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Podstawa prawna i Wytyczne 

• Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, tekst 

jednolity)  

• „Plan uporządkowania strategii rozwoju” przyjęty przez 

Radę Ministrów w dniu 27 listopada 2009 r. (ze zm. 

wprowadzonymi w dniu 10 marca 2010 r. oraz w dniu 30 

kwietnia 2011 r.) 

• Wytyczne do opracowywania strategii rozwoju wskazanych w 

Planie uporządkowania strategii rozwoju  (zaakceptowanym 

przez RM 24 listopada 2009 r.) – zakres i struktura – 

dokument opracowany przez MRR 

 



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 

Strategia zrównoważonego 
rozwoju wsi, rolnictwa i 

rybactwa na lata 2012-2020 

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 listopada 2009 r. (ze zm. 

wprowadzonymi w dniu 10 marca 2010 r. oraz w dniu 30 kwietnia 2011 r.) 

Zintegrowane strategie rozwoju 

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 

 



Projektowanie działań rozwojowych 
przez pryzmat zasobów i funkcji jakie 

pełnią obszary wiejskie, rolnictwo i 
rybactwo w Polsce i na świecie oraz w 
oparciu o pięć kluczowych zagadnień: 

Główne założenia SZRWRiR 

kapitał ludzki i 
społeczny 

jakość życia 

środowisko 

bezpieczeństwo 



Funkcje 
produkcyjne 

poza-
żywnościowe 

Model rozwoju przyjęty w SZRWRiR 

Model zrównoważonego (społecznie, 
gospodarczo i środowiskowo) 

Funkcje w 
sferze 

konsumpcji 

Funkcje 
produkcyjne 
żywnościowe 

Udział ludności w wieku 

poprodukcyjnym w ogólnej liczbie 

ludności obszarów wiejskich według 

podregionów w 2009 r. Stan w dniu 

31 XII 2009 r. 

i wielofunkcyjnego 
rozwoju 



Definicja obszarów wiejskich 

W SZRWRiR (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. 

  

a) obszary wiejskie wg typologii Eurostat  b) obszary wiejskie wg typologii OECD 



Harmonogram prac nad strategią 

Pierwszy etap - wstępna diagnoza, założenia strategii (w tym wizji i celu głównego), 
uszczegółowienie jej zakresu -  udział m.in. przedstawicieli środowisk naukowych - 
blisko 40 niezależnych ekspertów. 

Drugi etap - uszczegółowienie diagnozy (m.in. w oparciu o wstępne wyniki 
Powszechnego Spisu Rolnego 2010), analizy przestrzenne, analizy SWOT i określenie 
układu celów szczegółowych, priorytetów i kierunków interwencji strategii. 
Niezależne ekspertyzy w tym ocena ex-ante. MRiRW we współpracy z MF 
przygotowało wstępne założenia do budżetu strategii.  

Trzeci etap - szerokie konsultacje Strategii (dwukrotnie projekt był poddany 
konsultacjom społecznym); prognoza oddziaływania na środowisko; uzgodnienia 
międzyresortowe, analiza krzyżowa działań adresowanych do obszarów wiejskich, 
rolnictwa i rybactwa, planowanych do realizacji w ramach poszczególnych 
zintegrowanych strategii; prezentacja SZRWRiR na posiedzeniach: Sejmowej Komisji 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Senackiej Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  



Harmonogram prac nad strategią 

Czwarty etap - ostateczny kształt wymiaru terytorialnego Strategii; weryfikacja założeń 
budżetowych oraz systemu wskaźników oceny i monitorowania. Uzgodnienia z 
przedstawicielami Zespołu ds. krajowych dokumentów strategicznych przy Konwencie 
Marszałków RP. Prezentacja projektu SZRWRiR (po raz trzeci) na posiedzeniu 
Międzyresortowego Komitetu Koordynacyjnego do spraw Polityki Rozwoju – 
rekomendacja przyjęcia dokumentu przez Radę Ministrów. 

Piąty etap – opinia Ministra Rozwoju Regionalnego o zgodności SZRWRiR ze 
Średniookresową strategią rozwoju kraju. Weryfikacja spójności założeń strategii z 
propozycjami KE zawartymi w „pakiecie legislacyjnym” ws. przyszłości polityk UE po 
2013 r. Strategia była dwukrotnie omawiana na posiedzeniu Zespołu ds. obszarów 
wiejskich, wsi i rolnictwa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, gdzie został 
uzgodniony. 

