom państwa.
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2. Problematyka, cel i zakres pracy 

W zbliżającej się perspektywie finansowej WPR (2021-2027) przedstawiono nowe 
zadania stojące przed doradcami funkcjonującymi w Systemie Doradztwa Rolni-
czego (FAS). Zadania te wynikają z przyjętego modelu polityki rolnej, która będzie 
dążyć do osiągnięcia celów Unii Europejskiej w oparciu o planowanie strategiczne, 
szeroko zakrojone interwencje i wspólne wskaźniki realizacji zadań. Polityka na-
kierowana na usługi doradcze ma stać się bardziej innowacyjna, nowoczesna i pro-
gresywna, a jej zasadniczym celem będzie poprawa wyników ekonomicznych, go-
spodarczych, środowiskowych i społecznych. Oznacza to wspieranie inteligentnego, 
odpornego i zróżnicowanego sektora rolnego, posiadającego wykwalifikowaną ka-
drę doradczą. Doradcy poprzez swoją działalność powinni przyczynić się do rozwo-
ju zrównoważonego rolnictwa, a ponadto wspierać dochody rolników i zapewniać 
rentowność ich działalności. Doradcy powinni w większej mierze korzystać z inno-
wacji cyfrowych, które mogą stanowić nowy sposób doradzania.

Podstawowym celem opracowania było scharakteryzowanie sposobów wy-
nagradzania i premiowania służby rolnej i doradczej ODR, które przedstawio-
no w  dłuższej perspektywie czasowej (1957-2020). Prezentację wynagrodzenia 
przedstawiono na tle zmian organizacyjnych i administracyjnych kraju, które 
wyznaczały wektory zmian. Przyjęto założenie, że rola i miejsce doradztwa jest 
determinowane przez politykę rolną państwa, która określa pozycję doradców 
w rolnictwie i na obszarach wiejskich. W opracowaniu o charakterze informacyj-
nym opierano się głównie na regulacjach prawnych znajdujących odzwierciedle-
nie w polskim ustawodawstwie. 

3. Zasady wynagradzania i premiowania gromadzkiej służby rolnej 
(1957-1972)

Przemiany ustroju politycznego i podziału administracyjnego kraju przyczyniały 
się do zmian organizacyjnych i prawnych w funkcjonowaniu służb rolnych i do-
radczych. W okresie powojennym odbudowie rolnictwa towarzyszyła chęć niesie-
nia pomocy rolnikom, tym bardziej, że często byli to nowi rolnicy (byli wojskowi, 
osadnicy, osoby z nadania reformy rolnej), którzy nie mieli żadnego doświadcze-
nia w zakresie uprawy roli czy chowu zwierząt gospodarskich. Zadania tego pod-
jęli się instruktorzy rolni z doświadczeniem przedwojennym, którzy zatrudnieni 
byli w izbach rolniczych. Konieczność przejścia na kolektywne formy organizacji 
rolnictwa, była przyczyną rezygnacji z samorządnych organizacji rolniczych (izb 
rolniczych, kółek rolniczych), zaś nadzór nad tworzeniem gospodarstw kolektyw-
nych przejęli instruktorzy w utworzonych Państwowych Ośrodkach Maszyno-
wych (POM). 
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W 1957 r. odstąpiono od zespołowego gospodarowania w rolnictwie, co przy-
czyniło się do odbudowy związków kółek rolniczych, a w ich ramach do powo-
łania instruktorów rolnych. Celem było udzielanie pomocy przy powstawaniu, 
organizowaniu i funkcjonowaniu kółek rolniczych. Początkowo instruktorzy 
rolni charakteryzowali się niskimi kwalifikacjami zawodowymi (tzw. mała i duża 
matura), a także brakiem doświadczenia zawodowego. W hierarchii stanowisk 
w ramach powiatowych związków kółek rolniczych zajmowali niską pozycję, co 
przekładało się również na niskie wynagrodzenie [Zarządzenie 1958].

Dopiero zmniejszenie liczby gromad w kraju (z 8789 w 1954 r. do 4672 
w 1968 r.) pozwoliło na podporządkowanie służby rolnej gromadom, zwiększe-
nie zatrudnienia a ponadto na uregulowanie kwestii uposażenia, poprzez przed-
stawienie całego pakietu płacowego. W zarządzeniu ministra rolnictwa z 1968 r. 
zasadnicze wynagrodzenie agronoma i zootechnika gromadzkiego ustalono na 
poziomie 1500-2500 zł, zaś asystentów agronoma lub zootechnika na poziomie 
1200-1800 zł. Celem odciążenia służby rolnej od czynności administracyjnej 
wprowadzono etat referenta rolnego (1000-1200 zł).

