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Doradcy inicjowali zmiany organiza-
cyjne w  gospodarstwach, pomagając 
w  specjalizacji produkcji. Pomagali 
i  pomagają rolnikom w  pozyskiwa-
niu dodatkowych sposobów zarob-
kowania, promując np. pozarolnicze 
źródła dochodu, działalność agrotu-
rystyczną, zagrody edukacyjne czy 
gospodarstwa opiekuńcze.

W ostatnich 60 latach nasza insty-
tucja wielokrotnie zmieniała status 
prawny oraz zakres działalności. Był 
to ośrodek postępu w rolnictwie, pla-
cówka wdrażania i  upowszechnia-
nia badań naukowych, pozaszkolnej 
oświaty rolniczej, czy realizator za-
dań i usług z zakresu doradztwa rol-
niczego.

Agronomowie 
i zootechnicy

Bez względu na  formę prawną czy 
organizacyjną, celem doradztwa było 
i  jest rozwiązywanie problemów 
rolnictwa, rolników i  mieszkańców 
terenów wiejskich Dolnego Śląska. 
Działalność doradcza ułatwiała rol-
nikom dostosowywanie się do zmian, 
odnalezienie się w  gospodarce wol-
norynkowej, przygotowanie rolników 
do akcesji z Unią Europejską, przez 
pomoc w  zakresie korzystania ze 
środków unijnych, czy uczestnictwo 
w projektach, do adaptacji do zmian 
klimatycznych czy  nowych wymo-
gów stawianych rolnikom przez UE.

Najpierw agronomowie (w kółkach 
rolniczych) i zootechnicy (w powia-
towych radach narodowych) oddziel-
nie popularyzowali wiedzę rolniczą 
w  środowisku wiejskim. Od 1968 
roku była to już jedna grupa zawo-

dowa, tzw. gromadzka służba rolna, 
podporządkowana gromadzkim ra-
dom narodowym.

Dwieście demonstracji
Podstawową formą upowszechniania 
zagadnień związanych z uprawą było 
tworzenie pól demonstracyjnych 
w  gospodarstwach indywidualnych 
przez asystentów, przy pomocy agro-
nomów gromadzkich. Okazało się 
jednak, że  chociaż poletka powstały 
na  terenie około 200 dolnośląskich 
gospodarstw indywidualnych, nie 
można było objąć tym poradnictwem 
całego województwa. Reorganizacja 
gromadzkiej służby rolnej polegała 
na utworzeniu przy tego typu insty-
tucjach komórek poradnictwa specja-
listycznego, przejętych od związków 
branżowych. 

Początki 
rachunkowości rolnej

Działania służb terenowych wspierał 
na  Dolnym Śląsku, Rolniczy Rejo-
nowy Zakład Doświadczalny Tar-
goszyn, upowszechniający postęp od 
1960 roku, od 1970 RRZD Wysoka, 
a od 1976 Wojewódzkie Ośrodki Po-
stępu Rolniczego. 
Od 1972 roku doradcy prowadzi-
li rachunkowość rolną w  indywi-
dualnych gospodarstwach rolnych 
i opracowywali informacje o sytuacji 
ekonomicznej w produkcji rolniczej. 
W 1973 roku powstała gminna służ-
ba rolna. 

Po pierwsze edukacja 
W latach osiemdziesiątych ubiegłego 
wieku przy WOPR Wysoka działały 

Zespoły Przysposobienia Rolnicze-
go. Były one jedną z form przygoto-
wania młodzieży do zawodu rolnika. 
Pełniły funkcję zasadniczej szkoły 
rolniczej dla młodzieży (od lat 18) 
i starszych rolników, którzy nie mieli 
warunków do kształcenia się w szko-
łach rolniczych. Specjalistyczne za-
jęcia prowadziły służby związków 
kółek rolniczych, służby surowcowe, 
spółdzielczość wiejska, gminna służ-
ba rolna, ale i specjaliści WOPR. 