Piąty i szósty – 15 marca 2012 r. Komitet Stały Rady Ministrów przyjął i rekomendował 
strategię Radzie Ministrów.  
W dniu 25 kwietnia 2012 r. dokument ten przyjęła Rada Ministrów.  



 Układ celów i priorytetów strategii 

  

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 

• W strategii wyodrębniono pięć celów szczegółowych służących  

realizacji celu ogólnego (głównego) 

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 



Wymiar terytorialny w SZRWRiR 

„…zawarte w SZRWRiR kierunki interwencji stanowią zbiór działań jakie należy podjąć 
by osiągnąć cele na poziomie krajowym, przy czym zróżnicowanie regionalne 
obszarów wiejskich będzie determinowało hierarchię i dobór kierunków 
interwencji w odniesieniu do potrzeb i szans rozwojowych danego obszaru/regionu…” 

Wymiar terytorialny przedstawiono w: 

• diagnozie 
• opisie kierunków interwencji (głównie w oparciu o wyniki analizy ex-ante SZRWRiR) 
• opisie systemu wdrażania SZRWRiR 

• „…Wybrane kierunki interwencji będą realizowane na poziomie centralnym i ich skutki obejmą 
obszar całego kraju, a pozostałe kierunki interwencji będą wdrażane na poziomie 
regionalnym lub lokalnym … (w szczególności będą to kierunki interwencji realizowane w 
ramach KSRR, objęte kontraktem terytorialnym)” (…) na obecnym etapie unijnej dyskusji o 
kształcie instrumentów polityk unijnych w okresie programowania 2014-2020 nie można 
jednoznacznie wskazać, które z nich będą wdrażane regionalnie.  

• Biorąc pod uwagę dotychczasową koncepcję rozwoju obszarów wiejskich, rolnictwa i rybactwa, 
należy oczekiwać, że działania w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego oraz część 
działań w dziedzinie ochrony środowiska będą realizowane centralnie, co wydaje się mieć 
swoje uzasadnienie w konieczności zapewnienia zasobów naturalnych, gwarantujących 
bezpieczeństwo żywnościowe przyszłym pokoleniom (na poziomie całego kraju) oraz w 
potrzebie zachowania spójności działań dotyczących przestrzennego zagospodarowania kraju. 



• Strategia EU 2020 

• debata na forum UE o nowych Wieloletnich Ramach 

Finansowych 

• debaty na forum UE nad projektami rozporządzeń dot. 

WPR i PS po 2013 r. 

Równoległe prace nad strategią i dyskusją dot. nowej 

perspektywy finansowej UE 

Korzyści: 

• synchronizacja celów krajowych i UE 

• oddziaływanie na kształt polityk UE (PS, WPR) 

• podstawa programowania ROW i PS (WRS, KP) 



„Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego 
rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” 

Priorytety: 

•rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach 

•wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej 
środowisku i bardziej konkurencyjnej 

•wspieranie gospodarki charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia i 
zapewniającej spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną  

„Strategia zrównoważonego 
rozwoju wsi, rolnictwa i 

rybactwa” na lata 2012-2020 

Cel główny: 

Poprawa jakości życia na obszarach 
wiejskich oraz efektywne wykorzystanie 
ich zasobów i potencjałów, w tym 
rolnictwa i rybactwa, dla 
zrównoważonego rozwoju kraju. 

Cele szczegółowe: 

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. 

Powiązanie SZRWRiR ze Strategią UE 2020 



„Europa 2020” – cele ilościowe: 

wzrost stopy zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat z 
obecnych 69% do co najmniej 75% (między innymi 
wskutek zwiększenia liczby pracujących kobiet i 
osób starszych oraz lepszej integracji migrantów na 
rynku pracy); 

przeznaczenie 3% PKB UE na inwestycje w 
działalność badawczo-rozwojową (B+R) oraz 
poprawa warunków prywatnej działalności 
badawczo-rozwojowej w UE; 

ograniczenie emisji dwutlenku węgla co najmniej o 
20% w porównaniu z poziomem z 1990 r. lub, jeśli 
pozwolą na to warunki, nawet o 30%, zwiększenie 
udziału odnawialnych źródeł energii w całkowitym 
zużyciu energii do 20% oraz zwiększenie 
efektywności wykorzystania energii o 20%; 

ograniczenie wskaźnika przerywania nauki do 10% 
w porównaniu z obecnym poziomem 15% oraz 
zwiększenie do 2020 r. odsetka osób w wieku 30-34 
lat posiadających wyższe wykształcenie z 31% do co 
najmniej 40%; 

ograniczenie o 25% liczbę Europejczyków żyjących 
poniżej krajowej granicy ubóstwa (co będzie 
wymagać wydobycia z ubóstwa ponad 20 mln 
osób). 