W celu pozyskania osób z wysokimi kwalifikacjami, wprowadzono miesięczne 
dodatki w wysokości 15% dla osób z wyższym wykształceniem. Natomiast aby 
zapewnić stabilność tej kadry, wprowadzono dodatkowo 10% za przepracowanie 
5 lat w tej samej gromadzie. Poza tym za pracę w gromadach charakteryzujących 
się trudnymi warunkami pracy, instruktor otrzymywał dodatkowo 10% miesięcz-
nego wynagrodzenia. Zadbano także o mieszkania dla służby rolnej, poprzez bu-
dowę tzw. agronomówek (od 1961 r.), które początkowo jako małe obiekty, zostały 
potem poszerzone o mieszkania dla zootechników, a nawet lekarzy weterynarii. 
Osoby bez możliwości dostępu do mieszkania otrzymywały ryczałt w wysokości 
200-250 zł miesięcznie. W owym okresie poważnym problemem było wywiązy-
wanie się rolników z obowiązkowych dostaw zbóż, mięsa i mleka, jako podsta-
wowej formy skupu produktów rolnych. Oczekiwano, że służba rolna będzie od-
działywać na rolników, w kierunku lepszego wywiązywania się z tego obowiązku. 
W tym celu wprowadzono premie dla służby rolnej. Przykładowo, stawki premio-
we wynosiły średnio w skali kraju: 40 zł za tonę przyrostu skupu zbóż, 120 zł za 
tonę przyrostu żywca, 40 zł za każdy tysiąc litrów mleka [Zarządzenie MR 1968].

Rolą służb gromadzkich było wprowadzanie postępu rolniczego, który był sty-
mulowany drogą administracyjną i aktami prawnymi, a nie metodami przeko-
nywania, instruowania i szkolenia. Służby gromadzkie uczyniono odpowiedzial-
ne za wprowadzanie uchwały Rady Ministrów w sprawie agrominimum (1963 
rok), ustawy o obowiązku stosowania nawozów mineralnych (1967 rok), rozpo-
rządzenia o planowanym odnawianiu materiału siewnego (1968 rok) czy ustawy 
o ochronie roślin [Wawrzyniak 1980].
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4. Wynagradzanie i premiowanie gminnej służby rolnej (1973-1981)

Początek lat 70-tych był okresem dużych zmian w podziale administracyjnym 
kraju, które wpłynęły na kształtowanie struktury organizacyjnej służby rolnej. 
Pierwsza zmiana dokonała się w 1973 r. na najniższym szczeblu, poprzez zlikwi-
dowanie gromad, a w to miejsce wyłonienie 2365 gmin. Myślą przewodnią zmian 
było umocnienie podstawowego ogniwa administracyjnego kraju, które w nieda-
lekiej przyszłości miały stać się „minipowiatami”.

Mocą rozporządzenia Rady Ministrów z 1972 r. powołano gminną służbę rol-
ną, o bardzo rozbudowanej strukturze organizacyjnej. Na czele tej służby stanął 
kierownik gminnej służby rolnej, który miał do dyspozycji instruktorów ogólnog-
minnych i specjalistycznych, w tym instruktorów ds. wiejskiego gospodarstwa do-
mowego, ds. melioracji i łąkarstwa a nawet ds. budownictwa wiejskiego. Zgodnie 
z pragmatyką służbową pracownicy gminnej służby rolnej otrzymywali wynagro-
dzenie składające się z trzech elementów: miesięcznego wynagrodzenia zasadni-
czego, dodatków za trudne warunki pracy oraz premii za wykonywanie rocznych 
zadań wynikających z planu społeczno-gospodarczego rozwoju gminy (tabela 1). 
W zależności od zajmowanego stanowiska starszy instruktor mógł zarobić od 
2800-3300 zł, zaś młodszy instruktor 1500-2000 zł. Kierownik gminnej służby 
rolnej otrzymywał dodatek w wysokości 500 zł [Rozporządzenie RM 1972].

