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Zasady prowadzenia polityki rozwoju

Nowy model opracowania i wdrażania 
dokumentów strategicznych na 
poszczególnych szczeblach administracji 
państwowej i samorządowej.



NOWY SYSTEM DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH  



ROZWÓJ WSZYSTKICH OBSZARÓW WIEJSKICH
włączenie w realizację PAKTU całego Rządu

 Rozwój kraju nie może być skoncentrowany w kilku metropoliach. Musi

dotyczyć obszaru całego kraju.

 Zrównoważony rozwój społeczny i regionalny to położenie nacisku na

włączenie w procesy rozwojowe nie tylko aglomeracji ale także

mniejszych miast i obszarów wiejskich

(Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju przyjęty Uchwałą NR 14/2016 Rady Ministrów z dnia

16 lutego 2016r.)

 Jednocześnie dla oparcia konkurencyjności kraju o stabilne i trwałe

podstawy konieczne jest zwrócenie większej niż dotychczas uwagi na

zagadnienia włączania w procesy rozwojowe wszystkich grup

społecznych i wszystkich terytoriów(…)

(Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 z perspektywą do 2030 r., 14 

luty 2017r.)



POZIOM ADMINISTRACJI SAMORZADOWEJ
Włączenie w realizację PAKTU samorządów

Potrzeba włączenia wszystkich obszarów wiejskich i rolnictwa 

w strategie i programy rozwoju

 Każde województwo ma własną strategię rozwoju, tylko nieliczne z nich

podejmują tematykę dot. rozwoju obszarów wiejskich lub rolnictwa.

(Dlatego: Inicjatywa MRiRW w zakresie powołania 16 Zespołów wojewódzkich przygotowujących

regionalne programy rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa do 2030; spotkanie inaugurujące prace

odbyło się w dniu 27 kwietnia 2017 r.)

 Regionalne Programy Operacyjne Rozwoju Województw (obecne RPO na lata

2014-2020 oraz przyszłe RPO na lata 2021-2027) powinny prezentować

sposób ujęcia wymiaru wiejskiego.

(na wniosek MRiRW zmiany w zapisach Umowy Partnerstwa – dodanie nowego podrozdziału –

Sposób ujęcia wymiaru wiejskiego; ustalenia Komitetu Stałego Rady Ministrów z dnia 25 maja

2016r.)

 Strategie rozwoju Powiatów i Gmin oraz Programy rewitalizacji powinny

uwzględniać potrzeby i szanse rozwojowe obszarów wiejskich i rolnictwa.



Cel główny SOR

„Tworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski przy 

jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, 

ekonomicznym, środowiskowym i terytorialnym”

Cel szczegółowy I  -Trwały 

wzrost gospodarczy oparty 

coraz silniej o wiedzę, dane 

i doskonałość organizacyjną

Cel szczegółowy II –

Rozwój społecznie 

wrażliwy i terytorialnie 

zrównoważony

Cel szczegółowy III –

Skuteczne państwo i 

instytucje służące 

wzrostowi społecznemu 

i gospodarczemu

Obszary wpływające na osiągnięcie celów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Kapitał ludzki

