
Art. 1. Ustawa okreÊla organizacj´, zadania i zasa-
dy dzia∏ania jednostek doradztwa rolniczego.

Art. 2. 1. Jednostkami doradztwa rolniczego sà:

1) Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibà w Brwi-
nowie, zwane dalej „Centrum Doradztwa”;

2) 16 wojewódzkich oÊrodków doradztwa rolniczego,
których terytorialny zasi´g dzia∏ania obejmuje obszar
województwa w∏aÊciwego ze wzgl´du na siedzib´ te-
go oÊrodka, zwane dalej „oÊrodkami doradztwa”.

2. Jednostki doradztwa rolniczego sà paƒstwowy-
mi jednostkami organizacyjnymi posiadajàcymi oso-
bowoÊç prawnà, prowadzàcymi doradztwo rolnicze
obejmujàce dzia∏ania w zakresie rolnictwa, rozwoju
wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa
domowego, majàce na celu popraw´ poziomu docho-
dów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjnoÊci
rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrówno-
wa˝onego rozwoju obszarów wiejskich, a tak˝e pod-
noszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników
i innych mieszkaƒców obszarów wiejskich.

3. Jednostki doradztwa rolniczego nie odpowiada-
jà za zobowiàzania Skarbu Paƒstwa. Skarb Paƒstwa
nie odpowiada za zobowiàzania jednostek doradztwa
rolniczego.

Art. 3. 1. Centrum Doradztwa podlega ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw rozwoju wsi.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi na-
daje, w drodze zarzàdzenia, statut Centrum Doradz-
twa.

3. OÊrodek doradztwa podlega w∏aÊciwemu miej-
scowo wojewodzie.

4. W∏aÊciwy miejscowo wojewoda nadaje, w dro-
dze zarzàdzenia, statut oÊrodkowi doradztwa.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi, po za-
si´gni´ciu opinii w∏aÊciwych wojewodów, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, nazwy i siedziby oraz ramo-
wy statut oÊrodków doradztwa, uwzgl´dniajàc w szcze-
gólnoÊci zapewnienie realizacji zadaƒ jednostek do-
radztwa rolniczego na terytorium ca∏ego kraju, a tak˝e
jednolità organizacj´ i sposób dzia∏ania tych jednostek.

Art. 4. 1. Centrum Doradztwa wykonuje nast´pujà-
ce zadania z zakresu doradztwa rolniczego:

1) przygotowuje i wprowadza jednolite sposoby dzia-
∏ania oÊrodków doradztwa w zakresie realizowa-
nych przez nie zadaƒ;

2) przygotowuje i przekazuje oÊrodkom doradztwa
materia∏y informacyjne i szkoleniowe, w tym doty-
czàce pomocy w zakresie dzia∏alnoÊci gospo-
darstw rolnych i produkcji rolniczej finansowanej
lub wspó∏finansowanej ze Êrodków pochodzàcych
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 oÊrodków
doradztwa: 

a) w zakresie metodyki i zadaƒ doradztwa rolnicze-
go, ze szczególnym uwzgl´dnieniem integracji
z Unià Europejskà, 

b) realizujàcych zadania wynikajàce z przepisów
odr´bnych;

5) prowadzi doskonalenie nauczycieli szkó∏ rolni-
czych w zakresie zrównowa˝onego rozwoju obsza-
rów wiejskich;

6) tworzy i prowadzi centralny system informacji
i bazy danych na potrzeby doradztwa rolniczego;

7) organizuje szkolenia, pokazy, seminaria i konferen-
cje oraz inne przedsi´wzi´cia w zakresie rozwoju
rolnictwa i obszarów wiejskich oraz rolnictwa eko-
logicznego;

8) koordynuje zadania w zakresie rolnictwa ekolo-
gicznego wykonywane przez oÊrodki doradztwa;

9) upowszechnia wyniki badaƒ naukowych w prakty-
ce rolniczej.

