
  
Nr Prezentacji-MDW/160/MDW 

1 

Analiza i diagnoza rozwoju obszarów wiejskich 

i rolnictwa w regionach w celu wypracowania 

kierunku i oczekiwań w nowej perspektywie 

na lata 2021-2027- województwo 

zachodniopomorskie 
Prace nad opracowaniem i powstaniem Dokumentu , którego celem jest 

określenie rdzennych potencjałów oraz identyfikacja potrzeb rozwojowych 

obszarów wiejskich i sektora rolno-spożywczego w województwie 

zachodniopomorskim 



Zespół ekspertów 

W województwie zachodniopomorskim na mocy zarządzenia 

Wojewody powołany został Zespół ekspertów, któremu 

współprzewodniczą, tworząc Prezydium Zespołu 

Przewodniczący - Wicewojewoda Zachodniopomorski oraz 

Zastępca Przewodniczącego - Dyrektor Zachodniopomorskiego 

Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach 
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Członkowie Zespołu 

1. Pan Maciej Berlicki - Burmistrz gminy i Miasta Sianów 

2. Pan Jan Białkowski - Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych 

w Szczecinie 

3. Pan Andrzej Binka - p.o. Dyrektora Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego 

4. Pani Ewa Giza - członek Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

5. Pan Tomasz Jóźwiak - przedstawiciel NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” 

6. Pani Sylwia Jurzyk-Nordlöw - Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, 

Regionalny Konserwator Przyrody w Szczecinie 
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Członkowie Zespołu 

7. Pan Andrzej Karbowy - przewodniczący Społecznej Rady Doradztwa rolniczego w 

Barzkowicach 

8. Pan Edward Kosmal - przewodniczący Zespołu Konsultacyjnego do spraw rolnictwa 

i rozwoju obszarów wiejskich, powołanego zarządzeniem Nr 196/2016 Wojewody 

Zachodniopomorskiego z dnia 13.04.2016 r. 

9. Pani Anna Kusy-Kłos - Wójt Gminy Widuchowa - przedstawiciel Związku Gmin 

Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej 

10. Pani Iwona Majewska – Starszy specjalista, przedstawiciel Urzędu Statystycznego 

w Szczecinie 
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Członkowie Zespołu 
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11. Pani Emilia Niemyt - Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie 

12. Pani Danuta Patkowska - Starosta Myśliborski 

13. Pan Artur Przybylski - p.o. Dyrektora Wydziału Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego 

14. Pan Julian Sierpiński - Prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie 

15. Pan Edward Szczepanik - Prezes Zarządu Okręgowego Związku Plantatorów 

Buraka Cukrowego w Szczecinie 

16. Pani Barbara Wójcik - Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju 

Regionalnego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie 



Cel działania Zespołu 

Wykonanie analizy szans i zagrożeń oraz ustalenie potencjalnych 

kierunków rozwojowych obszarów wiejskich i sektora rolno-

spożywczego do roku 2030 w województwie 

zachodniopomorskim 

 

6 



Dokument 

Wyniki prac znajdą się w opracowanym dokumencie, zawierającym 

części: 

 

• Diagnostyczną, obejmującą: 

• opis sytuacji społeczno-gospodarczej, 

• wykonanie analizy SWOT, 

• opisanie obszarów wiejskich w ujęciu regionalnym, 

• prognozę trendów rozwojowych do 2030 roku 
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Dokument 

• Projektową, obejmującą: 

• wskazanie kierunków interwencji, działań oraz priorytetów 

rozwoju obszarów wiejskich 

• przedstawienie listy priorytetowych projektów koniecznych  

do podjęcia w województwie 

• określenie niezbędnych zmian systemowych, organizacyjnych 

i prawnych likwidujących bariery w realizacji działań 

priorytetowych w województwie 
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Idea powstania Dokumentu 

Opracowanie rzetelnego dokumentu służyło będzie 

• do realizacji regionalnych priorytetów, programów 

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 

na kolejny okres programowania (2021-2027) 

• jako wkład do opracowywania lub aktualizacji Strategii 

rozwoju województwa zachodniopomorskiego 

• Diagnoza potrzeb województwa zachodniopomorskiego 

• Uspołecznienie procesu pisania WPR 
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Harmonogram działań 

Prace nad projektami częścią diagnostyczną (czerwiec 2017 r. - 

marzec 2018 r.) 