SZRWRiR– wybrane cele ilościowe: 

 

wzrost do 60% poziomu zatrudnienia osób  
w wieku 15 lat i więcej na wsi (z 50,4%) 

wzrost do 7% udziału wartości nakładów 
wewnętrznych na działalność B+R w dziedzinie 
rolnictwa w nakładach na działalność B+R 
ogółem w Polsce (z 6,29%) 

redukcja udziału emisji gazów cieplarnianych  
z rolnictwa wyrażonej w ekwiwalencie CO2  
w całkowitej emisji gazów cieplarnianych w 
Polsce do 10% (z 11,75%) 

zachowanie co najmniej 14 mln [ha] użytków 
rolnych utrzymanych w dobrej kulturze rolnej  

zwiększenie do 65% odsetka dzieci wiejskich  
w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem 
przedszkolnym w placówkach na wsi (z 43%) 

spadek zróżnicowania średniej wartości wyniku 
kończącego egzaminu szkół podstawowych  
(z 0,866 do 0,95) 

obniżenie do 18% odsetka osób żyjących 
poniżej relatywnej granicy ubóstwa na 
obszarach wiejskich (z 26%) 

Powiązanie SZRWRiR ze Strategią UE 2020 



Strategia Rozwoju Kraju 2020 
Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo* 

 
Strategiczne zadania państwa w perspektywie 2020 roku (zadania o charakterze systemowym) – odniesienie 

bezpośrednio do wsi, rolnictwa lub rybactwa 

* SRK została przyjęta przez Radę Ministrów w dn. 25 września 2012 r. 

Powiązania SZRWRiR z przyjętą SRK 2020 

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

14. Modernizacja sektora rolno-
spożywczego oraz dywersyfikacja 

zatrudnienia na obszarach 
wiejskich, wykorzystanie 

unikatowych zasobów 
wewnętrznych umożliwiających 

specjalizację regionów.  

Cel szczegółowy 1 
Wzrost jakości 

kapitału ludzkiego, 
społecznego, 

zatrudnienia i 
przedsiębiorczości na 
obszarach wiejskich 

Cel szczegółowy 2 
Poprawa warunków 
życia na obszarach 

wiejskich oraz 
poprawa ich 
dostępności 

przestrzennej 

Cel 
szczegółowy 3 
Bezpieczeństwo 

żywnościowe  

Cel szczegółowy 
4 Wzrost 

produktywności i 
konkurencyjności 

sektora rolno-
spożywczego 

Cel szczegółowy 5 
Ochrona środowiska 
i adaptacja do zmian 

klimatu na 
obszarach wiejskich 

15. Poprawa jakości żywności i 
zwiększenie bezpieczeństwa 

żywnościowego poprzez wspieranie 
wytwarzania żywności metodami 

integrowanymi, ekologicznymi, 
tradycyjnymi i regionalnymi oraz z 

lokalnych surowców. 



Strategia Rozwoju Kraju 2020 Aktywne społeczeństwo, 
konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo 

 

Inne strategiczne zadania państwa w perspektywie 2020 roku (poza 14 i 15 
zadaniem o charakterze systemowym) powiązane z działaniami SZRWRiR 

Spójność celu 1 SZRWRiR z SRK 

Cel szczegółowy 1 SZRWRiR 
Wzrost jakości kapitału ludzkiego, 

społecznego, zatrudnienia i przedsiębiorczości 
na obszarach wiejskich 

P
ri

o
ry

te
ty

 

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 
Zadania o charakterze inwestycyjnym – inwestycje twarde: 

1. Infrastruktura drogowa - wysokiej jakości połączenia drogowe na linii miasta 
wojewódzkie – Warszawa; budowa obwodnic; budowa i modernizacja połączeń 
lokalnych (dostępność do rynków pracy). 
2. Infrastruktura kolejowa - budowa sieci połączeń o wysokim standardzie pomiędzy 
najważniejszymi ośrodkami gospodarczo-społecznymi; modernizacja połączeń 
kolejowych umożliwiających dostęp do rynków pracy. 
4. Zapewnienie dostępu do łączy szerokopasmowych. 

