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STRATEGIA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU (SOR) 
proces tworzenia 

 przyjęcie Uchwałą NR 14/2016 Rady Ministrów z dnia 16 lutego 

2016 r. Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju 

 16 maja 2016 r. Prezentacja Założeń Strategii na rzecz 

odpowiedzialnego rozwoju na Komitecie Koordynacyjnym ds. 

Polityki Rozwoju   

maj-czerwiec 2016 r. prace 12 zespołów 

międzyresortowych ds. opracowania „Strategii na rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju” 

 od 29 lipca 2016r. - do 30 września 2016r. Konsultacje 

społeczne Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 

 październik 2016r. Przyjęcie Strategii na rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju przez Radę Ministrów 



ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY 
Konsekwentne działania: expose, Plan, SOR 

 Rozwój kraju nie może być skoncentrowany w kilku 

metropoliach. Musi dotyczyć obszaru całego kraju.  

(Exposé premier Beaty Szydło, Sejm, 18 listopada 2015 r.) 

 

 Zrównoważony rozwój społeczny i regionalny to położenie 

nacisku na włączenie w procesy rozwojowe nie tylko 

aglomeracji ale także mniejszych miast i obszarów wiejskich  

(Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju przyjęty Uchwałą NR 14/2016 Rady 

Ministrów z dnia 16 lutego 2016r.) 

 

 Rozwój zrównoważony terytorialnie oznacza rozwój wszystkich 

terytoriów przez wzmacnianie ich potencjałów endogenicznych 

i czynników rozwoju (…) 

(Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przekazana do konsultacji 

społecznych w dniu 29 lipca 2016r.) 



Uchwała Nr 14 Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia 
„Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”  

ROW 

Sektor rolno-

spożywczy 

Organizacja 

instytucji na rzecz 

rolnictwa i rozwoju 

obszarów wiejskich 

PLAN NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU 
od Planu do Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju 



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. 

ŚREDNIOOKRESOWĄ STRATEGIĘ 
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 

zastępuje 

NOWA STRATEGIA ŚREDNIOOKRESOWA  
Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zastępuje SRK 

STRATEGIA NA RZECZ 

ODPOWIEDZIALNEGO 

ROZWOJU 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM DZIAŁAŃ MINISTERSTWA 
ROLNICTWA I ROZWOJU WSI  

NA LATA 2015-2019 
 

Strategia zrównoważonego 
rozwoju wsi, rolnictwa i 

rybactwa na lata 2012-2020 
(SZRWRiR) 

ŚREDNIOOKRESOWA 
STRATEGIA ROZWOJU  

KRAJU 2020 

DOKUMENTY STRATEGICZNE O WSI I ROLNICTWIE 
PAKT dla obszarów wiejskich, Strategia dot. wsi i rolnictwa 

STRATEGIA NA RZECZ 
ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU 

Aktualizacja Strategii 

Instrumenty wdrożeniowe 
(m.in. Programy operacyjne) 

Instrumenty 
wdrożeniowe  
(m.in. Programy 

operacyjne) 

PAKT  
dla obszarów 

wiejskich 



CEL GŁÓWNY:  
Tworzenie warunków dla 

wzrostu dochodów 
mieszkańców Polski przy 
jednoczesnym wzroście 
spójności w wymiarze 

społecznym, ekonomicznym 
i terytorialnym 

CEL I – Trwały wzrost 
gospodarczy oparty na 

dotychczasowych i nowych 
przewagach 

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 
i terytorialnie równoważony 

1 Obszar: Spójność społeczna 

2 Obszar: Rozwój zrównoważony terytorialnie 

CEL III - Skuteczne państwo 
i instytucje gospodarcze 
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 

1 Kapitał ludzki i społeczny 

2 Transport 

3 Energia 

4 Środowisko naturalne 

5. Bezpieczeństwo narodowe 

STRUKTURA SOR 

Główne działania 

dot. rozwoju sektora 

rolno-spożywczego 

Główne działania dot. 

rozwoju regionalnego 

obszarów wiejskich 

Główne działania dot. 