Tabela 1
Miesięczne zasadnicze wynagrodzenie gminnej służby rolnej (1973 rok)

Stanowisko Wykształcenie Staż pracy
Stawka miesięcznego 

wynagrodzenia  
(w zł)

Starszy instruktor
Wyższe 2 lata 2800-3300

Średnie 5 lat 2300-3000

Instruktor
Wyższe Po wstępnym stażu 2300-3000

Średnie Po 1 roku pracy w gsr 2000-2500

Młodszy instruktor Średnie Po wstępnym stażu 1500-2000

Źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1972 r. w sprawie zasad 
organizacji, zadań i wynagradzania gminnej służby rolnej.

Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z 1972 r. pracownikom gminnej służby 
rolnej przysługiwały dodatki w postaci bezpłatnych lokali mieszkalnych, ekwiwa-
lentu za brak dostępu do mieszkania (200-400 zł), działki rolnej do 0,5 ha z PFZ 
(Państwowy Fundusz Ziemi) oraz ryczałtu miesięcznego na pokrycie kosztów po-
dróży (300-500 zł) [Uchwała RM 1972].
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Wprowadzenie pozapłacowych źródeł dochodów (działki rolne, mieszkania 
służbowe) należy interpretować jako świadectwo niskich dochodów, które miały re-
kompensować trudną sytuację materialną instruktorów. Z kolei mieszkania w agro-
nomówkach miały związać służbę rolną z gminą, aby instruktor nie był postacią 
spoza układu wiejskiego, ale autentycznym mieszkańcem środowiska wiejskiego. 

Zaledwie po dwóch latach funkcjonowania w obrębie gromad zaczęła kształto-
wać się konkurencyjna służba wywodząca się z wojewódzkich ośrodków postępu 
rolniczego. W 1981 r. po 8 latach funkcjonowania, gminna służba rolna przestała 
istnieć, poprzez wchłonięcie jej przez nowo powstałe Wojewódzkie Ośrodki Po-
stępu Rolniczego.

5. Wynagradzanie i premiowanie doradców Wojewódzkich Ośrodków 
Postępu Rolniczego (1975-1990)

Drugi etap zmian podziału administracyjnego kraju dokonał się w 1975 r. i po-
legał na likwidacji powiatów i powołaniu w miejsce istniejących 17 województw, 
49 nowych jednostek administracyjnych (województw). Myśl powołania Woje-
wódzkich Ośrodków Postępu Rolniczego była wyrazem ambicji nowych władz 
wojewódzkich, a nie realnych potrzeb doradczych środowiska wiejskiego. Tak 
więc równolegle z dwustopniowym podziałem administracyjnym kraju, zaczęto 
powoływać WOPR, najpierw w tych województwach, w których funkcjonowa-
ły RRZD (Rolnicze Rejonowe Zakłady Doświadczalne) (18), a potem stopniowo 
w pozostałych województwach [Uchwała RM 1975]. Służbę doradczą budowano 
początkowo w oparciu o pracowników RRZD oraz poprzez stopniowe przejmo-
wanie pracowników z gmin. W wyniku połączenia zespołu pracowników RRZD 
oraz gminnej służby rolnej osiągnięto w 1981 r. nigdy przedtem nie notowane 
przerosty zatrudnienia wynoszące ponad 20 tys. osób [Wawrzyniak 1991].

Regulacje prawne z 1975 r. co prawda rozstrzygały kwestie zadań i struktur 
organizacyjnych Wojewódzkich Ośrodków Postępu Rolniczego, lecz nie wska-
zywały na sposoby wynagradzania doradców. Działo się tak dlatego, że WOPR 
powoływali wojewodowie i oni też nadawali ramowe statuty oraz wyznaczali 
siedziby rejonów. Brak regulacji odgórnych powodował, że na ogół pracownicy 
otrzymywali pobory na poziomie, jakie mieli w poprzednim miejscu pracy. Za-
powiedź regulacji płacowych znajdujemy w uchwale Rady Ministrów z 1981 r. 
W załączniku do tej decyzji stwierdzono, że trudne warunki pracy terenowej nie 
znajdują odbicia w wynagrodzeniu i w pozycji socjalno-bytowej doradców, które 
były znacznie niższe niż w całej gospodarce narodowej. W okresie szybko nara-
stającej inflacji i spadku siły nabywczej pieniądza, poziom wynagrodzenia także 
szybko rósł, co zobrazowano w tabeli 2 [Uchwała RM 1981].
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Tabela 2
Miesięczne wynagrodzenie służby doradczej WOPR (w zł)

