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Podstawy prawne 

 Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, 

rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020  

jest jedną ze strategii rozwoju, o których mowa  

w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju  
(Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.).  

 W dniu 25 kwietnia 2012 r. Rada Ministrów 

przyjęła Strategię zrównoważonego rozwoju wsi, 

rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020 

(SZRWRiR).  
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Podstawy prawne 

 W dniu 9 listopada 2012 r. Uchwała Rady 
Ministrów Nr 163 w sprawie przyjęcia Strategii 
zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i 
rybactwa na lata 2012-2020 została opublikowana 
w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski i weszła 
w życie.  

 W dniu 24 stycznia 2013 r. Minister Rozwoju 
Regionalnego wydał opinię o całkowitej zgodności 
SZRWRiR ze Średniookresową strategią rozwoju 
kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna 
gospodarka, sprawne państwo. 
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Podstawy prawne 

12-07-2013 

 Głównym celem opracowania Strategii 

zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa  

i rybactwa na lata 2012-2020 jest określenie 

kluczowych kierunków rozwoju obszarów 

wiejskich, rolnictwa i rybactwa w perspektywie  

do 2020 r., a tym samym właściwe adresowanie 

zakresu interwencji publicznych finansowanych  

ze środków krajowych i wspólnotowych.  

5 



Podstawy prawne 

12-07-2013 

 Długookresowy cel główny działań służących 

rozwojowi obszarów wiejskich, rolnictwa  

i rybactwa zdefiniowano w strategii w następujący 

sposób:  

poprawa jakości życia na obszarach wiejskich 

oraz efektywne wykorzystanie ich zasobów  

i potencjałów, w tym rolnictwa i rybactwa,  

dla zrównoważonego rozwoju kraju.  
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Definicja obszarów wiejskich 

12-07-2013 

 W Strategię zrównoważonego rozwoju wsi, 

rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020  

(podobnie jak w Programie Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013) za obszary wiejskie 

uznaje się obszar kraju z wyłączeniem miast 

liczących powyżej 5000 mieszkańców, tj. gminy 

wiejskie, gminy miejsko-wiejskie i miejskie  

z wyłączeniem miast liczących powyżej 5000 

mieszkańców  w ich granicach administracyjnych. 
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Definicja obszarów wiejskich 
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a) obszary wiejskie wg typologii Eurostat  b) obszary wiejskie wg typologii OECD 



Organizacja Współpracy  

Gospodarczej i Rozwoju 
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       Państwa - założyciele 

      Państwa, które przystąpiły do OECD po jej utworzeniu 

OECD (ang. Organization for Economic Co-operation and Development),– organizacja 
międzynarodowa o profilu ekonomicznym skupiająca 34 wysoko rozwinięte i demokratyczne 
państwa. Utworzona na mocy Konwencji o Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 
podpisanej przez 20 państw 14.12.1960. Siedzibą OECD jest Paryż. W ramach systemu OECD 
funkcjonuje Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA). 



Europejski Urząd Statystyczny  
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Siedziba w Luksemburgu 

Eurostat – urząd Komisji 

Europejskiej z siedzibą  

w Luksemburgu, powstał w 1972 r. 

Urząd zajmuje się sporządzaniem 

prognoz i analiz statystycznych 

dotyczących obszaru UE i EFTA, 

istotnych dla podejmowania decyzji 

przez organy wspólnotowe oraz 

koordynowaniem i monitorowanie 

prac narodowych urzędów 

statystycznych w celu unifikacji 

stosowanych przez nie metod badań 

a także konsolidowaniem statystyk 

krajowych, państw członkowskich. 

Do kompetencji Eurostatu 

zaliczamy także analizowanie  

i prognozowanie tendencji rozwoju 

Unii Europejskiej. 



Tło problemu 

 Planowanie działań, w tym planowanie strategiczne, 

jest wyrazem racjonalnego podejścia do rozwiązywania 

postrzeganych problemów w warunkach ograniczonych 

możliwości. 

 Niemożność zadowalającego rozwiązywania ogółu 

problemów nakazuje wybór tych, których rozwiązanie 

w pierwszej kolejności usunie bariery koniecznych 

zmian, spowoduje przyśpieszenie dokonania tych 

zmian, umożliwi osiągnięcie najbardziej istotnych 

celów. 
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Tło problemu 

 Coraz częściej sporządzenie dokumentu planistycznego 

o charakterze strategii jest postulatem ujętym w aktach 

prawnych regulujących daną sferę aktywności społecznej 

lub gospodarczej. 

 Forma tych regulacji jest różna, bywa że jest to zapis 

ustawowy. 

