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Rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa 

w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)



PRZYJĘCIE STRATEGII PRZEZ RADĘ MINISTRÓW 
 cel główny, założenia

 14 lutego 2017 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę dotyczącą „Strategii na 
rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)”

 Cel główny strategii: „Tworzenie warunków dla wzrostu dochodów 
mieszkańców Polski przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze 
społecznym, ekonomicznym, środowiskowym i terytorialnym”

 Trzy cele szczegółowe do realizacji w perspektywie do roku 2020 i 2030

 72 wskaźników monitorowania i 705 działań realizowanych przez różne 
instytucje 

Skorygowany realny dochód do dyspozycji brutto 
gospodarstw domowych na 1 mieszkańca wg PPP

PKB na 1 mieszkańca wg PPP (UE 28 =100)

UE28=100%

68,5%
(2014 r.)

76%-80% 
(2020 r.)

100%
(2030 r.)

UE28=100%

69%
(2015 r.)

75%-78%
(2020 r.)

95%
(2030 r.)

79%
(2023 r.)



CEL GŁÓWNY: 
Tworzenie warunków dla 

wzrostu dochodów 
mieszkańców Polski przy 
jednoczesnym wzroście 
spójności w wymiarze 

społecznym, ekonomicznym, 
środowiskowym i 

terytorialnym

CEL I – Trwały wzrost 
gospodarczy oparty coraz 

silniej o wiedzę, dane i 
doskonałość organizacyjną

1 Obszar: Reindustrializacja 

2 Obszar: Rozwój innowacyjnych firm

3 Obszar: Małe i średnie przedsiębiorstwa

4 Obszar: Kapitał dla rozwoju

5 Obszar: Ekspansja zagraniczna

CEL II – Rozwój społecznie 
wrażliwy i terytorialnie 

zrównoważony

1 Obszar: Spójność społeczna

2 Obszar: Rozwój zrównoważony terytorialnie

CEL III - Skuteczne państwo 
i instytucje służące wzrostowi 
oraz włączeniu społecznemu 

i gospodarczemu

1 Obszar: Prawo w służbie obywatela i gospodarki

2 Obszar: Instytucje prorozwojowe i strategiczne 
zarzadzanie rozwojem

3 Obszar: E-państwo

4 Obszar: Finanse publiczne

5 Efektywność wykorzystania środków UE

OBSZARY Wpływające na 
osiągnięcie celów strategii

Kapitał ludzki i społeczny

Cyfryzacja

Transport

Energia

Środowisko

Bezpieczeństwo narodowe

CEL, OBSZAR, KIERUNEK INTERWENCJI…

Główne działania 

dot. rozwoju sektora 

rolno-spożywczego

Główne działania dot. 

rozwoju regionalnego 

obszarów wiejskich

Główne działania dot. 

warunków dla rozwoju 

sektora rolno -

spożywczego



CELE SZCZEGÓŁOWE STRATEGII
 cel I i II

Trzy cele szczegółowe do realizacji w perspektywie do roku 2020 i 2030:

Obszary:
 Reindustrializacja
 Rozwój innowacyjnych firm
 Małe i średnie przedsiębiorstwa,
(w tym gospodarstwa rolne)
 Kapitał dla rozwoju
 Ekspansja zagraniczna

Obszary:

 Spójność społeczna
 Rozwój zrównoważony terytorialnie

Udział gospodarstw rolnych o powierzchni od 1-5 ha 

użytków rolnych w ogólnej liczbie gospodarstw rolnych

Relacja przeciętnych rocznych dochodów do dyspozycji netto 

na 1 osobę w gospodarstwie domowym na wsi do miasta

 Cel szczegółowy I – Trwały wzrost gospodarczy oparty coraz silniej o wiedzę, dane 

i doskonałość organizacyjną. (w tym rozwój sektora rolno-spożywczego)

 Cel szczegółowy II – Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony. 

(w tym rozwój społeczny i terytorialny obszarów wiejskich).