Z kolei, od listopada 1987 roku 
do grudnia 1991 roku funkcjonowała 
szkoła dojarzy. Była to baza w posta-
ci audiowizualnej sali wykładowej, 
podręcznego laboratorium i  dojarki 
przewodowej oraz miejsc noclego-
wych. 

Rolnik na wolnym 
rynku

Po wejściu w życie zasad gospodarki 
rynkowej na przełomie lat 80-tych 
i 90-tych ubiegłego wieku, anali-
zy ekonomiczne stały się ważnym 
elementem usług doradczych dla 
rolników, którzy coraz częściej po-
dejmowali decyzje w  oparciu o  ra-
chunkowość rolną. To właśnie wtedy 
we  Wrocławiu powstał Bank Infor-
macji Rolniczej, czyli punkt infor-
macyjny, z którego korzystali rolnicy 
i  producenci rolni oraz powstające 
jak grzyby po deszczu firmy. I rolni-
cy, i firmy zgłaszali swoje oferty do-
tyczące kupna czy sprzedaży płodów 
rolnych, środków do  produkcji, ma-
szyn czy ich cen. Bank informacji od-
powiadał na pytania gdzie i od kogo 
można coś kupić i komu sprzedać. 
Gospodarka rynkowa i  wynikająca 
z niej konkurencja sprawiła, że rosło 

6O LAT 
Doradztwa  
Rolniczego  
na Dolnym Śląsku

Od ponad 60 lat dolnośląscy rolnicy korzystają z pomocy oferowanej przez państwowe służby doradcze. 
Dzięki tej pomocy rolnicy uczyli się, jak stosować nowe i coraz doskonalsze odmiany roślin uprawnych, 
techniki uprawy, ochrony roślin czy hodowli zwierząt. Z placówki doświadczalnictwa terenowego, 
jakim był początkowo Rolniczy Rejonowy Zakład Doświadczalny, powstała instytucja upowszechniania 
postępu w produkcji rolniczej, a następnie ośrodki doradztwa rolniczego nastawione na rozwiązywanie 
zróżnicowanych problemów ludności rolniczej. 

Na zmiany doradca
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zainteresowanie rolników jakością 
produkcji. Przemysł przetwórczy za-
czął różnicować ceny skupu produk-
tów rolnych w zależności od jakości 
surowca.
Zakłady zbożowe wprowadziły 
wyższe ceny za  pszenicę gluteno-
wą, mleczarnie zaczęły premiować 
mleko „extra”. Wprowadzono ceny 
żywca według klasyfikacji EUROP. 
W 1994 roku jakość produkcji stała 
się jednym z priorytetów ODR.
Doradcy organizowali dla rolni-
ków wyjazdy do  instytutów nauko-
wych i najlepszych hodowców roślin 
i zwierząt w całym kraju (Małyszyn, 
Szalejewo, Smolice, Skierniewice, 
Kobierzyce).

Komputery i kalkulacje
Kolejnym krokiem milowym w  do-
radztwie były komputery. Pierwsze 
pojawiły się w WODR-ach Dolnego 
Śląska w  1990 roku, wraz z  progra-
mami kalkulacyjnymi i agrotechnicz-
nymi. Zaczęto liczyć koszty jednost-
kowe na  demonstracjach i  pokazach. 
W 1991 roku zaczął działać Fundusz 
Restrukturyzacji i  Oddłużania Rol-
nictwa i na jego zlecenie doradcy spo-
rządzali plany naprawcze dla rolników, 
którzy wpadli w  pułapkę kredytową. 
W  1992 roku rozpoczęła się misja 
doradców z  Polsko-Amerykańskiego 
Programu Doradztwa Rolniczego. 
Powstały pracownie komputerowe.