• Projekt analizy SWOT, określenie potrzeb i potencjałów 

rozwojowych, wrzesień 2017 r. 

• Określenie typów obszarów wiejskich w ujęciu 

geograficznym, do końca października 2017 r. 

• Opracowanie prognozy trendów rozwojowych, do końca 

listopada 2017 r. 

• Konsultacje diagnozy i opracowanie jej wersji finalnej, do 

końca marca 2018 r. 

Prace nad projektami i częścią strategiczną                             

(kwiecień - lipiec 2018 r.)  

 



• Wyznaczenie kierunków interwencji (priorytetów rozwoju 

obszarów wiejskich województwa. do połowy maja 2018 r.) 

Priorytetowe projekty (II połowa maja - lipiec 2018 r.) 

• Opracowanie listy i opisów priorytetowych projektów do 

końca czerwca 2018 r. 

• Konsultacje publiczne i opracowanie ostatecznej listy 

projektów (do końca sierpnia 2018 r.) 

• Przyjęcie programów (wrzesień 2018 r.) 
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Harmonogram działań 



Strategia na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa 
województwa do 2030 r – prace zespołu 

 
• Zadania zostaną podzelone i przydzielone dla  zespołów osobowych którymi 

kierować  będą kierownicy zespołów. 

• Materiały zostaną podzielone na podstrony 

• - materiały i prezentacje ze spotkania zespołu,  

• - skład zespołu (aktualny, może być poszerzony) z podziałem na  (Instytucje, 
Ośrodki naukowo-badawcze, Przedstawiciele samorządów, Regionalni 
Obserwatorzy Terytorialni i Oddziały Regionalne GUS, Organizacje i związki 
branżowe rolników, Wiodące sektory gospodarcze w regionie, Lokalne Grupy 
Działania, Partnerzy społeczni) 

• - panel zespołu w podziale na ROLNICTWO i RYBACTWO, OBSZARY WIEJSKIE, 
PRZETWÓRSTWO (Powstaną zespoły osobowe) 

• Materiały do dyskusji, opracowania eksperckie, wykazy publikacji nt specyfiki 
województwa zachodniopomorskiego 
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Strategia na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa 
województwa do 2030 r – prace zespołu 

• Strategia może zostać podzielona na obszary funkcjonalne 
geograficzne  propozycja;  

• Stargardzko- Pyrzycki odpowiednie gleby i cukrownia, 
Koszliński i Łobeski – przetwórstwo ziemniaczane, Drawsko-
Szczecinecki – programy RŚ, RŚK, EK, Szczecin i Police – 
transport morski(terminal zbożowo-cukrowy), Nadmorski – 
turystyka morska, Chojeńsko-Gryfiński – strefa przygraniczna 
itp.) 

• Strategia w celu zobrazowania województwa powinna 
zawierać wiele map graficznych 
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Strategia na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa 
województwa do 2030 r – prace zespołu 

• Bezpieczeństwo żywności 

• Rynki zbytu, wieloletnie umowy handlowe 

• Endogeniczny potencjał wiejski dla rozwoju 
województwa 

• Poprawa jakości życia mieszkańców woj. 
zachodniopomorskiego 

• WPR powinien uwzględniać strategię rozwoju 
poszczególnych instytucji biorących odział w 
jej opracowaniu 
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Dziękuję za uwagę 
 

Adam Lucjan Kalinowski 

Dyrektor Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego w Barzkowicach 
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