
Spotkanie Zespołu ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju 

obszarów wiejskich do 2030 r. w województwie zachodniopomorskim 

 W dniu 09 listopada 2017 r. w Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego 

w Barzkowicach odbyło się kolejne spotkanie członków Zespołu ds. analizy szans i zagrożeń 

oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r. w województwie 

zachodniopomorskim. Na zaproszenie pana Krzysztofa Kozłowskiego Wojewody 

Zachodniopomorskiego w spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele ośrodków 

akademickich. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny reprezentował                                   

dr Arkadiusz Malkowski oraz dr inż. Adam Tański, natomiast Politechnikę Koszalińską 

reprezentował prof. dr hab. Michał Jasiulewicz. W spotkaniu wzięli również udział 

przedstawiciele związków branżowych: Pan Andrzej Syczewski Prezes Szczecińskiego 

Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz pani Edyta Jaroszewska–Nowak 

Przewodnicząca Zachodniopomorskiego Oddziału Stowarzyszenia Producentów Żywności 

Metodami Ekologicznymi EKOLAND. 

 W spotkaniu uczestniczył pan Marek Subocz Wicewojewoda Zachodniopomorski, 

który podziękował zaproszonym gościom za przybycie i zaangażowanie w prace nad strategią 

rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa w naszym województwie. Przewodniczący Zespołu 

podkreślił, że stworzenie strategii regionu jest niezwykle odpowiedzialnym zadaniem                         

i z tych właśnie powodów do Zespołu powołane zostały osoby dysponujące rozległą i fachową 

wiedzą dotyczącą diagnozowanych obszarów. Dodał także, że w myśl wytycznych                                       

z Ministerstwa podjęliśmy współpracę z przedstawicielami środowiska naukowego: 

Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym, Uniwersytetem Szczecińskim                            

i Politechniką Koszalińską. Wicewojewoda Zachodniopomorski pan Marek Subocz 

zaakcentował, że zaangażowanie w zakresie wiedzy i doświadczenia będzie kluczowe podczas 

redagowania tekstu naukowego.  

Podczas spotkania Pan Adam Kalinowski Wiceprzewodniczący Zespołu przedstawił 

wnioski z konferencji pn. „Status Rolnictwa Zachodniopomorskiego w Perspektywie 

Regionalizacji – konsultacje ZIR”, która odbyła się w dniach 19-20.10.2017r . w Dźwirzynie. 

Kolejnym punktem programu było omówienie wstępnej diagnozy rozwoju obszarów wiejskich 

i rolnictwa do 2030 r. w województwie zachodniopomorskim. Zarówno członkowie Zespołu, 

jak i zaproszeni goście przedstawiali swoje wnioski i uwagi do tworzonej koncepcji strategii 

wojewódzkiej. Następnie pan Adam Kalinowski Wiceprzewodniczący Zespołu zapoznał 

zebranych z uwagami i wskazówkami Departamentu Strategii, Analiz i Rozwoju MRiRW 



odnoszącymi się do przesłanego projektu wstępnej diagnozy regionu. Na zakończenie 

dyskutowano na temat prognozy trendów rozwojowych województwa. 

  

                    
Fot.1 Od prawej Przewodniczący Zespołu ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych 

kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r.- pan Marek Subocz Wicewojewoda 

Zachodniopomorski oraz pan Adam Kalinowski Dyrektor ZODR w Barzkowicach 

Wiceprzewodniczący Zespołu 



                      
Fot.2. Członkowie Zespołu ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków 

rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r. 

 

Fot.3. Członkowie Zespołu oraz zaproszeni goście                                                                           

podczas spotkania 09.11.2017 r. w Barzkowicach 



                        

Fot. 4. Uczestnicy spotkania 09.11.2017 r. w Barzkowicach 

                       

Fot. 5. Uczestnicy spotkania 09.11.2017 r. w Barzkowicach 

 



                     

Fot. 6. Uczestnicy spotkania 09.11.2017 r. w Barzkowicach 

 