i społeczny
Cyfryzacja Transport Energia Środowisko

Bezpieczeństwo 

narodowe

Cztery Filary/Cele SOR

•Filar III•Filar IV

•Filar II•Filar I

OPŁACALNOŚĆ 
PRODUKCJI 

ROLNEJ

JAKOŚĆ ŻYCIA I 
ŚRODOWISKA 

NA 
OBSZARACH 
WIEJSKICH

POZAROLNICZE 
MIEJSCA PRACY 

I AKTYWNE 
SPOŁECZEŃSTW

O

SPRAWNA 
ADMINISTRACJ

A ROLNA

FILARY STRATEGII I PAKTU  ORAZ  CELE I OBSZARY SOR 



FILAR I: OPŁACALNOŚĆ PRODUKCJI ROLNEJ

KIERUNKI INTERWENCJI

1.1. Innowacje, cyfryzacja i przemysł 4.0. w systemie żywnościowym

1.2.  Zagwarantowanie jakości i bezpieczeństwa żywności

1.3. Modernizacja i zmiany strukturalne gospodarstw

1.4. Uczciwa konkurencja i skrócenie łańcucha dostaw

1.5. Budowa nowych modeli współpracy i integracja sektora rolno-spożywczego 

1.6. Stabilne finansowanie rolnictwa

1.7. Zarządzanie ryzykiem w sektorze rolno-spożywczym 

1.8. Poszerzanie i rozwój rynków zbytu



FILAR II: JAKOŚĆ ŻYCIA  I ŚRODOWISKA NA OBSZARACH WIEJSKICH

KIERUNKI INTERWENCJI

2.1. Rozwój infrastruktury technicznej obszarów wiejskich

2.2. Dostępność transportowa i cyfrowa obszarów wiejskich

2.3. Dostępność wysokiej jakości usług publicznych

2.4. Rewitalizacja wsi i małych miast

2.5. Rozwój na rzecz i w zgodzie z demografią

2.6. Gospodarowanie zasobami środowiska i przestrzenią dla przyszłych pokoleń i wzrostu gospodarczego

2.7. Adaptacja rolnictwa i rybactwa do zmian klimatu oraz ich udział w przeciwdziałaniu tym zmianom

2.8. Gospodarka o obiegu zamkniętym i biogospodarka (w tym OZE)



FILAR III: POZAROLNICZE MIEJSCA PRACY I AKTYWNE SPOŁECZŃSTWO

KIERUNKI INTERWENCJI

3.1. Rozwój i uproszczenia na rzecz przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

3.2. Przepływy zasobów pracy na pozarolniczy rynek

3.3. Ustawiczny wzrost umiejętności i kompetencji mieszkańców wsi

3.4. Powrót na rynek pracy 

3.5. Rozwój inicjatyw oddolnych i Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

3.6. Zdrowy i aktywny styl życia na wsi w każdym wieku

3.7. Rozwój ekonomii i solidarności społecznej na obszarach wiejskich



FILAR IV: SPRAWNA ADMINISTRACJA ROLNA 

KIERUNKI INTERWENCJI

4.1. Zaplecze badawczo-rozwojowe 4.0.

4.2. Nowoczesne doradztwo rolnicze

4.3. System oświaty rolniczej odpowiadający na wyzwania demograficzne i rozwojowe

4.4. Efektywny system nadzoru w łańcuchu rolno-spożywczym

4.5. Zmiany struktury i usprawnienia w funkcjonowaniu rolniczych agencji

4.6. Zintegrowane zarządzanie rozwojem obszarów wiejskich

4.7. Efektywne zarządzanie mieniem państwowym w sektorze rolno-spożywczym



Projekty MRiRW: dot. sektora rolno-spożywczego

 Projekty rozwoju branż (Innowacyjne przetwory owocowo-
warzywne; Polska wieprzowina; Polska wołowina; Polska 
jagnięcina i baranina)

 Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego na 
lata 2014-2020.

 Gospodarowanie gruntami rolnymi na rzecz zrównoważonego 
rozwoju.

 Spółdzielnie rolników 

 Nowoczesne ubezpieczenia rolnicze

 Program wsparcia hodowli roślin w Polsce 

 Intermodalny terminal towarowy 

 Odtworzenie i wsparcie rozwoju lokalnych rynków rolnych

 Efektywny system doradztwa rolniczego

 Platforma żywnościowa

 Linia pożyczkowa i Fundusz rozwoju rolnictwa 

 Woda dla rolnictwa

Projekty MRiRW: dot. rozwoju obszarów wiejskich

Pakt dla obszarów wiejskich 

Infrastruktura dla rozwoju obszarów wiejskich 
 poprawa dostępności komunikacyjnej, 
 wsparcie inwestycji z zakresu gospodarki wodno-

ściekowej, 
 wyeliminowanie terytorialnych różnic 

w możliwości dostępu do szerokopasmowego 
internetu, 

 baza usług społecznych i kulturalnych, 
w tym szkół i przedszkoli, obiektów zdrowia

Profesjonalne Instytucje Otoczenia Biznesu

Nowe szanse dla wsi

PAKT JAKO JEDEN Z PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH
Projekty SOR koordynowane przez MRiRW



FORA DYSKUSJI

międzyresortowy Zespół ds. aktualizacji 
Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, 

rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020(2030)

zespół doradczo-konsultacyjny o 
charakterze organizacji non-profit 

ds. aktualizacji Strategii 
zrównoważonego rozwoju wsi, 

rolnictwa i rybactwa pełniącego 
rolę rolno-wiejskiego Think tanka

16 wojewódzkich Zespołów 
analizujących szanse i zagrożenia 
oraz potencjalne kierunki rozwoju 

obszarów wiejskich

międzyresortowe Zespoły 
ds. aktualizacji pozostałych 

Strategii horyzontalnych



Zespoły wojewódzkie analizujące szanse i zagrożenia oraz potencjalne 
kierunki rozwoju obszarów wiejskich
Informacje o powołaniu zespołu

Województwo Data powołania

Dolnośląskie 12 czerwca 2017 r.