Doświadczalnictwo 
i wsparcie rodzin

Po reorganizacji w  1991 roku, pra-
cownicy podstawowej służby do-
radztwa rolniczego działali w ramach 
Wojewódzkich Ośrodków Doradz-
twa Rolniczego, odpowiedzialnych 
za  wspieranie rozwoju rolnictwa. 
ODR-y stopniowo poszerzały zakres 
działania – od doświadczalnictwa rol-
niczego, adaptującego wyniki badań 
naukowych do  praktyki rolniczej –  
do działań mających na celu zróżni-
cowane formy wsparcia doradczego 
rodzin rolniczych i poprawę poziomu 
i jakości życia na wsi. 

Początki rolnictwa 
ekologicznego

Wczesne lata dziewięćdziesiąte ubie-
głego wieku to także początek rolnic-
twa ekologicznego na Dolnym Śląsku. 
W  1991 roku nadano dwóm gospo-
darstwom z województwa jeleniogór-
skiego atesty stowarzyszenia Eko-
-land. Od tego czasu w regionie przy-
bywa gospodarstw ekologicznych. 

Potęga informacji, czyli 
wydajemy gazety

Wolny rynek i  rosnące znaczenie 
informacji sprawiły, że  ODR-y za-
częły wydawać czasopisma, których 
głównym celem było informowanie 

rolników o  rynku środków produk-
cji i  płodów rolnych. Pierwszy nu-
mer Rolniczego Rynku ukazał się  
30 marca 1990 roku. Najpierw był 
wydawany jako dwutygodnik, potem 
jako miesięcznik.  

Pierwsze wydania Rolniczego Rynku 
były pisane na maszynie i powielane 
za pomocą rizografu. Offsetowy pa-
pier w niczym nie przypominał dzi-
siejszych kredowych kartek. Była to 
pierwsza gazeta w  kraju wydawana 
przez Wojewódzki Ośrodek Doradz-
twa Rolniczego. Później za  naszym 
przykładem poszły i  inne ośrodki. 
Pierwszy numer gazety był bezpłat-
ny. Miał 28 czarno-białych stron. 
Można było w nim przeczytać o kre-
dytach obrotowych, osłonach socjal-
nych dla zwalnianych pracowników 
PGR-ów, cenach zbóż i  miejscach 
skupu płodów rolnych. 

Na Dolnym Śląsku ukazywały się 
cztery czasopisma – Rolniczy Biu-
letyn Informacyjny ( Jelenia Góra), 
Rolniczy Rynek (Wrocław), Agrory-
nek (Legnica), Dolnośląski Informa-
tor Rolniczy (Wałbrzych), Twój Do-
radca (Świdnica). Od 2005 roku jest 
to „Twój Doradca Rolniczy Rynek” 
wydawany przez DODR we  Wro-
cławiu. 
Od początku periodyki wydawa-
ne przez ośrodki były nagradzane 
w konkursie na Najlepsze wydawnic-

Pokaz uszlachetniania pasz słomiastychRolnicy z gminy Żmigród zwiedzają pola doświadczalne  
w gospodarstwie Wysoka
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two Ośrodków Doradztwa Rolnicze-
go. W tym roku odbędzie się już 29. 
edycja tego konkursu. W  kolejnych 
latach miesięcznik TDRR zawsze 
znajdował się w  gronie laureatów 
konkursu.

Rolnik w Europie
Włączenie Polski do jednolitego ryn-
ku europejskiego po naszym wstąpie-
niu do Unii w 2004 roku potwierdzi-
ło wiarygodność polskich produktów 
rolno-spożywczych. Wzrost eksportu 
był możliwy między innymi dzięki 
modernizacji gospodarstw rolnych 
i unowocześnieniu przetwórstwa rol-
no-spożywczego, przy wykorzystaniu 
środków unijnych. 

