
Uchwała Nr VIII/135/11
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

z dnia 27 czerwca 2011 r.

w  sprawie:  nadania  Statutu  Wielkopolskiemu  Ośrodkowi  Doradztwa  Rolniczego 
w Poznaniu.

Na podstawie art.  3 ust.  4 ustawy z dnia 22 października 2004 r.  o  jednostkach 
doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 251, poz. 2507, z późn. zm.) Sejmik Województwa 
Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Nadaje się Statut Wielkopolskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w Poznaniu , 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 3

Traci  moc dotychczasowy Statut  Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
w Poznaniu nadany Uchwałą Nr XLIII/624/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 25 stycznia 2010 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie do uchwały Nr VIII/135/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 27 czerwca 2011

Uzasadnienie utworzenia Działu Projektów i Zadań Komercyjnych:

Obecne  umiejscowienie  Zespołu  w  Dziale  Ekonomiki  utrudnia  właściwą  koordynację  zadań. 

Funkcjonowanie w obecnej formie utrudnia zrządzanie osobami w nim pracującymi – osoby pracujące 

w zespole formalnie są zatrudnione w różnych komórkach organizacyjnych wyodrębnionych zgodnie 

ze statutem WODR (m.in.  na Stanowisku ds. zarządzania jakością,  w Dziale Ekonomiki,  w Dziale 

Ekologii i Ochrony Środowiska).

Projekty  i  przedsięwzięcia  komercyjne  realizowane  są  nie  tylko  w  Zespole  ale  także  

w innych komórkach organizacyjnych (Dział Ekologii i Ochrony Środowiska, Dział Rozwoju Obszarów 

Wiejskich,  Dział  Systemów  Produkcji  Rolnej,  Standardów  Jakościowych  i  Doświadczalnictwa)  – 

konieczna jest koordynacja zadań i skoncentrowanie działań w jednej komórce organizacyjnej, tak aby 

z  jednej  strony  uniknąć  wspomnianych  wcześniej  nieporozumień  kompetencyjnych,  a  z  drugiej 

uniknąć  problemów  w  realizacji  poszczególnych  przedsięwzięć  np.  związanych  z  zamówieniami 

publicznymi. Ma to istotne znaczenie szczególnie w związku z koniecznością planowania zakupów i 

wydatków związanych z realizacja projektów w ujęciu całego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego w Poznaniu (co wynika z przepisów o finansach publicznych i zamówieniach publicznych). 

Działania komercyjne realizowane na poziomie powiatowym i indywidualnym (przez poszczególnych 

doradców)  winny  być  skoordynowane  –  prowadzone  zgodnie  z  ujednoliconymi  wewnętrznymi 

procedurami  wynikającymi  z  wytycznych  Instytucji  Zarządzających,  np.  zadania  związane  z 

dostosowaniem  gospodarstw  do  wymagań  zasad  wzajemnej  zgodności  Cross-compliance.  Nowo 

powstały Dział byłby odpowiedzialny za opracowanie takich procedur ( z uwzględnieniem wdrożonego 

w WODR Systemu Zarządzania Jakością), a także za bezpośrednie kontakty i wyjaśnianie spornych 

oraz trudnych do zinterpretowania zagadnień przez instytucje zarządzające programami wsparcia dla 

rolnictwa  (szczególnie  chodzi  o  współpracę  z  Agencją  Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa  i 

Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA). Brak aktywnego działania ze strony pracowników 

realizujących  poszczególne  przedsięwzięcia  skierowanego  na  samodzielne  wyszukiwanie  źródeł 

finansowania  powoduje,  że  niektóre  możliwości  pozyskania  środków  finansowych  nie  zostały 

wykorzystane  (  np.  ZPORR,  WRPO  –  szczególnie  przedsięwzięcia  związane  z  podnoszeniem 

kwalifikacji  pracowników).  Przedmiotowy  dział  zajmowałby  się  nie  tylko  działaniami  typowo 

komercyjnymi  –  przynoszącymi  wymierne  korzyści  finansowe  dla  WODR  ale  również 

przedsięwzięciami  niekomercyjnymi  ukierunkowanymi  na  podnoszenie  kwalifikacji  kadry  doradczej 

Istnieje  bowiem  konieczność  zdobycia  środków  zewnętrznych  oraz  nawiązania  kontaktów  

z  instytucjami  szkoleniowymi  w  celu  stworzenia  modelu  rozwoju  zawodowego  doradców, 

umożliwiającego otrzymanie formalnych kwalifikacji doradcy rolnego oraz bieżące dokształcanie czy 

też  specjalizację  poszczególnych  doradców.  Takie  działanie  powinno  docelowo  objąć  wszystkich 

pracowników WODR, a jest  to możliwe tylko dzięki  skupieniu koordynacji  i  zarządzania tego typu 

przedsięwzięciami w jednej komórce organizacyjnej. Ponadto jednym z zadań działu byłby aktywne 

wyszukiwanie możliwości dofinansowania działalności WODR.



W związku z członkostwem Polski w Unii Europejskiej, a tym samym objęciem polskiego rolnictwa 

Wspólną Polityką  Rolną  pojawiają  się  nowe zadania  związane z  implementacją  prawa unijnego  i 

wdrażaniem nowych przepisów. Część tych działań będzie realizowane w najbliższych latach (np. 

planowane  wdrożenie  dyrektywy  fosforanowej,  dyrektywy  o  rolnictwie  zrównoważonym,  ramowej 

dyrektywy pestycydowej). Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że przepisy dotyczące rolnictwa 

będą wdrażane przy znaczącym udziale służb doradczych. Jednocześnie nie są przewidziane środki 

na realizację tych zadań i trzeba je będzie pozyskać ze źródeł zewnętrznych. 

Uzasadnienie utworzenia Centrum Wystawowo-Edukacyjnego w Gołaszynie:

Obecnie w Gołaszynie znajduje się siedziba Zespołu Doradczego w powiecie rawickim. Infrastruktura 

znajdująca  się  w Gołaszynie  jest  mieniem WODR w Poznaniu,  w związku  z  tym zasadnym jest 

wykorzystanie posiadanego potencjału bazy dydaktycznej oraz terenów wystawowych.

W Centrum oprócz możliwości  kształcenia  większej  grupy doradców oraz  rolników są  możliwości 

organizowania imprez masowych (dni pola, dni zagrody). Ponadto jest możliwość pozyskania gruntów 

rolnych zlokalizowanych w sąsiedztwie nowego Centrum co będzie stanowić bazę dydaktyczną do 

przeprowadzania  praktycznych zajęć kierowanych do rolników oraz doradców WODR. Dodatkowo 

planuje  się  wprowadzenie  na  poletkach  demonstracyjnych  Porejestrowego  Doświadczalnictwa 

Odmianowego (PDO). System badań PDO ma istotny wpływ na właściwy dobór materiału siewnego 

przez rolników oraz umożliwia ustalenie listy zalecanych do uprawy odmian na terenie województwa. 

Badania są ukierunkowane na potrzeby praktyki rolniczej, dające możliwość uzyskania poszerzenia 

informacji  o  odmianach,  z  uwzględnieniem  ich  reakcji  na  warunki  siedliskowe  oraz  elementy 

agrotechniki.


