INSTYTUT GOSPODARKI ROLNEJ
Opinia Instytutu Gospodarki Rolnej
w sprawie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania szkoleń, szkoleń uzupełniających
oraz przeprowadzania egzaminów i egzaminów uzupełniających

W związku z przekazanym do konsultacji publicznych przedmiotowym projektem
rozporządzenia Instytut Gospodarki Rolnej przedstawia następującą opinię:
1) Z uwagi na konieczność przeprowadzenia szkoleń uzupełniających w związku
z wejściem w życie z początkiem bieżącego roku przepisów ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne oraz opracowaniem „Programu działań mających na celu
ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych”, istnieje potrzeba zwiększenia
efektywności szkoleń rolniczych. W tym celu, a także na potrzeby usprawnienia
organizacji pozostałych szkoleń, projektodawca zdecydował się zmienić maksymalna
liczbę uczestników szkolenia z 25 do 30 osób, zapewniając przy tym, że większa liczba
odbiorców nie będzie miała wpływu na jakość przeprowadzanego szkolenia. Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi słusznie zwraca uwagę na konieczność przyspieszenia
przeprowadzania szkoleń związanych z realizacją ustawy Prawo wodne.
2) Nowela ma zmieniać rozporządzenie wydane na podstawie art. 54 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. Przy okazji Instytut
Gospodarki Rolnej wnosi o rozważenie nowelizacji samej podstawy wydania aktu
wykonawczego w zakresie, w jakim definiuje ona wymagania dla osób fizycznych,
które mogą przystąpić do szkoleń organizowanych przez CDR. Ustawa przewiduje, że
osoba ubiegająca się o wpis na listę doradców rolniczych lub rolnośrodowiskowych
zobowiązana jest do udokumentowania posiadania wyższego wykształcenia
rolniczego. W praktyce taki kandydat musi mieć ukończone studia wyższe na
kierunkach: rolnictwo, zootechnika, technika rolnicza i leśna, ogrodnictwo lub ekonomika
rolnictwa, lub też inny kierunek studiów wyższych lub studia podyplomowe, obejmujące
przedmioty z dziedziny nauk rolniczych w wymiarze co najmniej 60 punktów ECTS. W opinii
Instytutu takie wymaganie nie jest spójne z praktyka, w której wielokrotnie to doświadczenie,
a nie samo wykształcenie przesądza o predyspozycjach do zastania doradcą. Rozdźwięk ten
wyraźnie widać właśnie przy okazji technik redukcji azotu, jak również amoniaku.
Wielokrotnie rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne, ale nielegitymujący się rolniczym
wykształceniem, wykazują się większa wiedzą w tym zakresie.
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Z uwagi na powyższe argumenty wnosimy o poszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych
do ubiegania się o status doradcy rolniczego lub rolnośrodowiskowego o osoby fizyczne
prowadzące gospodarstwa rolne o areałach nie mniejszych niż 100 ha co najmniej przez
okres 3 lat. Dodatkowo wnosimy o dopuszczenie do ubiegania się o taki status osób
z wykształceniem prawniczym, którzy w swojej działalności w zawodach prawniczych lub
działalności naukowej zajmowali się głównie tematyką rolniczą lub rolnośrodowiskową.
Instytut Gospodarki Rolnej pozytywnie opiniuje przedłożony projekt rozporządzenia i wnosi
o podjęcie prac nad nowelizacja ustawy w zakresie wskazanym w niniejszym stanowisku.
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