Członkostwo Polski w UE oznaczało 
konieczność spełniania standardów, 
wymogów i norm nałożonych na rol-
ników i przetwórców rolnych zapew-
niających wysoką jakość żywności. 
Od samego początku doradcy po-
magali dolnośląskim rolnikom w do-
stosowaniu gospodarstw do unijnych 
przepisów i  korzystaniu z  kolejnych 
programów wsparcia inwestycji (SA-
PARD, SPO, PROW) oraz realiza-
cji dopłat bezpośrednich. Środki te 
wpłynęły na wzrost konkurencyjno-
ści rolnictwa, dochodów rolniczych 
i poprawę jakości życia na wsi. Dane 
statystyczne pokazują, że  w latach 
2004–2018 dochody na  pełnoza-
trudnionego rolnika zwiększyły się 
dwukrotnie. Od momentu wstąpie-
nia Polski do UE doradcy uczestni-
czyli także w  prowadzeniu rachun-

kowości w  systemie Polski FADN, 
zbierającym i wykorzystującym dane 
rachunkowe z gospodarstw rolnych. 

Zielony ład  
i zmiany klimatu

Ostatnie lata to wyzwania związa-
ne ze zmianami klimatycznymi, czy 
pojawianiem się nowych agrofagów, 
które wywołują coraz większe straty 
ekonomiczne. Uproszczenia w upra-
wie roli i  uprawa w  monokulturze 
utrudniają dobór skutecznych metod 
ochrony chemicznej. Powszechne 
jest też zjawisko rosnącej odporności 
agrofagów na  środki ochrony roślin, 
wynikające z ich nadmiernego i jed-
nostronnego stosowania. 
Surowce roślinne oraz pasze dla 
zwierząt mają służyć do  produkcji 
zdrowej i funkcjonalnej żywności. To 
możliwe dzięki stosowaniu integro-
wanej ochrony roślin, która zabezpie-
cza plonowanie roślin na  stabilnym 
poziomie oraz zapewnia dotrzyma-
nie norm jakościowych, czyli np. brak 
pozostałości środków ochrony roślin 
oraz mykotoksyn.

Kolejny okres programowania przed 
nami. W  życie wejdzie Europejski 
Zielony Ład i  strategie „Od pola 
do  stołu” oraz „Na rzecz bioróżno-
rodności”. Zakładają one ogranicze-
nia stosowania chemicznych środ-
ków ochrony roślin. 
Coraz większe znaczenie ma dążenie 
do  uzyskania plonów na  wysokim 
poziomie i  o wysokiej jakości, przy 
jednoczesnej ochronie bioróżnorod-

ności oraz podejmowanie działań ha-
mujących ocieplanie się klimatu. Ro-
śnie liczba gospodarstw i powierzch-
nia upraw ekologicznych, produkują-
cych z  poszanowaniem środowiska. 
Aby osiągnąć ten cel, rolnicy stosują 
cyfrowe narzędzia w  zarządzaniu 
produkcją rolniczą, wykorzystując 
chociażby dane ze stacji pogodowych. 

Gospodarstwo 
w chmurze

Przyspieszył proces cyfryzacji usług. 
Złożenie dokumentów, wniosków 
o dopłaty i inne działania, a także za-
łatwianie urzędowych spraw wymaga 
od producentów rolnych znajomości 
obsługi komputera. W  dostosowaniu 
do  coraz bardziej cyfrowej rzeczywi-
stości pomagają rolnikom doradcy. 
Mieszkańcy wsi te działania doceniają. 
O  jakości usług świadczonych przez 
doradców świadczą chociażby wyni-
ki badania „Polska Wieś i  Rolnictwo 
2020”, przeprowadzonego na zlecenie 
Ministerstwa Rolnictwa i  Rozwoju 
Wsi. Okazuje się, że 96,7% badanych 
dobrze lub bardzo dobrze ocenia ja-
kość usług doradczych w  zakresie 
prowadzenia produkcji rolniczej, zre-
alizowanej przez Ośrodki Doradztwa 
Rolniczego. 
Większość rolników, którzy korzystali 
z  usług doradczych w  roku 2020 de-
klaruje, że w 2021 roku również będzie 
z nich korzystać.
Źródła: Edward Bodkowski „Jubileusz 50-lecia Dolnoślą-

skiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu”

Badanie MRiRW "Polska Wieś i Rolnictwo" 2020
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