Stanowisko 
pracy

Wykształ- 
cenie

Staż pracy
 (w latach) 

1981 1985 1987

Wynagro- 
dzenie 

zasadnicze 

Dodatek 
specjalny

Wynagro- 
dzenie 

zasadnicze 

Dodatek 
specjalny

Wynagro- 
dzenie 

zasadnicze 

Dodatek 
specjalny

Główny 
specjalista Wyższe 5 5500-7500 1200-4000 7100-12800 1000-3500 9200-22400 1100-5000

Starszy 
specjalista

Wyższe 
Średnie 4, 10 4200-7000 600-3200 6300-12200 500-2500 8800-20800 500-4000

Specjalista Wyższe 
Średnie

Wstępny 
staż pracy 3500-6500 500-1600 5700-11600 500-2500 8800-20000 500-4000

Młodszy 
specjalista Średnie Wstępny 

staż pracy 3200-6000 400-1400 5300-11000 400-2000 × × 

Źródło: Wawrzyniak B., Doradztwo rolnicze, Cz. 1. Rozwój służby rolnej i doradczej 
w Polsce, WTN, Włocławek 1991.

Ponadto każdemu pracownikowi przysługiwały następujące dodatki i premie:
– za staż pracy odpowiednio od 5-20% miesięcznego wynagrodzenia zasadni-

czego,
– za pracę terenową (12 dni w terenie) dodatek w wysokości 5-15% wynagro-

dzenia zasadniczego, 
– premia roczna w wysokości nie przekraczającej dwumiesięcznego wynagro-

dzenia zasadniczego,
– ekwiwalent pieniężny za niekorzystanie z mieszkania służbowego (400 

i 200 zł),
– nagrody z zakładowego funduszu nagród (8,5%),
– narody jubileuszowe za wieloletnią pracę (po 20 i po kolejnych 5 latach),
– ekwiwalent za odzież ochronną, 
– działki gruntu o powierzchni do 0,5 ha wydzielone z Państwowego Fundu-

szu Ziemi. 
W 1985 r. weszła w życie kolejna Uchwała Rady Ministrów, które zmieniała 

nieco dotychczasowe zasady wynagradzania. Sposób wynagradzania był bardzo 
skomplikowany i wieloskładnikowy, co nie zawsze zachęcało wysokokwalifiko-
wane osoby do podejmowania pracy w ośrodkach postępu rolniczego [Uchwała 
RM 1985].

Podobnie jak w przypadku gminnej służby rolnej, pozapłacowe funkcje do-
chodowe doradców WOPR były znacznie rozbudowane, co świadczy o świado-
mości niekorzystnej sytuacji bytowej tej grupy zawodowej.



Bogdan M. Wawrzyniak78

6. Podstawowe zasady wynagradzania i premiowania doradców 
Ośrodków Doradztwa Rolniczego (od 1991)

Źródeł powołania Ośrodków Doradztwa Rolniczego należy szukać w transfor-
macji systemowej zapoczątkowanej w naszym kraju w 1989 r. System scentrali-
zowany został zmieniony przez wprowadzenie stopniowo elementów gospodarki 
rynkowej. Podobnie jak w innych dziedzinach gospodarczych, w rolnictwie do-
konały się również istotne przemiany strukturalne i organizacyjne. W przypadku 
doradztwa, w miejsce WOPR powołano ośrodki doradztwa rolniczego (ODR), 
które poddane zostały głębokiej restrukturyzacji (1991 rok). Widocznym rezulta-
tem tego była przede wszystkim redukcja personelu doradczego o 50% oraz istot-
ne zmiany organizacyjne. W wyniku procesu reorganizacyjnego oddzielono ist-
niejące gospodarstwa od ośrodków, a ponadto nadano im nowe kompetencje i za-
dania. Trudno znaleźć w dokumentach określone regulacje prawne powołujące 
Ośrodki Doradztwa Rolniczego. Według Jeżyńskiej minister rolnictwa po prostu 
polecił wojewodom przekształcenie wojewódzkich ośrodków postępu rolniczego 
w ośrodki doradztwa rolniczego [Jeżyńska 2012]. 

