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W dniu 26 stycznia 2021 r. Pan Jan Białkowski, zastępca dyrektora Narodowego 

Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi oraz Pani Lila Pławińska-Kopeć, dyrektor Centrum 

Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie podpisali list intencyjny o współpracy obu instytucji. List 

podpisano w obecności Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Szymona Giżyńskiego, 

zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii dr n. wet. Mirosława Welza, posłów Pana Artura 

Szałabawki, Pana Leszka Dobrzyńskiego i Pana Michała Jacha oraz Pana Zbigniewa 

Boguckiego Wojewody Zachodniopomorskiego i Pana Marka Subocza Wicewojewody 

Zachodniopomorskiego. 

Od 1 stycznia 2021 r. organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny nad 

Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

CEO w Szczecinie znalazło się w sieci szkół ministerialnych, których jest już 59 w całym kraju.. 

Przejęcie szkół dotychczas prowadzonych przez powiaty stwarza możliwość szerszej promocji 

kształcenia rolniczego, unowocześniania procesu dydaktycznego i wprowadzania nowych 

kierunków kształcenia dostosowanych do zapotrzebowania regionalnego rynku pracy 

i wymogów współczesności. 

„Jesteśmy tu dziś po to, żeby złożyć zobowiązanie podjęcia wszelkich działań, by 

Centrum Edukacji Ogrodniczej stało się najlepszą szkołą rolniczą w Polsce”– powiedział 

wiceminister Pan Szymon Giżyński. – „Lokalizacja szkoły w mieście, z takim zapleczem 

kulturalnym jak Szczecin pozwala nie tylko na naukę wybranego zawodu, ale również 

wszechstronny rozwój” – podkreślił wiceminister. Podczas wystąpienia wojewoda  

Pan Zbigniew Bogucki zaznaczył, że starania parlamentarzystów i radnych z naszego 

województwa przyniosły wymierny efekt – „Szkoła, która obchodzi 75-lecie istnienia została 

przejęta przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. To pozwoli kształcić specjalistów, którzy 

będą wsparciem dla polskiego rolnictwa i weterynarii”. 

Polityka rolna Unii Europejskiej zmierzająca do prowadzenia zrównoważonego 

rozwoju rolnictwa, a także nieustanny rozwój techniki i technologii stosowanych w rolnictwie, 

bezpieczeństwo żywności, zmieniające się wciąż potrzeby konsumentów, wzrost jakości życia 

na wsi oraz konieczność efektywnego wykorzystania istniejących zasobów rolnictwa 

wymuszają dokonanie zmian także w kształceniu młodych, przyszłych rolników. 

Szkoły prowadzone przez resort będą brać udział w projektach dofinansowywanych ze 

środków unijnych, mających na celu poprawę infrastruktury edukacyjnej, wymianę staży 



zawodowych, organizację praktyk zawodowych, doskonalenie umiejętności posługiwania się 

językiem obcym, itp.. Zamierzamy rozwijać wśród młodzieży postawy przedsiębiorczości, 

aktywności patriotycznej i społecznej, a także wzbudzać zainteresowań tradycjami, zwyczajami 

i kulturą wsi polskiej. 

Szkoły prowadzone przez Ministerstwo prowadzą także aktywizację zawodową  

i zajmują się rozwojem różnych form kształcenia ustawicznego młodzieży i dorosłych, 

umożliwiając im nabywanie dodatkowych umiejętności zawodowych. Pomoc merytoryczną dla 

nauczycieli uczących przedmiotów zawodowych, z uwzględnieniem różnego rodzaju 

przedsięwzięć edukacyjnych, umożliwia Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie. 
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Fot.1. Uroczyste podpisanie listu intencyjnego o przyłączeniu Centrum Edukacji Ekologicznej  

w Szczecinie do sieci szkól ministerialnych: od lewej Pan Jan Białkowski, zastępca dyrektora 

Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, Pan Szymon Giżyński wiceminister Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi, Pan Zbigniew Bogucki Wojewoda Zachodniopomorski oraz Pani Lila Pławińska-

Kopeć, dyrektor CEO w Szczecinie 



Fot.2. Uczestnicy spotkania z okazji uroczystego podpisania listu intencyjnego w sprawie włączenia 

CEO w Szczecinie do sieci szkół ministerialnych 

 
Fot.3. Uczestnicy spotkania z okazji uroczystego podpisania listu intencyjnego w sprawie włączenia 

CEO w Szczecinie do sieci szkół ministerialnych - od lewej Pan Jan Białkowski, zastępca dyrektora 

Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi 



 
Fot.4. Uczestnicy spotkania z okazji uroczystego podpisania listu intencyjnego w sprawie włączenia 

CEO w Szczecinie do sieci szkół ministerialnych – od lewej Pani Lila Pławińska-Kopeć,  

dyrektor CEO w Szczecinie 

 