Zadania o charakterze systemowym: 
4.Zwiększenie efektywności świadczeń społecznych (choroba, macierzyństwo, 
inwalidztwo, wypadki przy pracy, bezrobocie, starość). 
13. Modernizacja systemu kwalifikacji zawodowych oraz zapewnienie 
przekwalifikowania pracowników restrukturyzowanych przedsiębiorstw. 
8. Określenie standardów świadczenia usług publicznych (wycena usług 
publicznych) i wprowadzenie systemu zarządzania usługami publicznymi. 
9. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości (wyeliminowanie barier prawno-
administracyjnych, poprawa dostępu przedsiębiorstw do kapitału, wzmocnienie 
postaw przedsiębiorczych, instytucjonalne, organizacyjne i finansowe wzmocnienie 
otoczenia przedsiębiorstw). 

Zadania o charakterze inwestycyjnym – inwestycje miękkie: 
1. Wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie polityki prorodzinnej 
(elastyczne formy zatrudnienia, różne formy opieki nad dzieckiem, polityka 
mieszkaniowa itp.). 
2. Wdrożenie rozwiązań wynikających z negatywnych trendów demograficznych 
oraz wydłużania wieku emerytalnego, w zakresie rynku pracy i opieki zdrowotnej. 
3. Zmiany w systemie edukacji i szkolnictwa wyższego sprzyjające podniesieniu 
jakości nauczania i budowie społeczeństwa opartego na wiedzy. 
5. Wzmocnienie kapitału społecznego w wymiarze lokalnym poprzez zwiększenie 
świadomości w zakresie korzyści wynikających ze współpracy oraz kształtowanie 
postaw pro-społecznych i pro-przedsiębiorczych. 

14. Modernizacja sektora rolno-spożywczego oraz 
dywersyfikacja zatrudnienia na obszarach wiejskich, 
wykorzystanie unikatowych zasobów wewnętrznych 

umożliwiających specjalizację regionów.  
+» 



P
ri

o
ry

te
ty

 

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 

Cel szczegółowy 2 SZRWRiR  
Poprawa warunków życia na obszarach 
wiejskich oraz poprawa ich dostępności 

przestrzennej 

2.5. Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa 
na obszarach wiejskich 

Zadania o charakterze systemowym: 
17. Wprowadzenie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa państwa, ratownictwa i 
ochrony ludności (w tym usprawnienie systemu zarządzania kryzysowego). 
18. Zwiększenie efektywności działań w obszarze ochrony środowiska, w tym 
stworzenie systemu adaptacji do zmian klimatu i systemu ochrony powietrza przed 
zanieczyszczeniami, zarządzanie ryzykiem powodziowym.  
19. Wprowadzenie systemu zarządzania zasobami przyrodniczymi (w tym zasobami 
kopalin strategicznych i wód podziemnych). 

Zadania o charakterze inwestycyjnym – inwestycje twarde: 
1. Infrastruktura drogowa - wysokiej jakości połączenia drogowe na linii miasta 
wojewódzkie – Warszawa; budowa obwodnic; budowa i modernizacja połączeń 
lokalnych (dostępność do rynków pracy). 
2. Infrastruktura kolejowa - budowa sieci połączeń o wysokim standardzie 
pomiędzy najważniejszymi ośrodkami gospodarczo-społecznymi; modernizacja 
połączeń kolejowych umożliwiających dostęp do rynków pracy. 
3. Rozwój energetycznych projektów infrastrukturalnych (modernizacja linii 
przesyłowych, rozbudowa infrastruktury przesyłowej, rozbudowa wybranych 
rurociągów produktowych, wdrożenie programu polskiej energetyki jądrowej, 
zwiększenie udziału OZE). 
4. Zapewnienie dostępu do łączy szerokopasmowych. 
5. Działania minimalizujące ryzyko powodziowe. 
6. Działania z zakresu racjonalnej gospodarki odpadami. 
7. Poprawa infrastruktury ochrony zdrowia, bazy dydaktycznej uczelni 
medycznych oraz instytutów badawczych. 