Ogólnie biorąc w ciągu prawie 30 lat ośrodki podlegały określonym zmianom 
organizacyjnym i strukturalnym. W 1999 r. przywrócono trzystopniową strukturę 
podziału administracyjnego kraju, w wyniku którego wyłoniono 16 województw, 
315 samorządowych powiatów oraz 2489 gmin, co pociągnęło za sobą koniecz-
ność dostosowania do tego układu ośrodków doradztwa rolniczego. W pierw-
szym okresie funkcjonowania nadzór nad ośrodkami sprawowali wojewodowie, 
potem (2005rok) przeszły pod nadzór marszałków województw, by w 2016 r. zo-
stać podporządkowane ministrowi rolnictwa. 

Regulacji prawnych typu ustawa doczekały się ośrodki w 2004 r., dopiero po 
wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Przesłanką skłaniającą do przyjęcia tego 
kroku stanowiło rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 2003 r. w spra-
wie ustanowienia Systemów Doradztwa Rolniczego (FAS). W oparciu o ustawę 
o jednostkach doradztwa rolniczego minister rolnictwa wydał w 2005 r. pierwsze 
rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania pracowników jednostek do-
radztwa rolniczego, które było potem nowelizowane, co zobrazowano w tabeli 3.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym każdemu pracownikowi ODR przysługi-
wał dodatek za wysługę lat (maksymalnie 20%), nagroda jubileuszowa za wysłu-
gę lat w wysokości od 75% do 400% miesięcznego wynagrodzenia oraz premie 
i środki finansowe z funduszu nagród.

Pierwsza nowelizacja z 2008 r. ukazała się stosunkowo szybko, bo już po 
okresie trzech lat, jako odpowiedź na pogarszanie się warunków wynagradzania 
doradców w stosunku do innych grup zawodowych. W 2016 r. podjęto kolejną 
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próbę nowelizacji rozporządzenia MRiRW w sprawie płac, polegającą na rezygna-
cji z określania minimalnego wynagrodzenia zasadniczego, co miało umożliwić 
dyrektorom ODR dostosowanie poziomu wynagrodzenia do sytuacji budżeto-
wej i być regulowane w miarę dostępności środków. Jako interesującą informa-
cję można podać, że proponowane maksymalne stawki wynagrodzenia wynosiły 
dla głównego doradcy 6000 zł, starszego doradcy 5000 zł i dla doradcy 4500 zł. 
Ponadto w związku z realizacją projektów unijnych planowano przyznawanie do-
datków do wynagrodzenia w wysokości 50% i 75% miesięcznego wynagrodzenia. 
Projekt ten nie został przyjęty przez rząd, a więc nie wszedł w życie.

Tabela 3
Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego doradców ośrodków 

doradztwa rolniczego (w zł)

Stanowisko Kategoria 
zaszeregowania

Wynagrodzenie zasadnicze

2005 2008 2019 (projekt)

Główny specjalista, kierownik 
działu, kierownik zespołu 
powiatowego, doradca 
specjalista II stopnia

XI 920-4.000 1226-4500 2800-7000

Starszy specjalista, doradca 
specjalista I stopnia X 870-3.500 1216-4000 2800--6000

Specjalista, doradca IX 860-2.800 1206-3500 2700-5000

Stażysta specjalista, stażysta 
doradca VIII 850-2.000 1136-2300 2600-4900

Technik doradca VIII 850-2.000 1136-2300 2600-4900

Źródło: Opracowanie własne na podstawie rozporządzeń MRiRW.

Dopiero w maju 2019 r. w omawianej sprawie ukazał się kolejny projekt rozpo-
rządzenia MRiRW, który dotychczas nie przybrał kształtu wykonawczego. Projekt 
rozporządzenia w części odpowiada na postulaty doradców odnośnie ich niskiego 
poziomu wynagrodzenia. W uzasadnieniu do projektu MRiRW podano, że zmia-
na warunków wynagrodzenia ma na celu dostosowanie miesięcznych stawek do 
warunków obowiązujących na rynku pracy. Argumentowano, że w związku z ich 
bardzo niskim poziomem, zaczął się proces odchodzenia pracowników do innych 
podmiotów, a ponadto wystąpił problem z brakiem chętnych do tego zawodu. 
Brak zmian przez tak długi okres czasu spowodował, że minimalne wynagrodze-
nie za pracę wynosiło w ODR-ach 1276 zł, wobec 3103 zł w gospodarce naro-
dowej. W 2020 r. po ewentualnej regulacji, minimalne wynagrodzenie za pracę 
w ODR będzie prawdopodobnie wynosiło 2600 zł (1877 zł netto), zaś w gospo-
darce narodowej wyniesie odpowiednio 4839 zł. Tak więc będzie sięgało zaledwie 
płacy minimalnej ustalonej na 2020 r. w wysokości 2600 zł. Jak wiadomo rozpo-
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rządzenie o płacy minimalnej nie obejmuje jednostek, mających własne ustawowe 
regulacje płacowe. 