2. OÊrodki doradztwa w ramach zadaƒ z zakresu
doradztwa rolniczego:

1) prowadzà szkolenia dla rolników i innych miesz-
kaƒców obszarów wiejskich, w szczególnoÊci
w zakresie: 

a) stosowania nowoczesnych metod agrotechnicz-
nych, hodowli oraz przetwórstwa rolno-spo-
˝ywczego,

b) rozwiàzywania problemów technologicznych
i organizacyjno-ekonomicznych gospodarstw
rolnych, 

c) rachunkowoÊci w gospodarstwach rolnych,

d) rolnictwa ekologicznego,
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e) rozwoju przedsi´biorczoÊci na obszarach wiej-
skich,

f) unowoczeÊniania wiejskiego gospodarstwa do-
mowego,

g) ubiegania si´ o przyznanie pomocy finansowa-
nej lub wspó∏finansowanej ze Êrodków pocho-
dzàcych z funduszy Unii Europejskiej lub innych
instytucji krajowych lub zagranicznych,

h) modernizacji gospodarstw rolnych, poprawy ja-
koÊci artyku∏ów rolno-spo˝ywczych i ich prze-
twórstwa oraz wzmocnienia pozycji rolników na
rynku,

i) zarzàdzania gospodarstwem rolnym,

j) promocji produktów lokalnych i regionalnych;

2) prowadzà dzia∏alnoÊç informacyjnà wspierajàcà
rozwój produkcji rolniczej;

3) prowadzà dzia∏alnoÊç w zakresie podnoszenia
kwalifikacji zawodowych rolników i innych miesz-
kaƒców obszarów wiejskich;

4) udzielajà pomocy rolnikom i innym mieszkaƒcom
obszarów wiejskich w zakresie sporzàdzania doku-
mentacji niezb´dnej do uzyskania pomocy, o któ-
rej mowa w pkt 1 lit. g;

5) prowadzà analizy rynku artyku∏ów rolno-spo˝yw-
czych i Êrodków produkcji oraz gromadzà i upo-
wszechniajà informacje rynkowe w tym zakresie;

6) mogà prowadziç doÊwiadczalnictwo odmianowe
w ramach porejestrowego doÊwiadczalnictwa od-
mianowego;

7) upowszechniajà metody produkcji rolniczej i stylu
˝ycia przyjaznych dla Êrodowiska;

8) podejmujà dzia∏ania na rzecz zachowania dziedzic-
twa kulturowego i przyrodniczego wsi, ekologicz-
nego i funkcjonalnego urzàdzania gospodarstwa
rolnego; 

9) upowszechniajà rozwój agroturystyki i turystyki
wiejskiej oraz prowadzà promocj´ wsi jako atrak-
cyjnego miejsca wypoczynku; 

10) wspó∏dzia∏ajà w realizacji zadaƒ wynikajàcych
z programów rolno-Êrodowiskowych oraz progra-
mów dzia∏aƒ majàcych na celu ograniczenie od-
p∏ywu azotu ze êróde∏ rolniczych;

11) prowadzà analizy przemian w zakresie poziomu
i jakoÊci produkcji rolniczej i funkcjonowania go-
spodarstw rolnych oraz upowszechniajà wyniki
tych analiz w pracy doradczej.

3. Jednostki doradztwa rolniczego realizujà zada-
nia z zakresu doradztwa rolniczego, o których mowa
w ust. 1 i 2, nieodp∏atnie.

4. W ramach doradztwa rolniczego jednostki do-
radztwa rolniczego mogà odp∏atnie wykonywaç us∏u-
gi, w szczególnoÊci w zakresie:

1) prowadzenia:

a) ksiàg rachunkowych i dokumentacji niezb´dnej
w rachunkowoÊci w gospodarstwach rolnych,

b) dzia∏alnoÊci promocyjnej gospodarstw rolnych,
w szczególnoÊci agroturystycznych lub ekolo-
gicznych,

c) kursów przygotowujàcych do uzyskania tytu∏ów
kwalifikacyjnych w zawodach przydatnych do
prowadzenia dzia∏alnoÊci rolniczej,

d) dzia∏alnoÊci: 

— wydawniczej,

— poligraficznej, 

— laboratoryjnej,

— hotelarskiej i gastronomicznej,

— szkoleniowej niezwiàzanej z realizacjà zadaƒ,
o których mowa w ust. 1 i 2,

e) gospodarki pasiecznej;

2) udost´pniania pomieszczeƒ i innych sk∏adników
majàtkowych;

3) organizacji targów, wystaw, pokazów, konferencji
i innych przedsi´wzi´ç upowszechniajàcych wie-
dz´ rolniczà, nowe technologie produkcji i promu-
jàcych produkty i wyroby przetwórstwa rolno-spo-
˝ywczego;