 Źródłem opracowań o strategicznym charakterze mogą 

być zalecenia, a nawet zobowiązania wynikające  

z członkostwa Polski we Wspólnocie Europejskiej  

i innych form współpracy międzynarodowej.  
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Tło problemu 

12-07-2013 

 Jakkolwiek każda sporządzana strategia jest formalnie 
opracowaniem autonomicznym, wskazane jest ukazanie 
jego relacji do dokumentów ogólniejszych, logicznie 
pokrewnych, relacji „zależności” z planistycznym 
otoczeniem. 

 W Polsce, która jest członkiem UE „sieć” planów 
strategicznych, występujących pod różnymi nazwami  
jest dość mocno rozbudowana. 

 Na następnych slajdach schemat zintegrowanych 
strategie rozwoju oraz układ celów i priorytetów: 
              Strategii zrównoważonego rozwoju wsi,  
          rolnictwa  i rybactwa na lata 2012-2020 
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Zintegrowane strategie rozwoju 
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Strategia rozwoju kapitału 
społecznego 

Strategia Rozwoju Systemu 
Bezpieczeństwa Narodowego 

RP 2011-2020/22 

Strategia rozwoju 
transportu 

Strategia rozwoju 
kapitału ludzkiego 

Strategia innowacyjności  
i efektywności gospodarki 

Krajowa strategia rozwoju 
regionalnego – regiony 

– miasta – obszary wiejskie 

Bezpieczeństwo 
energetyczne i środowisko 

Sprawne 
państwo 

Źródło: Plan uporządkowania strategii rozwoju - dokument przyjęty przez Radę Ministrów  

w dniu 24.11.2009 r. (ze zm. wprowadzonymi w dniu 10.03.2010 r. oraz w dniu 30.04.2011 r.) 

Długookresowa strategia rozwoju 
kraju 2030  

Trzecia fala nowoczesności 
główne trendy, wyzwania, i scenariusze rozwoju 

społeczno-gospodarczego kraju oraz kierunki 
przestrzennego zagospodarowania kraju, z 

uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju 

 

Średniookresowa strategia 
rozwoju kraju 2020 

podstawowe uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju 
kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym, 

regionalnym i przestrzennym, realizowany przez 
strategie rozwoju oraz przy pomocy programów 

 

Strategia zrównoważonego 
rozwoju wsi, rolnictwa  

i rybactwa na lata 2012-2020 



 Układ celów i priorytetów 
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Cel ogólny 
POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA NA OBSZARACH WIEJSKICH ORAZ EFEKTYWNE 

WYKORZYSTANIE ICH ZASOBÓW I POTENCJAŁÓW, W TYM ROLNICTWA I RYBACTWA,  
DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU KRAJU. 

Cel 1. Wzrost jakości 
kapitału ludzkiego, 

społecznego, zatrudnienia 
i przedsiębiorczości na 

obszarach wiejskich 

Cel 2. Poprawa warunków 

życia na obszarach 

wiejskich oraz poprawa ich 

dostępności przestrzennej 

Cel 3. 

Bezpieczeństwo 

żywnościowe 

Cel 4. Wzrost 

produktywności  

i konkurencyjności 

sektora rolno-

spożywczego 

Cel 5. Ochrona 

środowiska i adaptacja 

do zmian klimatu na 

obszarach wiejskich 

Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa  
i rybactwa na lata 2012-2020 

Do każdego celu szczegółowego zostały przypisane priorytety (łącznie 22 priorytety) 
agregujące grupy kierunków interwencji (łącznie 82 kierunki interwencji) 

4 priorytety 5 priorytetów 5 priorytetów 4 priorytety 4 priorytety 

16 kierunków 
interwencji 

20 kierunków 
interwencji 

13 kierunków 
interwencji 

14 kierunków 
interwencji 

19 kierunków 
interwencji 



Cel 1. 
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Cel 1. Wzrost jakości kapitału ludzkiego, społecznego, 

zatrudnienia i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich 

1.1. Podnoszenie umiejętności, poziomu wykształcenia 
oraz  wzrost mobilności zawodowej mieszkańców 
obszarów wiejskich 

1.2. Zwiększanie zatrudnienia mieszkańców obszarów 
wiejskich bez konieczności zmiany ich miejsca 
zamieszkania 

1.3. Rozwój przedsiębiorczości i pozarolniczych 
miejsc pracy z wykorzystaniem potencjału 
endogenicznego obszarów wiejskich 