Każdorazowo w wieloletnich ramach finansowych znajdują się działania zwią-
zane z usługami doradczymi. Działanie to adresowane jest do rolników, w celu 
usprawnienia ich restrukturyzacji, zaś pośrednim celem jest udzielenie wsparcia 
doradcom, borykającym się z trudnymi warunkami materialnymi (dotyczy to 
zwłaszcza nowych krajów członkowskich). W przypadku Polski, w perspektywie 
finansowej 2007-2013 omawiane działanie zostało zaprzepaszczone, ponieważ 
z początkowej kwoty w wysokości 437,5 mln euro, przyjęto do realizacji 40,0 mln 
euro, które ponadto tylko w połowie wykorzystano. Głównym powodem nie-
wykorzystania środków przeznaczonych na usługi doradcze było zbyt późne ich 
uruchamianie, bo dopiero od 2010 r. Stawki opłat za usługi doradcze ustalono 
na poziomie 1500 euro (6000 zł), przy czym rolnik powinien partycypować w tej 
usłudze na poziomie 20% (1200 zł). W polskiej rzeczywistości usługi doradcze 
traktowane są jako bezpłatne, dlatego rolnicy podchodzili sceptycznie do tak wy-
soko płatnej oferty. W niektórych przypadkach doradcy sami zaczęli pokrywać 
koszty wkładu rolników, aby uzyskać dostęp do większej kwoty. Takie praktyki 
spotkały się z negatywną reakcją ARiMR, co doprowadziło do niskiego wykona-
nia planu działania. W ten sposób odcięto od dodatkowych dochodów doradców, 
których straty można szacować na mln zł. 

Podobnie negatywne zjawiska występują przy analizie działania-wsparcie korzy-
stania z usług doradczych PROW- co można zaobserwować w obecnej perspektywie 
finansowej (2014-2020). Co prawda działanie zostało pozbawione wad poprzed-
nich regulacji, ponieważ uwzględniono 100% kosztów kwalifikowanych operacji, 
to jednak stan wykonania zadań stoi na bardzo niskim poziomie. Rozporządzenie 
MRiRW w sprawie usług doradczych ukazało się w 2017 r., zaś pierwsze konkur-
sy rozpisano w kolejnym roku. Regulacje UE pozwalają na przedłużenie realizacji 
działań, poza ustalone terminy kalendarzowe. W tym przypadku ma zastosowanie 
zasada n+3, co oznacza, że jeszcze do 2023 r., czyli po zakończeniu obecnej per-
spektywy, można będzie wydawać środki z poprzedniej puli budżetowej. Niepełne 
wykorzystanie środków wsparcia finansowego, oznacza poważną stratę nie tylko 
rolników, ale także doradców, pozbawionych szans dodatkowego dochodu. 

Tymczasem przed osobami ubiegającymi się o stanowisko doradcy stawia się 
wysokie wymagania, które zostały określone następująco: 

1. Minimum wyższe wykształcenie, 
2. Minimum roczny staż pracy,
3. Ukończenie specjalistycznych kursów lub szkoleń.
Doradcom, którzy ukończyli odpowiednie szkolenia nadawano stopnie spe-

cjalizacji: doradcy rolniczego I i II stopnia. Zgodnie z klasyfikacją zawodów i spe-
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cjalności doradca rolniczy został zaliczony do grupy specjalistów z zakresu rol-
nictwa, leśnictwa i pokrewnych (nr klasyfikacji 223101). Obecnie profesjonalnie 
zawód doradcy pełni około 3,5 tys. osób zatrudnionych w ODR-ach. 