4) sporzàdzania:

a) opracowaƒ oceny mo˝liwoÊci inwestycyjnych
gospodarstw rolnych,

b) analiz i opracowaƒ ekonomicznych, finanso-
wych i technologicznych,

c) oceny u˝ytecznoÊci maszyn rolniczych,

d) planów nawozowych lub planów przechowal-
nictwa nawozów naturalnych,

e) planów rolno-Êrodowiskowych,

f) planów przestawienia gospodarstwa rolnego
na produkcj´ metodami ekologicznymi lub pla-
nów produkcji w gospodarstwach ekologicz-
nych;

5) wype∏niania wniosków lub innych dokumentów
niezb´dnych do ubiegania si´ o przyznanie po-
mocy finansowanej lub wspó∏finansowanej ze
Êrodków pochodzàcych z funduszy Unii Europej-
skiej lub innych instytucji krajowych i zagranicz-
nych.

5. Jednostki doradztwa rolniczego wykonujà zada-
nia, o których mowa w ust. 1 i 2, samodzielnie.
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Art. 5. 1. OÊrodki doradztwa realizujà zadania z za-
kresu doradztwa rolniczego:

1) zgodnie z przygotowanymi sposobami dzia∏ania,
o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1;

2) uwzgl´dniajàc kierunki rozwoju wyznaczone w re-
gionalnych i lokalnych programach rozwoju rol-
nictwa i obszarów wiejskich, ustalanych przez w∏a-
Êciwe organy samorzàdu terytorialnego.

2. Jednostki doradztwa rolniczego przy realizacji
zadaƒ wspó∏pracujà z:

1) Agencjà Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; 

2) Agencjà Rynku Rolnego;

3) Agencjà NieruchomoÊci Rolnych;

4) Kasà Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏ecznego oraz
Zak∏adem Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych;

5) bankami, w szczególnoÊci bankami spó∏dzielczy-
mi, bankami zrzeszajàcymi banki spó∏dzielcze
oraz izbà gospodarczà zrzeszajàcà banki spó∏dziel-
cze;

6) izbami rolniczymi oraz Krajowà Radà Izb Rolni-
czych;

7) regionalnymi zarzàdami gospodarki wodnej;

8) placówkami oÊwiatowymi w zakresie prowadzenia
szkoleƒ zawodowych wynikajàcych z potrzeb lo-
kalnego rynku pracy;

9) lokalnymi i regionalnymi organizacjami wspiera-
nia przedsi´biorczoÊci;

10) szko∏ami, szko∏ami wy˝szymi, jednostkami badaw-
czo-rozwojowymi i placówkami naukowymi Pol-
skiej Akademii Nauk;

11) organami administracji rzàdowej i jednostkami sa-
morzàdu terytorialnego;

12) zwiàzkami zawodowymi i spo∏eczno-zawodowymi
organizacjami rolników;

13) zagranicznymi instytucjami doradztwa rolniczego
i zagranicznymi instytucjami wspomagajàcymi
rozwój gospodarstw rolnych i obszarów wiej-
skich;

14) Êrodkami masowego przekazu.

Art. 6. 1. Organem jednostki doradztwa rolniczego
jest dyrektor powo∏ywany i odwo∏ywany przez:

1) ministra w∏aÊciwego do spraw rozwoju wsi —
w przypadku dyrektora Centrum Doradztwa;

2) w∏aÊciwego wojewod´ — w przypadku dyrektora
oÊrodka doradztwa.

2. Kandydat na dyrektora jednostki doradztwa rol-
niczego wy∏aniany jest w drodze konkursu.

3. Dyrektora jednostki doradztwa rolniczego po-
wo∏uje si´ na okres 5 lat.

4. Je˝eli organ, który powo∏a∏ dyrektora jednostki
doradztwa rolniczego, zamierza odwo∏aç go przed
up∏ywem okresu, o którym mowa w ust. 3, zasi´ga
opinii w tym zakresie Rady, o której mowa w art. 9
ust. 1, dzia∏ajàcej przy tej jednostce doradztwa rolni-
czego.

5. Rada przedk∏ada opini´, o której mowa w ust. 4,
w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o za-
miarze odwo∏ania dyrektora. W przypadku niewyda-
nia opinii w terminie 14 dni, wymóg zasi´gni´cia opi-
nii uwa˝a si´ za spe∏niony. 

6. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:

1) kwalifikacje osób ubiegajàcych si´ o stanowisko
dyrektora jednostki doradztwa rolniczego, majàc
na wzgl´dzie zapewnienie prawid∏owej pracy tej
jednostki;

2) warunki i tryb przeprowadzania konkursu na sta-
nowisko dyrektora jednostki doradztwa rolnicze-
go, w szczególnoÊci sposób og∏aszania konkursu,
sk∏ad i zadania komisji konkursowej oraz sposób
wy∏aniania kandydata na stanowisko dyrektora,
majàc na wzgl´dzie prawid∏owe przeprowadzenie
konkursu.

7. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, warunki wynagradzania za
prac´ i przyznawania innych Êwiadczeƒ zwiàzanych
z pracà dla pracowników jednostek doradztwa rolni-
czego, w tym dyrektora.

8. Rozporzàdzenie, o którym mowa w ust. 7, okre-
Êli w szczególnoÊci warunki ustalania i wyp∏acania:

1) wynagrodzenia zasadniczego pracowników; 

2) innych, poza wynagrodzeniem zasadniczym,
sk∏adników uzasadnionych zw∏aszcza szczególny-
mi w∏aÊciwoÊciami lub warunkami wykonywanej
pracy, kwalifikacjami zawodowymi pracowników,
z tym ˝e wysokoÊç sk∏adnika wynagrodzenia, któ-
rego przyznanie uwarunkowane b´dzie d∏ugoÊcià
przepracowanego okresu, o ile taki sk∏adnik zosta-
nie okreÊlony, nie mo˝e przekroczyç 20 % wyna-
grodzenia zasadniczego;

3) innych Êwiadczeƒ zwiàzanych z pracà, w tym ta-
kich, które mogà byç uzale˝nione od okresów
przepracowanych przez pracownika; w szczegól-
noÊci mo˝e to dotyczyç nagrody jubileuszowej
i jednorazowej odprawy pieni´˝nej przys∏ugujàcej
pracownikowi, którego stosunek pracy usta∏
w zwiàzku z przejÊciem na rent´ z tytu∏u niezdol-
noÊci do pracy lub na emerytur´.

Art. 7. 1. Dyrektor jednostki doradztwa rolniczego
mo˝e mieç jednego lub dwóch zast´pców, których po-
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wo∏uje i odwo∏uje, na wniosek jej dyrektora, organ,
któremu podlega ta jednostka.

2. Organ, któremu podlega jednostka doradztwa
rolniczego, na wniosek dyrektora oÊrodka, tworzy od-
dzia∏y oÊrodka. 

3. Struktur´ organizacyjnà, w tym zadania po-
szczególnych komórek organizacyjnych jednostki do-
radztwa rolniczego, okreÊla regulamin organizacyjny
ustalony przez jej dyrektora. 

4. Regulamin organizacyjny zatwierdza organ, któ-
remu podlega jednostka doradztwa rolniczego. 

Art. 8. 1. Dyrektor jednostki doradztwa rolniczego
kieruje tà jednostkà, w szczególnoÊci:

1) opracowuje corocznie plan dzia∏ania jednostki do-
radztwa rolniczego;

2) reprezentuje jednostk´ doradztwa rolniczego na
zewnàtrz;

3) zarzàdza mieniem jednostki doradztwa rolniczego.

2. W ramach planu dzia∏ania, o którym mowa
w ust. 1, wyodr´bnia si´:

1) program rocznej dzia∏alnoÊci doradczej jednostki
doradztwa rolniczego;

2) plan finansowy jednostki doradztwa rolniczego. 

3. Decyzje dyrektora w sprawach dotyczàcych mie-
nia i gospodarki finansowej jednostki doradztwa rolni-
czego, przekraczajàce zakres zwyk∏ego zarzàdu,
w szczególnoÊci zbycie mienia, w tym u˝ytkowania
wieczystego, nabytego w trybie przepisów ustawy,
wymagajà zgody organu, któremu podlega jednostka
doradztwa rolniczego.

4. Zwalnia si´ jednostki doradztwa rolniczego
z obowiàzku uiszczania op∏aty rocznej z tytu∏u u˝ytko-
wania wieczystego nabytego w trybie przepisów usta-
wy.

Art. 9. 1. Przy jednostce doradztwa rolniczego dzia-
∏a Rada Spo∏eczna Doradztwa Rolniczego, zwana dalej
„Radà”.

2. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym
dyrektora jednostki doradztwa rolniczego.

3. Do zadaƒ Rady nale˝y:

1) opiniowanie planu dzia∏ania, o którym mowa
w art. 8 ust. 1 pkt 1, i sprawozdania z realizacji te-
go planu;

2) zg∏aszanie wniosków w sprawach dotyczàcych
funkcjonowania jednostki doradztwa rolniczego.

