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MINISTERSTWO ROLNICTWA 
1 ROZWOJl WSI

Podsekretarz Stanu 
Ryszard Zanichki

Adam Bodnar
Rzecznik Praw 
Obywatelskich

Odpowiadając na pismo VII.711.3 2015.AWO z dn.7.01 2016 r. uprzejmie informuję, 
co następuje.

Pragnę zauważyć, że przepisy przywołanego w ww piśmie rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z an. 7 maja 2008 r. w sprawie szkoien dla poamiotow, których 
dotyczą działania objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013, oraz 
doradzania odnośnie do sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy 
finansowej (Dz.U. nr 89 poz.545 z późn.zm.) nie przewidywały wymogu niekaralności. I tak 
np., zgodnie z§ 9 ust.3, na listę doradców rolniczych wpisywane były osoby, które:
1) posiadały:

a) wykształcenie wyższe na kierunku ochrona środowiska, ogrodnictwo, rolnictwo, 
leśnictwo, technika rolnicza i leśna, weterynaria, zootechnika lub na kierunkach 
pokrewnych albo

b) wykształcenie wyzsze i udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku 
związanym z wykonywaniem doradztwa rolniczego w wojewodzkim ośrodku 
doradztwa rolniczego lub w Regionalnym Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i 
Obszarów Wiejskich w Barzkowicach, Płońsku, Przysieku, Radomiu, Starym Polu, 
Wrocławiu lub w Częstochowie, lub w ośrodku doradztwa rolniczego, lub w izbie 
rolniczej, poświadczony odpowiednio przez dyrektora wojewódzkiego ośrodka 
doradztwa rolniczego lub prezesa izby rolniczej;

2) odbyty szkolenie dla działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i 

posiadaczy lasów", którego przedmiotem jest zakres tematyczny dotyczący usług 
doradczych świadczonych rolnikom, i posiadają zaświadczenie o ukończeniu tego 
szkolenia;
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3) złożyły przed dyrektorem Centrum z wynikiem pozytywnym egzamin pisemny w formie 
testu, sprawdzający wiedzę i umiejętności z zakresu zagadnień objętych szkoleniem. 

Przepisy, dotyczące warunków wpisu na pozostałe listy również wymagały wyłącznie 
posiadania odpowiedniego wykształcenia i przeszkolenia, zakończonego zdanym egzaminem.

Obecnie kwestia ta jest uregulowana przepisami ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o 
wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349). Zgodnie z treścią art.51 ust. 5, na ww listy 
doradców, prowadzone przez Centrum Doradztwa Rolniczego, może być wpisana osoba 
fizyczna, spełniająca następujące warunki:

1) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 
przestępstwo skarbowe;

2) ukończyła szkolenie z danego zakresu doradzania, przeprowadzone przez:
a) CDR -  w przypadku doradców rolniczych, doradców rolnośrodowiskowych i ekspertów 
przyrodniczych,

b) Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, zwane dalej „Lasami Państwowymi" -  
w przypadku doradców leśnych;

3) zdała egzamin z .:anego zakresu doradzania, przeprowadzony przez:
a dyrektora CDR -  w przypadku doradców rolniczych, doradców rolnośrodowiskowych i 
ekspertów przyrodniczych,

b) Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych -  w przypadku doradców leśnych;
4) posiada:

a) wykształcenie wyższe rolnicze i co najmniej roczne doświadczenie w doradzaniu z zakresu 
rolnictwa -  w przypadku doradców rolniczych i doradców rolnośrodowiskowych,
b) wykształcenie średnie leśne lub wyższe leśne i co najmniej roczne doświadczenie w 
doradzaniu z zakresu leśnictwa -  w przypadku doradców leśnych,
c) wykształcenie wyższe przyrodnicze -  w przypadku ekspertów przyrodniczych.

Wysokie wymagania, jakie stawia się osobom, ubiegającym się o wpis na ww listy, 
wynikają ze specyfiki zawodu oraz doświadczeń, uzyskanych w trakcie prowadzenia list na 
podstawie przepisów, które obowiązywały dla perspektywy 2007 -2013.

Zgodnie z krajowym standardem kwalifikacji zawodowych dla zawodu: doradca 
rolniczy, opracowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - „doradca rolniczy 
świadczy usługi doradcze, szkoleniowe i informacyjne dla mieszkańców wsi, w tym rolników, 
współpracuje z instytucjami i organizacjami sfery rolnictwa w zakresie rozwiązywania 
problemów zawodowych i społecznych rolników, inspiruje i wspiera rozwój gospodarstw 
rolnych w warunkach gospodarki rynkowej, udziela pomocy w zakresie sporządzania 
dokumentów niezbędnych do uzyskania środków finansowych Unii Europejskiej lub z innych 
zrodeł". W tym samy dokumencie wskazano, że doradca powinien mieć wyższe 
wykształcenie kierunkowe i ukończone kursy specjalistyczne, a także posiadać zmysł 
organizacyjny i wysoką kulturę osobistą.
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Wykonywanie zadań, związanych z udzielaniem wsparcia w prowadzeniu 
gospodarstwa, a w szczególności ze świadczeniem pomocy w zakresie sporządzania 
dokumentów niezbędnych do uzyskania środków finansowych z Unii Europejskiej lub z 
innych źródeł, wiąże się z dostępem do tak wrażliwych danych, jak: numer identyfikacyjny 
wnioskodawcy, numer ewidencyjny gospodarstwa, zasoby gospodarstwa (powierzchnia 
użytków rolnych, liczba utrzymywanych zwierząt gospodarskich, osiągane wielkości 
produkcji, posiadane maszyny i urządzenia a także nieruchomości) oraz dane ekonomiczne: 
uzyskiwane przychody, osiągany zysk, zakładane zmiany wielkości ekonomicznych, 
dotyczących gospodarstwa oraz sytuacji materialnej rolnika i jego rodziny. Z tych względów, 
doradca powinien być nie tylko osobą o nieposzlakowanej opinii, ale również osobą, która 
nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 
przestępstwo skarbowe.

Wymagania, dotyczące doradców rolniczych, określone zostały także w 
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/13 z dn.17.12.2013 r. w 
sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania. Zgodnie z 
art.13, państwa członkowskie muszą zapewnić, aby doradca rolniczv był odpowiednio 
wykwalifikowany i odbywał regularne szkolenia oraz nie ujawniał żadnych danych 
osobowych, informacji prywatnych lub danych dotyczących gospodarstwa osobom innym, 
niż zarządzający gospodarstwem.

Uwzględniając powyższe przesłanki, w ustawie o wspieraniu rozwoju obszarów 
wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w ramach P rogramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 określono 
wymogi, dotyczące osób ubiegających się o wpis na listy doradców rolniczych, doradców 
rolno środowiskowych, leśnych i ekspertów przyrodniczych, zapewniające rolnikom 
doradztwo na najwyższym poziomie, świadczone przez osoby wiarygodne i uczciwe.

PO D S n!P.ETARZ SfANt.’ . 

Ryszard Zarudzki

3