warunków dla rozwoju 

sektora rolno -

spożywczego i rozwoju 

regionalnego obszarów 

wiejskich 



 odrębny kierunek interwencji dot. rolnictwa „Konkurencyjne 

gospodarstwa rolne i producenci rolno-spożywczy” (w celu I SOR, 

obszar MŚP) 

 „Żywność wysokiej jakości” jedną z 10 sektorów strategicznych, 

„które mają szanse stać się przyszłymi motorami polskiej gospodarki” 

 Promocja branży „polskie specjalności żywnościowe” w 

obszarze „Ekspansja zagraniczna” (cel I SOR)  

 „Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-

spożywczego i leśno-drzewnego – KIS 4” jedną z wiodących 

specjalizacji w obszarze Rozwój innowacyjnych firm (cel I SOR)  

 działania w zakresie rozwoju MŚP opisane w I celu SOR 

adresowane są również do producentów i przetwórców rolno-

spożywczych 

ROLNICTWO I OBSZARY WIEJSKIE W SOR 
 sektor rolno-spożywczy wybrane zagadnienia 



 Działania SOR dotyczą wszystkich obszarów wiejskich 

 Odrębne działania poświęcono:  

 wsparciu horyzontalnemu obszarów wiejskich (odrębny 

kierunek interwencji w celu II SOR „Rozwój obszarów 

wiejskich – wsparcie horyzontalne”); 

 rozwojowi obszarów wiejskich w oparciu o endogeniczne 

potencjały gospodarcze (odrębny kierunek interwencji w celu II 

SOR „Rozwój obszarów wiejskich w oparciu o endogeniczne 

potencjały gospodarcze”); 

 obszarom wiejskim należącym do aglomeracji; 

 obszarom wiejskim zagrożonym trwałą marginalizacją, w tym 

obszarom popegeerowskim 

ROLNICTWO I OBSZARY WIEJSKIE W SOR c.d. 
 rozwój obszarów wiejskich wybrane zagadnienia 



 W celu III SOR zaprojektowano utworzenie w ramach Komitetu 

ds. polityki rozwoju Podkomitetu ds. Rozwoju Obszarów 

Wiejskich, którego zadaniem będzie przygotowywanie 

rekomendacji w zakresie zwiększenia stopnia 

komplementarności i synergii interwencji podejmowanych na 

obszarach wiejskich, finansowanych z różnych źródeł mając na 

uwadze cele i zadania SOR.  

 Komitet będzie prowadził monitorowanie – zarówno rzeczowe, 

jak i finansowe wsparcia dla obszarów wiejskich, z 

uwzględnieniem Polityki Spójności oraz będzie służył realizacji 

PAKTU dla obszarów wiejskich i Strategii dotyczącej rozwoju 

wsi i rolnictwa. 

ROLNICTWO I OBSZARY WIEJSKIE W SOR 
 rozwiązania systemowe 



 Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności  

 Polski Narodowy Holding Spożywczy  

 Platforma żywnościowa  

 Projekty Paktu dla obszarów wiejskich (w tym m.in. infrastruktura 

techniczna i dot. zasobów naturalnych, projekty dot. przedsiębiorczości) 

 Odtworzenie i wsparcie rozwoju lokalnych rynków rolnych 

 Wsparcie realizacji instrumentu Rozwój lokalny kierowany przez 

społeczność (RLKS) ze środków EFS i EFR w regionalnych 

programach operacyjnych (RPO) w formule pośredniej  

 „Nowe szanse na wsi” - program aktywizacji zawodowej rolników dla 

potrzeb pozarolniczego rynku pracy 

 „Postaw na pracę” – program aktywizacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych z terenów wsi i małych miast 

 - „Program dla obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją” – 

skoncentrowany na pobudzaniu ich rozwoju społeczno-gospodarczego, 

realizowany w formule zintegrowanego programu rozwoju (ZPR)  

ROLNICTWO I OBSZARY WIEJSKIE W SOR c.d. 
 projekty strategiczne i flagowe - przykłady 
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