4. Kadencja Rady trwa 5 lat.

5. W sk∏ad Rady wchodzi 11 cz∏onków, przy czym
w sk∏ad Rady dzia∏ajàcej przy:

1) Centrum Doradztwa wchodzi:

a) 2 przedstawicieli ministra w∏aÊciwego do
spraw rozwoju wsi,

b) 2 przedstawicieli Krajowej Rady Izb Rolniczych,

c) 4 przedstawicieli zg∏oszonych przez zwiàzki za-
wodowe rolników,

d) po 1 przedstawicielu zg∏oszonym przez szko∏y
wy˝sze i jednostki badawczo-rozwojowe,

e) 1 przedstawiciel konwentu marsza∏ków;

2) oÊrodkach doradztwa wchodzi:

a) po 1 przedstawicielu w∏aÊciwego miejscowo
wojewody i marsza∏ka województwa,

b) 2 przedstawicieli w∏aÊciwej miejscowo izby rol-
niczej,

c) 4 przedstawicieli zg∏oszonych przez zwiàzki za-
wodowe rolników,

d) 1 przedstawiciel zg∏oszony przez szko∏y wy˝sze
i jednostki badawczo-rozwojowe,

e) 2 przedstawicieli szkó∏ ponadgimnazjalnych
kszta∏càcych dla potrzeb rolnictwa.

6. Cz∏onków Rady powo∏uje i odwo∏uje:

1) minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi —
w przypadku Rady dzia∏ajàcej przy Centrum Do-
radztwa;

2) wojewoda — w przypadku Rady dzia∏ajàcej przy
oÊrodku doradztwa.

7. W sk∏ad Rady wchodzà wy∏àcznie osoby, które:

1) korzystajà z pe∏ni praw publicznych;

2) majà co najmniej Êrednie wykszta∏cenie;

3) nie zosta∏y skazane za przest´pstwo pope∏nione
umyÊlnie.

8. Rada dzia∏a na podstawie regulaminu zatwier-
dzonego przez organ, któremu podlega jednostka do-
radztwa rolniczego.

9. Obs∏ug´ organizacyjno-technicznà Rady za-
pewnia w∏aÊciwa dla niej jednostka doradztwa rolni-
czego.

Art. 10. 1. Cz∏onkom Rady przys∏uguje zwrot kosz-
tów przejazdu i zakwaterowania oraz dieta na warun-
kach stosowanych przy podró˝ach s∏u˝bowych pra-
cowników zatrudnionych w paƒstwowej lub samorzà-
dowej jednostce sfery bud˝etowej, okreÊlonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 Ko-
deksu pracy.
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2. Ârodki finansowe na pokrycie kosztów oraz die-
ty, o których mowa w ust. 1, dyrektor jednostki do-
radztwa rolniczego uwzgl´dnia w planie finansowym
tej jednostki.

Art. 11. 1. Jednostka doradztwa rolniczego prowa-
dzi samodzielnà gospodark´ finansowà w ramach
Êrodków pochodzàcych z:

1) dotacji bud˝etowych;

2) przychodów uzyskiwanych z tytu∏u prowadzonej
dzia∏alnoÊci gospodarczej;

3) przychodów z innych êróde∏, w szczególnoÊci z ty-
tu∏u darowizn, zapisów, spadków oraz Êrodków fi-
nansowych pochodzenia zagranicznego i odsetek
bankowych od Êrodków zgromadzonych na ra-
chunkach bankowych.

2. Jednostki doradztwa rolniczego otrzymujà z bu-
d˝etu paƒstwa dotacje podmiotowe na wykonywanie
zadaƒ z zakresu doradztwa rolniczego, o których mo-
wa w art. 4 ust. 1 i 2, w tym na wynagrodzenia dla pra-
cowników i utrzymanie jednostek. 

3. Ârodki finansowe, o których mowa w ust. 1
pkt 2 i 3, przeznacza si´ na finansowanie dzia∏alnoÊci
jednostki doradztwa rolniczego.