7. Uwagi końcowe

Problematykę niskiego poziomu uposażenia służb doradczych należy rozpatry-
wać w kontekście sylwetki doradcy w środowisku wiejskim, jako osoby niepeł-
niącej określonej funkcji publicznej, administracyjnej, menedżerskiej, zarządczej 
czy specjalistycznej, w związku z tym nieponoszącej także odpowiedzialności za 
podejmowane decyzje. Na płaszczyźnie teoretycznej nadawano doradcom dużą 
rangę, poza tym pozycję doradcy sytuowano wysoko wśród innych zawodów, na-
tomiast realnie teza powyższa nie znajdowała odzwierciedlenia w rzeczywistości 
socjalno-bytowej.

Przeprowadzona analiza wskazuje, że na przestrzeni ponad 60 lat (1957-
2020) poziomy wynagradzania i premiowania służby rolnej i doradczej nie od-
zwierciedlały w wystarczającym stopniu znaczenia i pozycji zawodowej dorad-
ców. Sytuacja niskich płac doradców (instruktorów) powstała u zarania kształ-
towania tej grupy zawodowej. Powoływanie instruktorów rolnych w strukturze 
powiatowych związków kółek rolniczych, dokonywano z intencją powierzenia 
im pełnienia funkcji pomocniczych w sferze organizacji kółek rolniczych. Prze-
kazanie tej służby do gromad nie poprawiło istotnie ich sytuacji materialnej. 
Z kolei ustanowienie stanowiska asystenta agronoma i zootechnika (referenta 
rolnego) otworzyło drogę do przyjęcia dużej liczby absolwentów techników rol-
niczych, którym zaoferowano niskie wynagrodzenie. Powierzenie dodatkowych 
zadań związanych z obowiązkowymi dostawami zbóż, mleka itp., będących du-
żym obciążeniem dla rolników, wykraczały daleko poza ustalone zadania i czyn-
ności szkoleniowo-upowszechnieniowe. Pojawiły się ponadto inne obowiązki 
związane przykładowo z agrominimum, ochroną roślin, nawożeniem, wapnio-
waniem itp., które dla rolników mniej nastawionych innowacyjnie, były począt-
kowo trudne do zaakceptowania. Dopiero utworzenie gromadzkiej służby rolnej 
spowodowało lepsze usytuowanie materialne instruktorów, a także w szerszym 
zakresie podejmowano funkcje upowszechnieniowo-wdrożeniowe w postaci 
szkoleń, pokazów, demonstracji, wystaw itp. Konkurencyjne warunki płacowe 
zaoferowano w wojewódzkich ośrodkach postępu rolniczego, co przyczyniło się 
do przepływów kadrowych, włącznie z likwidacją gminnej służby rolnej. Niska 
pozycja zawodowa doradców wyrażona poziomem wynagradzania i premiowa-
nia, utrzymana została w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego, nawet po nadaniu 
im mocy prawnej w postaci ustawy. 
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W omawianym okresie mamy do czynienia z częstymi zmianami podziału 
administracyjnego kraju, najpierw na szczeblu podstawowym (gromad i gmin), 
a potem na szczeblu wojewódzkim poprzez likwidację powiatów a następnie ich 
odtworzenie. W ślad za zmianami administracyjnymi szły niezbędne poczynania 
reorganizacyjne w strukturach służb rolnych i doradczych. Wymagało to dużych 
nakładów finansowych, materialnych i środków rzeczowych, których już nie star-
czało na fundusz płac. 

Decydenci odpowiedzialni za funkcjonowanie jednostek doradztwa rolnicze-
go nadal próbują nie dostrzegać wagi i znaczenia usytuowania tych służb w pro-
cesie realizacji Wspólnej Polityki Rolnej. Służby doradcze pełnią ważną funkcję 
w Systemie Doradztwa Rolniczego (FAS), wynikającą wprost z wytycznych WPR. 
Ich usytuowanie wzrasta w zbliżającej się perspektywie finansowej (2021-2027), 
poprzez nadanie jej nowej pozycji w tworzonym Systemie Wiedzy i Innowacji 
Rolniczej (AKIS), odpowiedzialnym za usprawnienia transferu wiedzy między 
nauką a praktyką.

