
Uchwała Nr 18 

Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

z dnia 17 sierpnia 2010 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 6 z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie powołania grupy 
tematycznej do spraw podejścia Leader 

 

Na podstawie § 5 zarządzenia nr 47 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 marca 2009 

r. w sprawie powołania Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz  

§ 4 ust. 3 Regulaminu Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

uchwala się, co następuje:  

§ 1 

W uchwale nr 6 z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie powołania grupy tematycznej do spraw 

podejścia Leader załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie: 

„W skład grupy tematycznej ds. podejścia Leader wchodzą:  

1) 3 przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pełniący funkcje 

przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza, 

2) 16 przedstawicieli Lokalnych Grup Działania, po jednym z każdego województwa, w tym 

pełniący funkcję zastępcy przewodniczącego, 

3) 6 przedstawicieli samorządów województw, 

4) 2 przedstawicieli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.”. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

Przewodniczący 
Grupy Roboczej do spraw 

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
 
 
 

Artur Ławniczak 



Uzasadnienie do projektu Uchwały Nr 18 Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich z dnia 17 sierpnia 2010 r. 

 
Zgodnie § 5 zarządzenia nr 47 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 marca  

2009 r. w sprawie powołania Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

oraz § 4 ust. 3 Regulaminu Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, 

prace Grupy Roboczej, w zależności od potrzeb, wspomagają grupy tematyczne, które 

prowadzą prace w okresie pomiędzy jej posiedzeniami. Grupy tematyczne powołuje 

przewodniczący na wniosek Grupy Roboczej, który określa skład i zakres zadań grup 

tematycznych po konsultacji z Grupą Roboczą oraz wskazuje ich przewodniczących, którzy 

kierują ich pracami. Celem prac grup tematycznych jest przygotowanie stanowiska Grupy 

Roboczej w określonych sprawach mających znaleźć się w porządku obrad. Stanowisko 

grupy tematycznej przedstawiane jest na posiedzeniu Grupy. 

Pierwszą grupą tematyczną powołaną na mocy uchwały nr 6 Grupy Roboczej ds. KSOW z 

dnia 24 listopada 2009 r. była grupa tematyczna ds. podejścia Leader. W jej skład 

powołanych zostało 19 osób: 3 przedstawicieli Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 16 przedstawicieli Lokalnych Grup Działania, 

po jednym z każdego województwa. Do chwili obecnej odbyły się 3 posiedzenia. Do zakresu 

prac grupy tematycznej ds. podejścia Leader należy m.in. opiniowanie projektów aktów 

prawnych, wzorów wniosków i umów, określanie potrzeb szkoleniowych LGD oraz analiza 

bieżących problemów związanych z wdrażaniem Osi IV LEADER. Efektem 

dotychczasowych prac była m.in. analiza projektów rozporządzeń Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi w sprawie wyboru LGD do realizacji LSR, wdrażania projektów współpracy 

oraz dla działania „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności 

i aktywizacja”. Wnioski z przeprowadzonych analiz w postaci konkretnych propozycji 

legislacyjnych znalazły następnie odzwierciedlenie w zapisach projektów rozporządzeń.  

W toku prac, już na drugim posiedzeniu grupy tematycznej ds. podejścia Leader zauważono, 

że zakres przyjmowanych ustaleń i rekomendacji wymaga ich konsultacji z przedstawicielami 

instytucji wdrażających oraz Agencji Płatniczej. Na drugie posiedzenie zostali więc 

zaproszeni przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a na trzecie 

zarówno Agencji, jak i samorządów województw. Mimo uczestnictwa w charakterze 

obserwatorów, udział tych osób w pracach Grupy był niezwykle istotny. Stąd też, podczas 

ostatniego posiedzenia, jej przewodniczący zaproponował włączenie do składu Grupy 

przedstawicieli samorządów województw oraz ARiMR, jako stałych członków. Propozycja ta 

zyskała akceptację wszystkich dotychczasowych członków Grupy.   



Rozszerzenie składu o 6 przedstawicieli samorządów województw wynika z faktu 

funkcjonowania przy Grupie Roboczej ds. PROW przy Konwencie Marszałków RP  

6-osobowego zespołu ds. wdrażania podejścia Leader. Proponuje się, by właśnie te osoby 

weszły w skład grupy tematycznej. W przypadku ARiMR propozycja rozszerzenia składu  

o dwóch jej przedstawicieli wynika z dotychczasowych doświadczeń i uczestnictwa tych osób 

w drugim i trzeci posiedzeniu grupy tematycznej ds. podejścia Leader.  

 

 

 

 

 