4. Jednostka doradztwa rolniczego prowadzi ra-
chunkowoÊç zgodnie z zasadami okreÊlonymi w prze-
pisach o rachunkowoÊci.

Art. 12. 1. Dyrektor jednostki doradztwa rolniczego
przedk∏ada do zatwierdzenia organowi, któremu ta
jednostka podlega:

1) plan dzia∏ania, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1
— w terminie do dnia 30 listopada roku poprze-
dzajàcego rok, na który ten plan zosta∏ sporzàdzo-
ny;

2) sprawozdanie z realizacji planu dzia∏ania, o którym
mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 — w terminie do dnia
31 stycznia roku nast´pujàcego po roku, który
sprawozdanie obejmuje.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw rozwoju wsi okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
sposób prowadzenia gospodarki finansowej oraz spo-
rzàdzania planu finansowego jednostek doradztwa rol-
niczego, majàc na uwadze zapewnienie w∏aÊciwego
wykorzystania Êrodków finansowych tych jednostek.

Art. 13. 1. WysokoÊç wynagrodzenia za wykony-
wanie us∏ug, o których mowa w art. 4 ust. 4, okreÊla
cennik zatwierdzany, na wniosek dyrektora jednostki
doradztwa rolniczego, przez organ, któremu ta jed-
nostka podlega.

2. Zatwierdzony cennik podaje si´ do wiadomoÊci
w siedzibie jednostki doradztwa rolniczego i w jej ko-
mórkach organizacyjnych.

3. Cennik przed przekazaniem do organu, o któ-
rym mowa w ust. 1, podlega zaopiniowaniu przez Ra-
d´.

Art. 14. Organ, któremu podlega jednostka doradz-
twa rolniczego, kontroluje i ocenia dzia∏alnoÊç tej jed-
nostki oraz prac´ jej dyrektora i Rady. 

Art. 15. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi
mo˝e, w drodze rozporzàdzenia, na∏o˝yç na jednostk´
doradztwa rolniczego obowiàzek realizacji dodatko-
wych zadaƒ z zakresu doradztwa rolniczego innych ni˝
okreÊlone w art. 4 ust. 1 i 2, majàc na wzgl´dzie reali-
zacj´ szczególnie wa˝nych celów gospodarczych lub
spo∏ecznych albo potrzeby obrony kraju.

2. W przypadku na∏o˝enia dodatkowych zadaƒ,
o których mowa w ust. 1, jednostkom doradztwa rol-
niczego zapewnia si´ na ich realizacj´ Êrodki finanso-
we z bud˝etu paƒstwa.

Art. 16. 1. Organ, któremu podlega jednostka do-
radztwa rolniczego, powierza, na okres 6 miesi´cy od
dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy, wyznaczonej przez sie-
bie osobie pe∏nienie obowiàzków dyrektora tej jed-
nostki. 

2. Organ, któremu podlega jednostka doradztwa
rolniczego, przeprowadza konkurs na stanowisko dy-
rektora tej jednostki w okresie wskazanym w ust. 1. 

Art. 17. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi
powo∏a Komisj´ Inwentaryzacyjnà, która ustali i spo-
rzàdzi wykaz mienia:

1) Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnic-
twa i Obszarów Wiejskich oraz jego oddzia∏ów;

2) Regionalnych Centrów Doradztwa Rozwoju Rol-
nictwa i Obszarów Wiejskich oraz wszystkich ich
jednostek organizacyjnych.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi powo-
∏a Komisj´ Inwentaryzacyjnà w terminie miesiàca od
dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.

3. Komisja Inwentaryzacyjna dzia∏a do czasu za-
koƒczenia realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1.

Art. 18. 1. W∏aÊciwy miejscowo wojewoda powo∏a
komisj´ inwentaryzacyjnà, która ustali i sporzàdzi wy-
kaz mienia wojewódzkich oÊrodków doradztwa rolni-
czego, oÊrodków doradztwa rolniczego oraz wszyst-
kich ich jednostek organizacyjnych.

2. W∏aÊciwy miejscowo wojewoda powo∏uje komi-
sj´ inwentaryzacyjnà w terminie miesiàca od dnia
wejÊcia w ˝ycie ustawy.

3. Komisja inwentaryzacyjna dzia∏a do czasu za-
koƒczenia realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1.

Art. 19. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy przekszta∏-
ca si´ z mocy prawa:
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1) Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa
i Obszarów Wiejskich w Brwinowie oraz Oddzia∏y
Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnic-
twa i Obszarów Wiejskich w Poznaniu i Krakowie
w Centrum Doradztwa;

2) Regionalne Centra Doradztwa Rozwoju Rolnictwa
i Obszarów Wiejskich w Barzkowicach, P∏oƒsku,
Przysieku, Radomiu, Starym Polu, Wroc∏awiu
i Cz´stochowie, wojewódzkie oÊrodki doradztwa
rolniczego oraz oÊrodki doradztwa rolniczego we
w∏aÊciwe miejscowo oÊrodki doradztwa.