1.4. Zapobieganie i ograniczanie wykluczenia 
społecznego oraz aktywizacja mieszkańców obszarów 
wiejskich 
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Cel 2. 
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Cel 2. Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich 

oraz poprawa ich dostępności przestrzennej 

2.1. Rozwój infrastruktury gwarantującej bezpieczeństwo 
energetyczne, sanitarne i wodne na obszarach wiejskich 

2.2. Rozwój infrastruktury transportowej gwarantującej 
dostępność transportową obszarów wiejskich 

2.3. Budowa i rozwój infrastruktury i technologii 
umożliwiających mieszkańcom obszarów wiejskich 
korzystanie i dostęp do technologii ICT o wysokim 
standardzie 

2.4. Rozwój infrastruktury społecznej zapewniającej 
mieszkańcom obszarów wiejskich dostęp do dóbr i usług 
publicznych 

2.5. Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa na obszarach 
wiejskich 
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Cel 3. 
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Cel 3. Bezpieczeństwo żywnościowe  

3.1. Utrzymanie i poprawa jakości bazy 
produkcyjnej rolnictwa i rybactwa 

3.2. Wytwarzanie wysokiej jakości, bezpiecznych 
dla konsumentów produktów rolno-spożywczych 

3.3. Przestrzeganie/ stosowanie zasad uczciwej 
konkurencji na wspólnotowym i globalnym 
rynku rolno-spożywczym 

3.4. Podnoszenie świadomości i wiedzy 
producentów oraz konsumentów w zakresie 
produkcji rolno-spożywczej i zasad żywienia 
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Cel 4. 
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Cel 4. Wzrost produktywności i konkurencyjności 
sektora rolno-spożywczego 

4.1. Modernizacja i wzrost innowacyjności 
sektora rolno-spożywczego  

4.2. Kreowanie oraz transfer wiedzy i technologii 
służącej zrównoważonemu rozwojowi sektora 
rolno-spożywczego 

4.3. Dostosowanie struktur sektora rolno-
spożywczego do zmieniających się wyzwań w 
Polsce, UE i w skali globalnej 

4.4. Promocja oraz powiększanie rynków zbytu 
produktów rolno-spożywczych 
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Cel 5. 
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Cel 5. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu na 
obszarach wiejskich 

5.1. Ochrona środowiska naturalnego w sektorze rolniczym 
i różnorodności biologicznej  na obszarach wiejskich 

5.2. Kształtowanie przestrzeni wiejskiej z uwzględnieniem 
ochrony krajobrazu i ładu przestrzennego 

5.3. Adaptacja rolnictwa i rybactwa do zmian klimatu oraz 
ich udział w przeciwdziałaniu tym zmianom (mitygacji)  

5.4. Zrównoważona gospodarka leśna i łowiecka na 
obszarach wiejskich 

5.5. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii na obszarach wiejskich 
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Interwencja 
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Interwencja 
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Interwencja 

12-07-2013 23 



Interwencja 
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Interwencja 
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Rodzaje strategii rozwoju 
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Komplementarność 

12-07-2013 

 Poszczególne strategie rozwoju są ze sobą ściśle 

powiązane.  

 Związki te dotyczą zarówno nakładania się 

(komplementarności) celów, jak i instrumentów 

realizacyjnych.  

 Jednocześnie niektóre spośród przywołanych 

dziewięciu innych strategii rozwoju odnoszą się  

do określonych obszarów tematycznych  

(np. strategia rozwoju transportu)… 
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Komplementarność 

12-07-2013 

 …lub mają wymiar horyzontalny i obejmują 

działania adresowane do wybranych 

regionów/obszarów (jak np. strategia 

zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa  

i rybactwa).  

 Stąd cele i priorytety wskazane w SZRWRiR  

będą realizowane poprzez instrumenty będące  

w zakresie kompetencji różnych ministrów  

i mające odzwierciedlenie w innych strategiach.  
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Podejście LEADER 

12-07-2013 

 W tej sieci planów strategicznych umiejscowione 

jest podejście LEADER w nowym wymiarze pod 

nazwą rozwój kierowany przez lokalne 

społeczności (CLLD*). 

 Wprowadzenie nowej nazwy ma nie tylko 

formalne znaczenie, wskazuje na znaczne 

poszerzenie roli podejścia i wzmocnienie 

kompetencji podmiotów bezpośrednio 

realizujących to podejście. 
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Jak jest teraz – regulacje 

12-07-2013 

 Uregulowania niezależne: 

 Oś 4 LEADER, w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013   

(PROW 2007-2013). 
[EFRROW – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich] 

 Oś priorytetowa 4: zrównoważony rozwój obszarów 

zależnych głównie od rybactwa w ramach Programu 

Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora 

rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich  

2007-2013” (PO RYBY). 