Obszary:
 Prawo w służbie obywatelom i gospodarce
 Instytucje prorozwojowe i strategiczne zarządzanie rozwojem
 E-państwo
 Finanse publiczne
 Efektywność wykorzystania środków UE

 Kapitał ludzki i społeczny
 Cyfryzacja
 Transport
 Energia
 Środowisko;
 Bezpieczeństwo narodowe

 Cel szczegółowy III – Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz 

włączeniu społecznemu i gospodarczemu. (w tym tworzenie warunków dla rozwoju 

przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i działalności rolniczej)

 Obszary wpływające na osiągnięcie celów Strategii: 

CELE SZCZEGÓŁOWE STRATEGII
 cel III, obszary wpływające na osiągnięcie celów

Wszystkie mają decydujący 
wpływ na osiągnięcie celów 
rozwojowych obszarów 
wiejskich i sektora rolno-
spożywczego



 Nowy model rozwoju - rozwój odpowiedzialny oraz społecznie i terytorialnie 
zrównoważony. Realizacja celów strategicznych wymaga włączenia w procesy 
rozwojowe wszystkich obszarów Polski, a zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju 
obywatele, niezależnie od miejsca zamieszkania, powinni mieć zapewnione możliwości 
rozwojowe przejawiające się dostępem do odpowiedniej jakości dóbr i podstawowych 
usług (np. zdrowie, edukacja, transport publiczny).

 w celu szczegółowym II SOR wyodrębniono dwa kierunki interwencji dedykowane 
rozwojowi regionalnemu obszarów wiejskich: 4.1 Rozwój obszarów wiejskich w oparciu 
o endogeniczne potencjały gospodarcze oraz 4.2 Aktywizacja obszarów zagrożonych 
trwałą marginalizacją. 

 Rozwój obszarów wiejskich jednym z priorytetów polityki regionalnej (w ramach 
pierwszego celu tej polityki do 2030 r. )

 Polityka regionalna w dalszym ciągu będzie wzmacniała terytorialne potencjały 
rozwojowe i specjalizacje, głównie w kierunku aktywizacji gospodarczej, rozwoju 
lokalnych rynków pracy i mobilizacji zawodowej mieszkańców. 

 W wyniku interwencji zwiększą się dochody gospodarstw domowych na wsi (wzrost 
relacji rocznych dochodów na wsi w stosunku do miasta- z 69,5% w 2015 r. do 72% 
w 2020 r. i 75% w 2030 r.)

GŁÓWNE WYBORY STRATEGICZNE
 dotyczące rozwoju obszarów wiejskich



 Jednym z priorytetowych zadań Rządu jest Zwiększanie konkurencyjności 
gospodarstw rolnych oraz producentów rolno-spożywczych poprzez poprawę ich 
dochodowości, integrację łańcucha żywnościowego i bardziej sprawiedliwy podział 
wartości dodanej w tym łańcuchu, oparty na zasadzie partnerstwa.

 W celu szczegółowym I SOR zaprojektowane zostały kierunki interwencji dedykowane 
rozwojowi sektora rolno-spożywczego i wartości dodanej z rolnictwa: 
4. Konkurencyjne gospodarstwa rolne i producenci rolno-spożywczy oraz kierunek 
interwencji: 7. Wsparcie lokalnych motorów przedsiębiorczości 

 „sektor żywność wysokiej jakości” został zaliczony do listy 10 sektorów strategicznych 
„które mają szanse stać się przyszłymi motorami polskiej gospodarki”, 

 wsparcie polityki eksportowej koncentrować będzie się na 12 branżach
(stanowiących ważną pozycję eksportową kraju oraz tych sektorach, które mogą 
w przyszłości decydować o pozycji konkurencyjnej Polski w świecie) 
w tym m.in. w branży „polskie specjalności żywnościowe”

 wsparcia B+R+I będzie skoncentrowane na 11 priorytetowych obszarach tzw. 
Programach Pierwszej Prędkości do których zalicza się m.in.: „Innowacyjne 
technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego”

GŁÓWNE WYBORY STRATEGICZNE
 dotyczące rozwoju rolnictwa



REALIZACJA STRATEGII
 projekty strategiczne MRiRW

Projekty MRiRW: dot. sektora rolno-spożywczego

 Projekty rozwoju branż (Innowacyjne przetwory 

owocowo-warzywne; 

Polska wieprzowina; Polska wołowina; Polska 

jagnięcina i baranina)

 Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa 

Ekologicznego 

na lata 2014-2020.