Art. 20. 1. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy:

1) grunty stanowiàce w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa, b´-
dàce w zarzàdzie lub w trwa∏ym zarzàdzie dotych-
czasowych wojewódzkich oÊrodków doradztwa
rolniczego oraz oÊrodków doradztwa rolniczego,
stajà si´ nieodp∏atnie z mocy prawa przedmio-
tem u˝ytkowania wieczystego w∏aÊciwych ze
wzgl´du na po∏o˝enie tych gruntów oÊrodków
doradztwa;

2) grunty stanowiàce w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa, b´-
dàce w zarzàdzie lub w trwa∏ym zarzàdzie Regio-
nalnych Centrów Doradztwa Rozwoju Rolnictwa
i Obszarów Wiejskich w Barzkowicach, P∏oƒsku,
Przysieku, Radomiu, Starym Polu, Wroc∏awiu
i Cz´stochowie, stajà si´ nieodp∏atnie z mocy pra-
wa przedmiotem u˝ytkowania wieczystego w∏aÊci-
wych ze wzgl´du na miejsce po∏o˝enia tych grun-
tów oÊrodków doradztwa;

3) pozosta∏e mienie, b´dàce w zarzàdzie dotychcza-
sowych wojewódzkich oÊrodków doradztwa rolni-
czego oraz oÊrodków doradztwa rolniczego, staje
si´ nieodp∏atnie z mocy prawa mieniem stanowià-
cym w∏asnoÊç w∏aÊciwych miejscowo oÊrodków
doradztwa;

4) pozosta∏e mienie, b´dàce w zarzàdzie Regional-
nych Centrów Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Ob-
szarów Wiejskich w Barzkowicach, P∏oƒsku, Przy-
sieku, Radomiu, Starym Polu, Wroc∏awiu i Cz´sto-
chowie, staje si´ nieodp∏atnie z mocy prawa mie-
niem stanowiàcym w∏asnoÊç w∏aÊciwych ze
wzgl´du na siedzib´ tych regionalnych centrów
oÊrodków doradztwa;

5) wierzytelnoÊci i zobowiàzania dotychczasowych
wojewódzkich oÊrodków doradztwa rolniczego
oraz oÊrodków doradztwa rolniczego, stajà si´
z mocy prawa wierzytelnoÊciami i zobowiàzaniami
w∏aÊciwych miejscowo oÊrodków doradztwa;

6) wierzytelnoÊci i zobowiàzania Regionalnych Cen-
trów Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów
Wiejskich w Barzkowicach, P∏oƒsku, Przysieku,
Radomiu, Starym Polu, Wroc∏awiu i Cz´stocho-
wie, stajà si´ z mocy prawa wierzytelnoÊciami
i zobowiàzaniami w∏aÊciwych ze wzgl´du na sie-
dzib´ tych regionalnych centrów oÊrodków do-
radztwa;

7) grunty stanowiàce w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa, b´-
dàce w zarzàdzie lub w trwa∏ym zarzàdzie Krajo-
wego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa
i Obszarów Wiejskich w Brwinowie oraz Oddzia-
∏ów Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju Rol-
nictwa i Obszarów Wiejskich w Poznaniu i Krako-
wie, stajà si´ nieodp∏atnie z mocy prawa przed-
miotem u˝ytkowania wieczystego Centrum Do-
radztwa;

8) pozosta∏e mienie, b´dàce w zarzàdzie Krajowego
Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obsza-
rów Wiejskich w Brwinowie oraz Oddzia∏ów Krajo-
wego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa
i Obszarów Wiejskich w Poznaniu i Krakowie, sta-
je si´ nieodp∏atnie z mocy prawa mieniem stano-
wiàcym w∏asnoÊç Centrum Doradztwa;

9) wierzytelnoÊci i zobowiàzania Krajowego Centrum
Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiej-
skich w Brwinowie oraz Oddzia∏ów Krajowego
Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obsza-
rów Wiejskich w Poznaniu i Krakowie, stajà si´
z mocy prawa wierzytelnoÊciami i zobowiàzaniami
Centrum Doradztwa. 