Kujawsko-Pomorskie 9 czerwca 2017 r.

Lubelskie 12 czerwca 2017 r.

Lubuskie 12 czerwca 2017 r.

Łódzkie 8 czerwca 2017 r.

Małopolskie 26 czerwca 2017 r.

Mazowieckie 19 czerwca 2017 r.

Opolskie 4 lipca 2017 r.

Podkarpackie 14 czerwca 2017 r.

Podlaskie 21 czerwca 2016 r.

Pomorskie 22 czerwca 2017 r

Śląskie 9 czerwca 2017 r.

Świętokrzyskie 13 czerwca 2017 r.

Warmińsko-Mazurskie 3 lipca 2017 r.

Wielkopolskie 9 czerwca 2017 r. 

Zachodniopomorskie 6 lipca 2017 r. 



Zespołów wojewódzkich przygotowujących regionalne programy rozwoju obszarów 
wiejskich i rolnictwa do 2030 

 Celem prac prowadzonych przez 16 Zespołów Wojewódzkich jest określenie rdzennych 
potencjałów oraz identyfikacja potrzeb rozwojowych obszarów wiejskich i sektora rolno-
spożywczego w poszczególnych województwach. 

 Dokument będący wynikiem ww. prac będzie:

– przekazany jako wkład do opracowywania nowych lub aktualizacji obecnych Strategii 
rozwoju danego województwa. 

– prace nad nim pozwolą w większym stopniu włączyć społeczności lokalne i regionalne w 
dyskusję o przyszłości i oczekiwaniach Polaków odnośnie realizacji polityki krajowej, 
regionalnej i unijnej (w tym po 2020r.)

– wykorzystany w opisie wymiaru terytorialnego Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, 
rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2030, Paktu dla obszarów wiejskich oraz programów 
współfinansowanych ze środków UE na następny okres programowania (2021-2027). 



DOTYCHCZASOWE PRACE

• Utworzono międzyresortowy Zespół ds. aktualizacji 
Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i 
rybactwa na lata 2012-2020(2030)

• Przygotowano projekt Strategii, poddano 
konsultacjom  

• Zlecono i opracowano dwie ekspertyzy 
(w zakresie budżetów gmin i demografii)

• Opracowano sprawozdania z realizacji strategii za 
lata 2015-2016 z elementami oceny

• Instytuty, MRiRW i MGMiŻŚ opracowały 
aktualizację wybranych treści diagnozy Strategii

• Utworzono 16 wojewódzkich 
Zespołów analizujących 
szanse i zagrożenia oraz 
potencjalne kierunki rozwoju 
obszarów wiejskich

WEWNĄTRZRESORTOWO REGIONALNIE MIĘDZYRESORTOWO

• przedstawiciele MRiRW
uczestniczą w pracach 
międzyresortowych 
zespołów ds. 
aktualizacji 6 strategii:

• ds. aktualizacji Strategii 
Rozwoju Transportu  2020 

• ds. aktualizacji Strategii 
Rozwoju Kapitału Ludzkiego

• ds. Krajowej Strategii 
Rozwoju Regionalnego 

• ds. Polityki Ekologicznej 
Państwa 

• ds. Strategii Rozwoju 
Kapitału Społecznego 

• Zespół ds. Strategii 
innowacyjności i 
efektywności gospodarki 
(Nowa Polityka Przemysłowa)

• Otrzymano zgodę na odstąpienie od opracowania 
Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

• Nawiązano współpracę z GUS 
w zakresie szkoleń 
regionalnych dla członków 
Zespołów wojewódzkich

• Opracowano część 
diagnostyczną regionalnych 
analiz szans i zagrożenia oraz 
potencjalnych kierunków 
rozwoju obszarów wiejskich



Dziękuje za uwagę 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi


