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SOR – PLAN DLA WSI – SZRWRiR 2030

29 maja 2019r. 

SZRWRIR 2030 

projekt przekazany do 
konsultacji publicznych

lipiec 2018r. 

Plan dla wsi

luty 2017 r. 

Strategia na rzecz 
Odpowiedzialnego 

Rozwoju do roku 2020 
(z perspektywą 

do 2030r.)

kwiecień 2012r.

Strategia 
zrównoważonego 

rozwoju wsi, 
rolnictwa i rybactwa 
na lata 2012-2020

7 lat wdrażania Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2012-2020, 2 lata SOR, 1 rok Planu dla Wsi



ZMIANY WYWOŁUJĄ ZMIANY

• Globalizacja

• Demografia

• Cyfryzacja

• Środowisko i klimat

MEGA TRENDY

• SZRWRiR 
2030

NOWA STRATEGIA

• WPR 2021-2027

• PS 2021-2027

• Horyzont Europa…

Programowanie 
funduszy UE 

na lata 2021-2027

SOR
• Nowy model rozwoju kraju;
• Projekty i działania dedykowane sektorowi i ROW
PLAN DLA WSI
• Priorytetowe projekty i działania MRiRW oparte na 

trzech filarach: ochrona, wsparcie i rozwój

ZMIANY W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA
• Szerszy Dialog Rolniczy
• Nowy model zarządzania WPR;
• Zmiany instytucjonalne (KOWR, ODR);
• Podejście projektowe

Co się zmieniło? Co się zmieni?



wyposażenie (techniczne 
maszyny, urządzenia, 
budynki) i możliwości 
finansowe

stopień i kierunki zmian 
poziomu urynkowienia, 

wiedza, umiejętności 
i skłonność do ciągłej nauki

dostępność zasobów ziemi 
i sposób ich wykorzystania

Zróżnicowanie gospodarstw rolnych i rybackich

4 23.07.2019 Dodaj stopkę

Grupy cech różnicujących 

w warunkach polskich 

Gospodarstwa 
o ograniczonym 

potencjale 
rozwojowym

Gospodarstwa 
rozwinięte 

lub w fazie rozwoju

GOSPODARSTWA ROLNE I RYBACKIE W POLSCE
Zrównoważony i wielofunkcyjny rozwój gospodarstw rolnych i rybackich
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Zaprzestanie działalności i wejście w 

skład innego gospodarstwa

Podział na mniejsze 

gospodarstwa

RÓŻNE WYZWANIA, RÓŻNE SZANSE, RÓŻNE POTRZEBY, RÓŻNE ŚCIEŻKI ROZWOJU



OPŁACALNOŚĆ PRODUKCJI CELEM STRATEGII

I. Zwiększenie opłacalności 
produkcji rolnej i rybackiej

II. Poprawa jakości życia, 
infrastruktury i stanu 

środowiska 

III. Rozwój przedsiębiorczości, 
pozarolniczych miejsc pracy i 

aktywnego społeczeństwa

Obszary wpływające na osiągnięcie celów strategii:

• SPRAWNE ZARZĄDZANIE ROZWOJEM

• STABILNE FINANSOWANIE ROZWOJU

• TRWAŁA ZDOLNOŚĆ KREACJI I UCZENIA SIĘ

CEL GŁÓWNY SZRWRIR: 
PRZY JEDNOCZESNYM WZROŚCIE SPÓJNOŚCI W WYMIARZE SPOŁECZNYM, 

EKONOMICZNYM, ŚRODOWISKOWYM I TERYTORIALNYM POLSKIEJ WSI
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II.1. Rozwój liniowej infrastruktury 

technicznej

II.3. Rozwój infrastruktury społecznej 

i rewitalizacja wsi i małych miast

III.2 Rozwój przedsiębiorczości i nowych miejsc 

pracy 

III.3 Wzrost umiejętności i kompetencji 
mieszkańców wsi

CEL GŁÓWNY SZRWRIR

WZROST DOCHODÓW MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW WIEJSKICH PRZY JEDNOCZESNYM WZROŚCIE SPÓJNOŚCI W 

WYMIARZE SPOŁECZNYM, EKONOMICZNYM, ŚRODOWISKOWYM I TERYTORIALNYM POLSKIEJ WSI

Cel szczegółowy I

Zwiększenie opłacalności produkcji 

rolnej i rybackiej

Cel szczegółowy II

Poprawa jakości życia, infrastruktury i 

stanu środowiska 

Cel szczegółowy III

Rozwój przedsiębiorczości, pozarolniczych 

miejsc pracy i aktywnego społeczeństwa

I.2. Jakość i bezpieczeństwo żywności

I.3. Rozwój innowacji, cyfryzacji i 

przemysłu 4.0. w sektorze rolno-

spożywczym oraz jego modernizacja

I.4. Zarządzanie ryzykiem w sektorze 

rolno-spożywczym

I.5. Poszerzanie i rozwój rynków zbytu na 

produkty i surowce sektora rolno-

spożywczego (w tym biogospodarka).

I.1. Nowe modele organizacji produkcji i 
rynków, krótkie łańcuchy rynkowe i 

uczciwa konkurencja

II.5. Adaptacja do zmian klimatu 

i przeciwdziałanie tym zmianom

II.2. Dostępność wysokiej jakości usług   

publicznych.

II.4 Zrównoważone gospodarowanie 

i ochrona zasobów środowiska
III.4 Budowa i rozwój zdolności do współpracy 

w wymiarze społecznym i terytorialnym

III.5 Rozwój ekonomii i solidarności społecznej  

na obszarach wiejskich.
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Cele 
SZRWRiR

TRWAŁA ZDOLNOŚĆ KREACJI I UCZENIA SIĘ

SPRAWNE ZARZĄDZANIE ROZWOJEM

STABILNE FINANSOWANIE ROZWOJU

Obszary 
wpływające na 

osiągnięcie 
celów 

SZRWRiR 2030

III.1. Odpowiedź na zmiany demograficzne i ich  

następstwa



Rozstrzygnięcia strategiczne

Cel szczegółowy I Zwiększenie opłacalności produkcji rolnej i rybackiej

7 23.07.2019 Dodaj stopkę

• Celem przekrojowym działań rozwojowych powinno być zwiększenie opłacalności 
produkcji rolnej i wzrost dochodów rolników.

• Należy wspierać zrównoważony rozwój zarówno małych, średnich jak i dużych gospodarstw 
rolnych

• Rolnicy i osoby odchodzące z rolnictwa będą potrzebowali nowych umiejętności i 
kompetencji.

• Wykorzystanie potencjału rozwojowego w sektorze rolno-spożywczym zależy od 
umiejętności adoptowania najnowszych technologii, cyfryzacji i innowacji oraz potencjału 
tworzenia innowacji.

• Jakość i tradycja oraz dostosowanie żywności do zmian preferencji konsumentów będą 
czynnikami silnie decydującymi o przewadze rynkowej polskiej żywności. 

• Gospodarstwa rolne, które obecnie wytwarzają żywność głównie na własny użytek, w 
przyszłości mogą być również Prosumentami w zakresie OZE i surowców dla biogospodarki 
(w tym m.in. w zakresie biomasy)

Dotyczące rolnictwa



8 23.07.2019 Dodaj stopkę

Cel szczegółowy I

Zwiększenie opłacalności produkcji rolnej i rybackiej

I.2. Jakość i bezpieczeństwo żywności

I.3. Rozwój innowacji, cyfryzacji i 

przemysłu 4.0. w sektorze rolno-

spożywczym oraz jego modernizacja

I.4. Zarządzanie ryzykiem w sektorze 

rolno-spożywczym

I.5. Poszerzanie i rozwój rynków zbytu 

na produkty i surowce sektora rolno-

spożywczego (w tym biogospodarka).

I.1. Nowe modele organizacji produkcji 

i rynków, krótkie łańcuchy rynkowe i 

uczciwa konkurencja
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• Jak pokonywać ograniczenia strukturalne polskiego 
rolnictwa przy wykorzystaniu nowych narzędzi i 
trendów?

• Jak przejść od konkurowania ceną do konkurowania 
jakością?

• Jak wykorzystać trendy konsumenckie?

• Jak zwiększyć odporność na ryzyka?

CEL GŁÓWNY SZRWRIR

WZROST DOCHODÓW MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW WIEJSKICH PRZY JEDNOCZESNYM WZROŚCIE SPÓJNOŚCI W WYMIARZE 

SPOŁECZNYM, EKONOMICZNYM, ŚRODOWISKOWYM I TERYTORIALNYM POLSKIEJ WSI

Działania w ramach 

kierunków interwencji w celu 

szczegółowym I 

odpowiadają na pytania:



KONSULTACJE

Zapraszamy do zapoznania się z projektem dokumentu, który 

jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/strategia-zrownowazonego-

rozwoju-wsi-rolnictwa-i-rybactwa-2030

Uwagi, wnioski i opinie można składać do 2 lipca 2019 r. na 

adres strategia@minrol.gov.pl (tytuł wiadomości „Konsultacje 

SZRWRiR”) lub na adres pocztowy: Ministerstwo Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi, Departament Strategii, Analiz i Rozwoju, ul. 

Wspólna 30; 00-930 Warszawa.

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/strategia-zrownowazonego-rozwoju-wsi-rolnictwa-i-rybactwa-2030


Zapraszam do dyskusji