Zadania o charakterze inwestycyjnym – inwestycje miękkie: 
2. Wdrożenie rozwiązań wynikających z negatywnych trendów demograficznych 
oraz wydłużania wieku emerytalnego, w zakresie rynku pracy i opieki zdrowotnej. 
4. Działania z zakresu zdrowia publicznego (precyzyjnie adresowana profilaktyka, 
kampanie informacyjne i popularyzacyjne) obejmujące choroby cywilizacyjne. 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Aktywne społeczeństwo, 
konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo 

 

Inne strategiczne zadania państwa w perspektywie 2020 roku (poza 14 i 15 
zadaniem o charakterze systemowym) powiązane z działaniami SZRWRiR 

14. Modernizacja sektora rolno-spożywczego oraz 
dywersyfikacja zatrudnienia na obszarach wiejskich, 
wykorzystanie unikatowych zasobów wewnętrznych 

umożliwiających specjalizację regionów.  
+» 
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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 

Cel szczegółowy 3 
Bezpieczeństwo żywnościowe  

Zadania o charakterze systemowym: 
9. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości (wyeliminowanie barier prawno-
administracyjnych, poprawa dostępu przedsiębiorstw do kapitału, wzmocnienie 
postaw przedsiębiorczych, instytucjonalne, organizacyjne i finansowe wzmocnienie 
otoczenia przedsiębiorstw). 
10. Wspieranie eksportu i inwestycji (instrumenty finansowe, polskie inwestycje za 
granicą, napływ innowacyjnych BIZ, spójny system promocji gospodarki polskiej). 
12. Określenie i wsparcie nowoczesnych technologii mogących stanowić przewagi 
konkurencyjne gospodarki (np. czyste technologie, medycyna, wzornictwo 
przemysłowe, agrobiologia). 

Zadania o charakterze inwestycyjnym – inwestycje twarde: 
1. Infrastruktura drogowa - wysokiej jakości połączenia drogowe na linii miasta 
wojewódzkie – Warszawa; budowa obwodnic; budowa i modernizacja połączeń 
lokalnych (dostępność do rynków pracy). 
3. Rozwój energetycznych projektów infrastrukturalnych (modernizacja linii 
przesyłowych, rozbudowa infrastruktury przesyłowej, rozbudowa wybranych 
rurociągów produktowych, wdrożenie programu polskiej energetyki jądrowej, 
zwiększenie udziału OZE). 
6. Działania z zakresu racjonalnej gospodarki odpadami. 

Zadania o charakterze inwestycyjnym – inwestycje miękkie: 
4. Działania z zakresu zdrowia publicznego (precyzyjnie adresowana profilaktyka, 
kampanie informacyjne i popularyzacyjne) obejmujące choroby cywilizacyjne. 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Aktywne społeczeństwo, 
konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo 

 

Inne strategiczne zadania państwa w perspektywie 2020 roku (poza 14 i 15 
zadaniem o charakterze systemowym) powiązane z działaniami SZRWRiR 

14. Modernizacja sektora rolno-spożywczego oraz 
dywersyfikacja zatrudnienia na obszarach wiejskich, 
wykorzystanie unikatowych zasobów wewnętrznych 

umożliwiających specjalizację regionów. 

 15. Poprawa jakości żywności i zwiększenie 
bezpieczeństwa żywnościowego poprzez wspieranie 

wytwarzania żywności metodami integrowanymi, 
ekologicznymi, tradycyjnymi i regionalnymi oraz z 

lokalnych surowców. 

+» 
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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 skali globalnej 

4.4. Promocja oraz powiększanie rynków 
zbytu produktów rolno-spożywczych 

Cel szczegółowy 4 
Wzrost produktywności i konkurencyjności 

sektora rolno-spożywczego 

Zadania o charakterze systemowym: 
9. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości (wyeliminowanie barier prawno-
administracyjnych, poprawa dostępu przedsiębiorstw do kapitału, wzmocnienie 
postaw przedsiębiorczych, instytucjonalne, organizacyjne i finansowe 
wzmocnienie otoczenia przedsiębiorstw). 
10. Wspieranie eksportu i inwestycji (instrumenty finansowe, polskie inwestycje 
za granicą, napływ innowacyjnych BIZ, spójny system promocji gospodarki 
polskiej). 
11. Wprowadzenie systemu wspierania innowacji (preferencje dla innowacji – 
zróżnicowanie instrumentów; powiązanie nauki z biznesem, zwiększenie 
nakładów na B+R, wykorzystanie i ukierunkowanie BIZ). 
12. Określenie i wsparcie nowoczesnych technologii mogących stanowić przewagi 
konkurencyjne gospodarki (np. czyste technologie, medycyna, wzornictwo 
przemysłowe, agrobiologia). 
13. Modernizacja systemu kwalifikacji zawodowych oraz zapewnienie 
przekwalifikowania pracowników restrukturyzowanych przedsiębiorstw. 