 Gospodarowanie gruntami rolnymi na rzecz 

zrównoważonego rozwoju.

 Spółdzielnie rolników 

 Nowoczesne ubezpieczenia rolnicze

 Program wsparcia hodowli roślin w Polsce 

 Intermodalny terminal towarowy 

 Odtworzenie i wsparcie rozwoju lokalnych rynków 

rolnych

 Efektywny system doradztwa rolniczego

 Platforma żywnościowa

 Linia pożyczkowa i Fundusz rozwoju rolnictwa 

 Woda dla rolnictwa

9%
91%

MRiRW

pozostałe

16 projektów strategicznych koordynowanych 
przez MRiRW

Projekty MRiRW: dot. rozwoju obszarów wiejskich

Pakt dla obszarów wiejskich 

Infrastruktura dla rozwoju obszarów wiejskich 
 poprawa dostępności komunikacyjnej, 
 wsparcie inwestycji z zakresu gospodarki 

wodno-ściekowej, 
 wyeliminowanie terytorialnych różnic 

w możliwości dostępu do 
szerokopasmowego internetu, 

 baza usług społecznych i kulturalnych, 
w tym szkół i przedszkoli, obiektów 
zdrowia

Profesjonalne Instytucje Otoczenia Biznesu

Nowe szanse dla wsi



Krajowa strategia rozwoju 
regionalnego – regiony – miasta -

obszary wiejskie

UCHWAŁA RM z dnia 13 lipca 2010 r. 

Bezpieczeństwo 
energetyczne i środowisko

UCHWAŁA Nr 58 RM 

z dnia 15 kwietnia 2014 r.

Strategia rozwoju kapitału 
społecznego

UCHWAŁA Nr 61 RM 

z dnia 26 marca 2013 r.

Strategia Rozwoju Systemu 
Bezpieczeństwa Narodowego 

RP 2011-2020/22

UCHWAŁA Nr 67 RM 

z dnia 9 kwietnia 2013 r.

Strategia rozwoju transportu
UCHWAŁA Nr 6 RM 

z dnia 22 stycznia 2013 r.

Strategia rozwoju 
kapitału ludzkiego 

UCHWAŁA Nr 104 RM

z dnia 18 czerwca 2013 r.

Strategia innowacyjności i 
efektywności gospodarki

UCHWAŁA Nr 7 RM 

z dnia 15 stycznia 2013 r.

Strategia zrównoważonego 
rozwoju wsi, rolnictwa i 

rybactwa na lata 2012-2020
UCHWAŁA Nr 163 RM 

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Sprawne państwo

UCHWAŁA Nr 17 RM z 
dnia 12 lutego 2013 r.

STRATEGIA NA RZECZ 
ODPOWIEDZIALNEGO 

ROZWOJU DO ROKU 2020 
(Z PERSPEKTYWĄ DO 2030 r.)

Uchwała RM 
z dnia 14 lutego 2014 r.

AKTUALIZACJA DOKUMENTÓW KRAJOWYCH
 SOR zastępuje SRK, aktualizacja 9 strategii zintegr.



Wspólne Ramy Strategiczne (WRS)
Dokument  UE prezentujący sposób powiązania 

funduszy WPR, polityki spójności 

i WPRyby i celów tematycznych

„Programowanie perspektywy finansowej 2014 -2020

Umowa Partnerstwa ”
dokument krajowy określający planowaną 

alokację środków na realizację celów EU (cele tematyczne)

Programy Rozwoju współfinansowane ze środków UE/

Programy operacyjne  (w tym m.in. PROW 2014-2020)

Odnowiona Strategia Europa 2020 (?)
Definiuje główne cele do osiągnięcia przez UE

Nowe Zalecenia Rady dla 

poszczególnych krajów UE (maj 2017r.)

Programy i polityki

finansowane ze 

środków krajowych

Strategie zintegrowane
w tym m.in. SZRWRiR

realizujące SOR

Strategia na rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju
do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)

Definiuje główne cele krajowe

DOKUMENTY STRATEGICZNE
 Nowe i aktualizowane

Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju
przyjęta przez 193 państwa podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ we wrześniu 2015 r.

Poziom 

krajowy

Poziom 

UE

Poziom 

ONZ


