
Powołanie Zespołu ds. promocji doradztwa rolniczego przy MRiRW 

 

14 stycznia 2022 roku odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ds. Promocji. W spotkaniu 

zorganizowanym w trybie online wzięli udział przedstawiciele MRiRW, Centrum Doradztwa 

Rolniczego oraz wszystkich wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego. W trakcie 

spotkania została przedstawiona koncepcja powołania Zespołu ds. promocji, którego celem 

jest: 

• wypracowanie dobrych, trwałych i długofalowych  rozwiązań akceptowanych przez 

wszystkie jednostki doradztwa rolniczego, które ułatwią i pomogą lepiej promować 

publiczne doradztwo rolnicze, 

• kształtowanie pozytywnego wizerunku doradztwa, 

• pozyskanie nowych klientów, 

• wykorzystanie i uporządkowanie dotychczasowego dorobku jdr do usprawnienia 

działań promocyjnych i informacyjnych. 

Strukturę zespołu tworzą 4 grupy zadaniowe: 

• Grupa robocza ds. budowania marki i strategii działań promocyjnych. 

• Grupa robocza ds. stron www i wydawnictw 

• Grupa robocza ds. promocji doradztwa na Krajowych Dniach Pola 

• Grupa robocza ds. promocji doradztwa na forum międzynarodowym 

 

Kierowanie grupami roboczymi: 

• Grupa robocza I.  – Jolanta Brudnik, dyrektor CDR Oddział w Krakowie 

• Grupa robocza II. – Mariusz Tatka, dyrektor CDR Oddział w Poznaniu 

• Grupa robocza III – Sławomir Piotrowski, dyrektor Mazowieckiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego w Warszawie 

• Grupa robocza IV. – Paweł Krzeczunowicz, dyrektor CDR Oddział w Warszawie 

Z ramienia ZODR w Barzkowicach członkami Zespołu są Adam Kalinowski, zastępca 

dyrektora ZODR w Barzkowicach, Izabela Świgoń, starszy specjalista Dział MDW oraz 

Stanisław Zarzycki, główny specjalista, doradca rolnośrodowiskowy. 

Dotychczas odbyły się 3 spotkania poszczególnych grup roboczych. Spotkania II grupy 

roboczej ds. stron www i wydawnictw odbyły się 10.01, 14.02 i 28.03. 

Ustalono skład Zespołu ds. Promocji oraz skład poszczególnych grup roboczych.  

Skorygowano skład grupy roboczej ds. stron www. i wydawnictw (dotychczasowy Zespół 

ds. Promocji). Informację o składzie grup wraz z kontaktami do uczestników przekazano 

kierownikom grup roboczych. 

Opracowano i zgłoszono do KSOW projekt operacji pn. „Sieciowanie działań doradczych 

i edukacyjnych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich”. W ramach operacji zaplanowano 

przeprowadzenie diagnozy aktualnego stanu, w tym identyfikację i analizę podmiotów 

świadczących usługi edukacyjne i doradcze oraz diagnozę głównych obszarów problemowych 

związanych z tą działalnością. Diagnoza będzie punktem wyjścia do opracowania strategii 

działań na rzecz budowy i promocji sieci jednostek doradztwa rolniczego. Wdrożenie zaleceń 

strategii realizowane będzie w trakcie cyklu szkoleń oraz podsumowującej konferencji. Celem 



całej operacji jest promowanie działań wspólnych realizowanych przez jdr. Operacja 

zaplanowana jest na 2 lata. 

Opracowano regulamin konkursu na identyfikację wizualną wspólnej marki jednostek 

doradztwa rolniczego pn. „Państwowe Doradztwo Rolnicze”. 

Ogłoszono konkurs dla pracowników jdr na projekt identyfikacji wizualnej (LOGO) marki 

„Państwowe Doradztwo Rolnicze”. Konkurs realizowany jest w okresie 28.02-25.03 2022 r. 

Ocenę prac konkursowych przez komisję złożoną z członków Zespołu ds. Promocji 

zaplanowano w okresie 4-8 kwietnia 2022 r. 

Trwają prace nad przygotowaniem wytycznych do oceny prac zgodnie z przyjętymi 

w regulaminie założeniami i kryteriami oceny. 

Zebrano informację o ogólnopolskich imprezach wystawienniczo-promocyjnych. Zebrany 

materiał będzie poddany analizie pod kątem ogólnopolskiej współpracy przy ich realizacji 

i ewentualnego powołania kolejnych grup roboczych dotyczących promocji tych wydarzeń. 

W związku z planowanymi szkoleniami dla członków Zespołu oraz grup zadaniowych 

rozeznano rynek usług szkoleniowych z zakresu promocji i budowy marki z uwzględnieniem 

specyfiki działań adresowanych do instytucji publicznych. 

Opracowano projekt zakładki „Doradztwo rolnicze” na stronie www. Ministerstwa Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi. Projekt jest aktualnie w fazie uzgodnień wewnętrznych. 

Opracowano projekt Regulaminu zamieszczania materiałów informacyjnych w zakładce 

„Doradztwo rolnicze” na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt 

jest aktualnie w fazie uzgodnień wewnętrznych. 

W najbliższym okresie kontynuowane będą zadania dotyczące:  

- organizacji pracy zespołu i grup zadaniowych, w tym organizacja spotkań poszczególnych 

grup roboczych w celu ustalenia celów, zadań i harmonogramu prac do realizacji w 2022 r. 

- rozstrzygnięcia konkursu na LOGO - „Państwowe Doradztwo Rolnicze” 

- przeglądu i analizy dotychczas podjętych działań dotyczących wspólnej promocji jdr 

- szkoleń dla członków zespołu i grup zadaniowych z tematyki promocji i budowy marki 

instytucji publicznej 

- realizacja operacji „Sieciowanie działań doradczych i edukacyjnych na rzecz rozwoju 

obszarów wiejskich”. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, w 2022 r. 

zaplanowano do realizacji diagnozę stanu aktualnego oraz opracowanie strategii działań 

na rzecz budowy i promocji sieci jednostek doradztwa rolniczego 

Opracowanie: Izabela Świgoń, ZODR w Barzkowicach 

 