Zadania o charakterze inwestycyjnym – inwestycje twarde: 
1. Infrastruktura drogowa - wysokiej jakości połączenia drogowe na linii miasta 
wojewódzkie – Warszawa; budowa obwodnic; budowa i modernizacja połączeń 
lokalnych (dostępność do rynków pracy). 
3. Rozwój energetycznych projektów infrastrukturalnych (modernizacja linii 
przesyłowych, rozbudowa infrastruktury przesyłowej, rozbudowa wybranych 
rurociągów produktowych, wdrożenie programu polskiej energetyki jądrowej, 
zwiększenie udziału OZE). 

Zadania o charakterze inwestycyjnym – inwestycje miękkie: 
5. Wzmocnienie kapitału społecznego w wymiarze lokalnym poprzez zwiększenie 
świadomości w zakresie korzyści wynikających ze współpracy oraz kształtowanie 
postaw pro-społecznych i pro-przedsiębiorczych. 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Aktywne społeczeństwo, 
konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo 

 

Inne strategiczne zadania państwa w perspektywie 2020 roku (poza 14 i 15 
zadaniem o charakterze systemowym) powiązane z działaniami SZRWRiR 

15. Poprawa jakości żywności i zwiększenie 
bezpieczeństwa żywnościowego poprzez wspieranie 

wytwarzania żywności metodami integrowanymi, 
ekologicznymi, tradycyjnymi i regionalnymi oraz z 

lokalnych surowców.  

+» 
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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 

Cel szczegółowy 5 
Ochrona środowiska i adaptacja do zmian 

klimatu na obszarach wiejskich 

Zadania o charakterze systemowym: 
12. Określenie i wsparcie nowoczesnych technologii mogących stanowić przewagi 
konkurencyjne gospodarki (np. czyste technologie, medycyna, wzornictwo 
przemysłowe, agrobiologia). 
16. Wprowadzenie i zapewnienie ładu przestrzennego w skali kraju i w wymiarze 
lokalnym. 
17. Wprowadzenie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa państwa, 
ratownictwa i ochrony ludności (w tym usprawnienie systemu zarządzania 
kryzysowego). 
18. Zwiększenie efektywności działań w obszarze ochrony środowiska, w tym 
stworzenie systemu adaptacji do zmian klimatu i systemu ochrony powietrza 
przed zanieczyszczeniami, zarządzanie ryzykiem powodziowym.  
19. Wprowadzenie systemu zarządzania zasobami przyrodniczymi (w tym 
zasobami kopalin strategicznych i wód podziemnych). 

Zadania o charakterze inwestycyjnym – inwestycje twarde: 
3. Rozwój energetycznych projektów infrastrukturalnych (modernizacja linii 
przesyłowych, rozbudowa infrastruktury przesyłowej, rozbudowa wybranych 
rurociągów produktowych, wdrożenie programu polskiej energetyki jądrowej, 
zwiększenie udziału OZE). 
5. Działania minimalizujące ryzyko powodziowe. 
6. Działania z zakresu racjonalnej gospodarki odpadami. 

Zadania o charakterze inwestycyjnym – inwestycje miękkie: 
4. Działania z zakresu zdrowia publicznego (precyzyjnie adresowana profilaktyka, 
kampanie informacyjne i popularyzacyjne) obejmujące choroby cywilizacyjne. 
5. Wzmocnienie kapitału społecznego w wymiarze lokalnym poprzez zwiększenie 
świadomości w zakresie korzyści wynikających ze współpracy oraz kształtowanie 
postaw pro-społecznych i pro-przedsiębiorczych. 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Aktywne społeczeństwo, 
konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo 

 

Inne strategiczne zadania państwa w perspektywie 2020 roku (poza 14 i 15 
zadaniem o charakterze systemowym) powiązane z działaniami SZRWRiR 

15. Poprawa jakości żywności i zwiększenie 
bezpieczeństwa żywnościowego poprzez wspieranie 

wytwarzania żywności metodami integrowanymi, 
ekologicznymi, tradycyjnymi i regionalnymi oraz z 

lokalnych surowców.  

+» 
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Dziękuję za uwagę 
 

Kontakt: 

bogdan.pomianek@minrol.gov.pl 

tel. (22) 623 23 61 
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