2. W∏aÊciwy wojewoda, w drodze decyzji, stwier-
dza nabycie przez oÊrodki doradztwa u˝ytkowania
wieczystego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, okre-
Êlajàc sposób korzystania z gruntów, budynków i in-
nych urzàdzeƒ z nimi zwiàzanych.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi,
w drodze decyzji, stwierdza nabycie przez Centrum
Doradztwa u˝ytkowania wieczystego, o którym mo-
wa w ust. 1 pkt 7, okreÊlajàc sposób korzystania
z gruntów, budynków i innych urzàdzeƒ z nimi zwià-
zanych.

4. Decyzje, o których mowa w ust. 2 i 3, sà wyda-
wane w szczególnoÊci na podstawie wykazów mienia,
sporzàdzonych przez komisje inwentaryzacyjne.

5. Ujawnienie w ksi´gach wieczystych u˝ytkowa-
nia wieczystego nieruchomoÊci nast´puje na wniosek
dyrektora jednostki doradztwa rolniczego i na podsta-
wie ostatecznej decyzji stwierdzajàcej nabycie u˝ytko-
wania wieczystego.

6. Przej´cie pozosta∏ego mienia przez jednostki
doradztwa rolniczego nast´puje na podstawie wyka-
zów mienia, sporzàdzonych przez komisje inwentary-
zacyjne.

7. Decyzje, o których mowa w ust. 2 i 3, wydaje
si´ w okresie 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy.

Art. 21. Oddzia∏y, o których mowa w art. 7 ust. 2,
tworzy si´ na bazie i w siedzibach jednostek doradz-
twa rolniczego istniejàcych w dniu wejÊcia w ˝ycie
ustawy.
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Art. 22. 1. Pracownicy Krajowego Centrum Do-
radztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich
w Brwinowie oraz Oddzia∏ów Krajowego Centrum Do-
radztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich
w Poznaniu i Krakowie, z dniem wejÊcia w ˝ycie usta-
wy, stajà si´ pracownikami Centrum Doradztwa.

2. Pracownicy Regionalnych Centrów Doradztwa
Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Barzkowi-
cach, P∏oƒsku, Przysieku, Radomiu, Starym Polu,
Wroc∏awiu i Cz´stochowie, wojewódzkich oÊrodków
doradztwa rolniczego oraz oÊrodków doradztwa rolni-
czego, z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, stajà si´ pra-
cownikami terytorialnie w∏aÊciwych oÊrodków do-
radztwa.

3. Do pracowników, o których mowa w ust. 1 i 2,
stosuje si´ przepisy art. 231 Kodeksu pracy.

Art. 23. Ilekroç w obowiàzujàcych przepisach jest
mowa o:

1) Krajowym Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa
i Obszarów Wiejskich w Brwinowie lub oddzia∏ach
Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnic-
twa i Obszarów Wiejskich w Poznaniu i Krakowie
— rozumie si´ przez to Centrum Doradztwa;

2) regionalnych centrach doradztwa rozwoju rolnic-
twa i obszarów wiejskich, wojewódzkich oÊrod-
kach doradztwa rolniczego lub o oÊrodkach do-
radztwa rolniczego — rozumie si´ przez to oÊrodki
doradztwa.

Art. 24. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2005 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 24 listopada 2004 r.

w sprawie zarzàdzenia wyborów uzupe∏niajàcych do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 215 ust. 1 ustawy z dnia
12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, z póên. zm.1)) w zwiàz-
ku z postanowieniem Marsza∏ka Senatu Rzeczypospo-
litej Polskiej z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie
stwierdzenia wygaÊni´cia mandatu senatora Ryszarda
S∏awiƒskiego stanowi si´, co nast´puje:

§ 1. Zarzàdzam wybory uzupe∏niajàce w woje-
wództwie wielkopolskim w okr´gu wyborczym nr 36
obejmujàcym obszary powiatów: gnieênieƒski, kolski,

koniƒski, s∏upecki, Êredzki, Êremski, turecki i wrzesiƒ-
ski oraz miasta na prawach powiatu — Konin, z siedzi-
bà Okr´gowej Komisji Wyborczej w Koninie — do
mandatu, którego wygaÊni´cie stwierdzi∏ Marsza∏ek
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Dat´ wyborów wyznaczam na niedziel´ dnia
16 stycznia 2005 r.

§ 3. Dni, w których up∏ywajà terminy wykonania
czynnoÊci wyborczych, okreÊla kalendarz wyborczy,
stanowiàcy za∏àcznik do postanowienia.

§ 4. Postanowienie wchodzi w ˝ycie z dniem pod-
pisania.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2001 r. Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14,
poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153,
poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz
z 2004 r. Nr 25, poz. 219.