[EFR – Europejski Fundusz Rybacki] 
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Jak jest teraz – statystyka 

 Osi 4 LEADER: 

 787,5 miliona € z PROW 2007-2013,  
~ 4,5% alokacji dla całego PROW 2007-2013, 

 336 LGD realizujących LSR, 

 > 90% ludności i obszarów wiejskich Polski objętych 
wybranymi do realizacji LSR. 

 Oś priorytetowa 4: zrównoważony rozwój obszarów 
zależnych głównie od rybactwa 

 313 milionów € 

 ~ 31 % alokacji dla całego PO RYBY 

 48 LGR realizujących LSROR 

 Obejmują niemal 10% ludności i ponad 22% powierzchni 
całego kraju  
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Jak jest teraz – statystyka 

 LGD a LGR  

 4 organizacje funkcjonują jednocześnie jako LGD  

i LGR  

 1 struktura (organizacja)  

 2 strategie  

 Pozostałe LGR obejmują swoją LSROR obszary 

objęte także LSR realizowanymi przez LGD  

 2 struktury (organizacje)  

 2 strategie  
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Rozwój kierowany przez lokalną 

społeczność (CLLD) 

12-07-2013 

 Rozwój kierowany przez lokalne społeczność jest 
oparty na inicjatywie LEADER i dotyczy wszystkich 
funduszy objętych wspólnymi ramami strategicznymi: 

 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 

 Europejski Fundusz Społeczny,  

 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich,  

 Europejski Fundusz Morski i Rybacki, 

 Fundusz Spójności. 

 Dotyczy okresu planowania 2014-2020 (fundusze 
określone we wspólnych ramach strategicznych). 
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Rozwój kierowany przez lokalną 

społeczność (CLLD) 

12-07-2013 

 Rozwój kierowany przez lokalną społeczność to 

narzędzie komplementarne dla innych rodzajów 

wsparcia rozwoju na szczeblu lokalnym.  

 Rozwój kierowany przez lokalną społeczność może 

mobilizować oraz angażować lokalne społeczności  

i ich organizacje do działania na rzecz osiągnięcia 

celów inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 

sprzyjającego włączeniu społecznemu, określonych  

w strategii „Europa 2020”, wspieraniu spójności 

terytorialnej i osiąganiu określonych założeń 

regulacyjnych.  
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Rozwój kierowany przez lokalną 

społeczność (CLLD) 

12-07-2013 

 Wspólna metodologia pozwoli na powiązane  

i zintegrowane wykorzystanie funduszy w celu 

realizowania strategii rozwoju lokalnego.  

 Głównym celem propozycji Komisji jest uproszczenie  

i rozszerzenie stosowania rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność jako narzędzia rozwoju.  

 Propozycje dotyczące rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność: 

 będą zachęcać społeczności lokalne do opracowywania 

zintegrowanego podejścia oddolnego w okolicznościach,  

w których istnieje potrzeba odpowiedzi na terytorialne  

i lokalne wyzwania, wymagające zmian strukturalnych; 
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Rozwój kierowany przez lokalną 

społeczność (CLLD) 

12-07-2013 

 będą budować możliwości społeczności  

i stymulować innowacyjność (w tym innowacje 

społeczne), przedsiębiorczość i możliwości zmian 

poprzez zachęcanie do rozwoju  i odkrywania 

niewykorzystanego potencjału z poziomu społeczności 

i terytoriów;  

 będą promować poczucie własności społeczności 

poprzez zwiększanie uczestnictwa w obrębie 

społeczności oraz budować poczucie zaangażowania 

i własności, które może zwiększać efektywność 

regulacji unijnych;  
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Rozwój kierowany przez lokalną 

społeczność (CLLD) 

12-07-2013 

 będą wspomagać zarządzanie wielopoziomowe poprzez 

zapewnienie lokalnym społecznościom kierunku pełnego 

udziału w kształtowaniu realizacji celów UE we 

wszystkich obszarach. 

 

 Lokalny rozwój kierowany przez społeczność jest 

opcjonalny w przypadku EFRR, EFS i EFMR, 

jednak jest obowiązkowy w przypadku 

EFRROW. 
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Główne zmiany na lata 2014-2020 

12-07-2013 

 Możliwość realizacji wielofunduszowej strategii 

 „bardziej” zintegrowanej 

 Wybór LGD „ponad programami” 

 komitet wybierający (możliwość połączenia się LGD i 

LGR, uregulowanie kwestii następstwa prawnego w 

związku ze zobowiązaniami z okresu 2007-2013, wybór 

regionalny? ocena dokonywana przez panel ekspertów?) 

 Szersze kompetencje dla LGD 

 ustalanie kwoty wsparcia 
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12-07-2013 

DIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!!! 
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