W świetle projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa z 2019 roku przyjęcie 
zbyt niskich stawek wynagrodzenia potwierdza tylko tezę o niedocenianiu roli, 
rangi i znaczenia służb doradczych. Okazało się, że siatka płac została zapropono-
wana według standardowych zasad, a nie ponadnormatywnych, jakich w świetle 
nowej polityki rolnej wymagają służby doradcze.

LITERATURA

1. Jeżyńska B.(2012): System doradztwa rolniczego w założeniach pakietu legislacyjnego 
WPR 2020, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 4. 

2. Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniający rozporządzenie w sprawie warunków 
wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pra-
cownikom jednostek doradztwa rolniczego, 2019.

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1972 r., w sprawie zasad organi-
zacji, zadań i wynagradzania gminnej służby rolnej.

4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 4 stycznia 2005 r. w spra-
wie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych 
z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego.

5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 października 2008 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyzna-
wania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rol-
niczego.

6. Uchwała nr 125/75 Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1975 r. w sprawie utworzenia 
wojewódzkich ośrodków postępu rolniczego. 



Przegląd zasad wynagrodzenia i premiowania pracowników służby rolnej ... 83

7. Uchwała nr 176/81 Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1981 r. w sprawie zasad wyna-
grodzenia pracowników służby doradztwa specjalistycznego wojewódzkich ośrodków 
postępu rolniczego.

8. Uchwała nr 109/85 Rady Ministrów z dnia 26 VI 1985 r. w sprawie zmiany niektórych 
zasad wynagradzania pracowników jednostek i zakładów budżetowych resortu rol-
nictwa i gospodarki żywnościowej oraz służby doradztwa rolniczego wojewódzkich 
ośrodków postępu rolniczego.

9. Wawrzyniak B. (1980): Służba rolna w Polsce, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 
Warszawa.

10. Wawrzyniak B. (1991): Doradztwo rolnicze, Cz. 1. Rozwój służby rolnej i doradczej 
w Polsce, WTN, Włocławek. 

11. Zarządzenie nr 122 Ministra Rolnictwa z dnia 17 stycznia 1958 r. w sprawie zadań 
instruktorów rolnych.

12. Zarządzenie nr 14 Ministra Rolnictwa z dnia 6 lutego 1968 r. – wytyczne w sprawie 
zadań i metod pracy gromadzkiej służby rolnej oraz referenta rolnego.  

13. Zarządzenie nr 185 Ministra Rolnictwa z dnia 8 października 1975 r. w sprawie orga-
nizacji i zakresu działania wojewódzkich ośrodków postępu rolniczego.

BOGDAN M. WAWRZYNIAK

PRZEGLĄD ZASAD WYNAGRODZENIA I PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY 
ROLNEJ ORAZ SŁUŻBY DORADCZEJ OŚRODKÓW DORADZTWA ROLNICZEGO

Słowa kluczowe: agronom, instruktor, doradca, wynagrodzenie, premiowanie

STRESZCZENIE

W opracowaniu zobrazowano poziomy wynagradzania i premiowania służby rolnej 
i doradczej na przestrzeni ponad 60 lat. Wyodrębniono tę problematykę dla: gromadzkiej 
służby rolnej, gminnej służby rolnej, wojewódzkich ośrodków postępu rolniczego oraz 
ośrodków doradztwa rolniczego. W analizie stwierdzono, że w porównaniu do innych 
grup zawodowych, zawód doradcy nie był doceniany, jeśli mierzyć tę pozycję stawkami 
wynagrodzenia i premiowania. Ostatnie propozycje regulacji płac z 2019 r. potwierdza 
tylko tezę, że rząd nadal wypowiada się za utrzymaniem poziom wynagrodzenie na ni-
skim poziomie. 
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REVIEW OF THE REMUNERATION AND BONUS RULES FOR EMPLOYEES 
OF THE AGRICULTURAL SERVICE AND ADVISORY SERVICE OF AGRICULTURAL 
ADVISORY CENTERS
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SUMMARY

The study illustrates the levels of remuneration and bonuses for agricultural and ad-
visory services over 60 years. This issue was identified for: commune agricultural service, 
commune agricultural service, voivodship agricultural progress centers and agricultural 
advisory centers. The analysis found that, compared to other professional groups, the pro-
fession of adviser was not appreciated when measuring this position with salary and bo-
nus rates. The latest proposals to regulate wages in 2019 only confirm the thesis that the 
government is still in favor of keeping the level of pay at a low level.
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