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Podstawa prawna utworzenia Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

(KSOW)  
 

Prawo wspólnotowe  

Art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20.09.2005 w sprawie wsparcia rozwoju 
obszarów  wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  

 

• Obowiązek utworzenia KSOW przez każde państwo członkowskie. 

• Włączenie do KSOW wszystkich struktur administracyjnych zaangażowanych w rozwój obszarów 
wiejskich. 

• Obligatoryjne zadania realizowane w ramach KSOW. 

• Współfinansowanie ze środków EFRROW. 

 

Art. 41 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15.12.2006 ustanawiającego szczegółowe 
zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1698/2005. 

  

 

  

 



 

 

Podstawa prawna utworzenia Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich (KSOW)  

Prawo  krajowe 
 
• Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy z 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju 
obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich oraz niektórych innych ustaw, art. 37a. 
 

• Zadania Sekretariatu Centralnego wykonuje minister właściwy do spraw rozwoju wsi, 
a zadania sekretariatów regionalnych wykonują zarządy województw. 

 
• Minister właściwy do spraw rozwoju wsi może powołać, w drodze zarządzenia, organ 
opiniodawczo-doradczy w zakresie funkcjonowania KSOW, w skład którego wchodzą 
przedstawiciele podmiotów, o których mowa w art. 6 ust.1 rozporządzenia nr 1698/2005, 
w tym sekretariatów regionalnych. 

 
•Nowelizacja ustawy z 7 marca 2007 o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 
środków EFRROW obowiązująca od 14 października 2011 zobowiązała zarządy województw 
do powołania w zakresie funkcjonowania KSOW, organu opiniodawczo – doradczego zwanego 
Grupą Roboczą. 

 



 

 

Struktura KSOW w Polsce 
 

• Sekretariat Centralny – w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
 Od 2012 r. zadania SC wykonuje Fundacja FAPA.   

 
• Grupa Robocza ds. KSOW powołana 20 marca 2009 roku przez Ministra Rolnictwa                         
i Rozwoju Wsi. 

 
• 16 Sekretariatów Regionalnych działających w strukturze organizacyjnej urzędów 
marszałkowskich.  
 

• Sekretariat Regionalny KSOW w województwie wielkopolskim działa  w strukturze 
organizacyjnej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 
 

• Grupa Robocza ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie wielkopolskim 
powołana uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 kwietnia 2012 r. 

 
• Partnerzy KSOW .. 

.    



 
Grupa Robocza ds. KSOW 

w województwie wielkopolskim 
 

• Przewodniczący Grupy Roboczej - wskazany przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego: Tomasz 
Bugajski;  

• Zastępca Przewodniczącego - Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Emilia Dunal;  

• Sekretarz - Kierownik Sekretariatu Regionalnego KSOW oraz Informacji i Promocji Programów: 
Renata Grześkowiak – Sternalska;  

• Lokalna Grupa Działania: Renata Gembiak – Binkiewicz, Irena Wojciechowska;  

• Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego: Wiktoria Maciejewska;  

• Centrum Doradztwa Rolniczego  - Oddział w Poznaniu: Grzegorz Cetner;  

• Wielkopolska Izba Rolnicza: Piotr Walkowski;  

• Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu: Walenty Poczta;  

 

 



 
Grupa Robocza ds. KSOW 

w województwie wielkopolskim 

 
• Wielkopolski Ośrodek Kształcenie i Studiów Samorządowych: Marek Bigosiński; 
• Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Wielkopolski Oddział Regionalny:  
      Rafał Klimek; 

• Departament Polityki Regionalnej: Beata Hofman;   

• Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW: Marek Beer;  

• Departament Kultury UMWW: Anna Kamińska – Janowicz;  

• Departament Edukacji i Nauki UMWW: Piotr Waśko;  

• Departament Środowiska UMWW: Małgorzata Krucka-Adamkiewicz; 

• Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów: Grzegorz Siwiński;  

• Ogólnopolskie Stowarzyszenie Plecionkarzy i Wikliniarzy Polskich: Andrzej Pawlak.  

 



 
Grupa Robocza ds. KSOW 

w województwie wielkopolskim 

  
                     Do zadań Grupy należy w szczególności:  
 
• Określanie priorytetów działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

w województwie wielkopolskim.  
 

•  Opiniowanie projektów planów działania KSOW, w tym rekomendacja działań do 
realizacji w ramach dwuletnich planów działania KSOW. 
 

• Monitorowanie działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. 

 



 
Partnerzy KSOW 

Zgodnie z założeniami PROW 2007-2013 -  KSOW ma charakter otwarty.  

KSOW skupia struktury administracyjne oraz zainteresowane podmioty, które przyczyniają 
się do rozwoju obszarów wiejskich oraz mają wpływ na lepsze wykorzystanie 
instrumentów Europejskiego Funduszu Rolnego  na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.  

 

Rejestracja na stronie www.wielkopolskie.ksow.pl 

W województwie wielkopolskim zarejestrowanych jest 178 partnerów (31.12.2012 r.) 

 

Najaktywniejsi partnerzy KSOW w Wielkopolsce:  

• Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, 

• Lokalne Grupy Działania, 

• Centrum Doradztwa Rolniczego, 

• Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych WOKISS, 

• Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 

• Wielkopolska Izba Rolnicza. 
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 Misja KSOW 

  Misją Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

jest stworzenie podmiotom zaangażowanym                    
w rozwój obszarów wiejskich  

przyjaznej platformy współpracy  

i wymiany doświadczeń. 

   



 

 
Cele działania KSOW 

 
1. Wspieranie wymiany doświadczeń oraz wiedzy fachowej w zakresie rozwoju obszarów 

wiejskich na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym. 
 
2. Aktywizacja podmiotów zaangażowanych lub potencjalnie mogących zaangażować się 

w rozwój obszarów wiejskich. 
 
3.  Wzmacnianie potencjału administracji zaangażowanej w rozwój obszarów wiejskich. 
 
4. Usprawnienie przepływu informacji na temat programów związanych z obszarami 

wiejskimi. 
 
5. Promocja poszukiwania rozwiązań innowacyjnych dla rozwoju obszarów wiejskich. 
 
6. Wsparcie MRiRW w zakresie analizy i oceny polityki rozwoju obszarów wiejskich 

w Polsce. 

 

   



 

 
Plan Działania KSOW 

 
 Osiągnięcie celów działania KSOW odbywa się poprzez 

realizację dwuletnich planów działania. 
 
 

•  Zrealizowane zostały Plany Działania na lata: 2008-2009, 2010 -2011. 

 
•  Obecnie realizowany jest Plan Działania na lata 2012 -2013. 

 

•  Trwają prace nad przygotowaniem Planu Działania na lata 2014 -2015.  
 

   
    



 
Plan Działania  KSOW 

  
Struktura Planu Działania KSOW określona w art. 68 rozporządzenia Rady 

(WE) nr 1698/2005 z 20 września 2005 r.   
 
• identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie 

rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat, 
• przeniesienie dobrych praktyk, projektów innowacyjnych oraz organizacja wymiany 

doświadczeń i know-how, 
• przygotowanie programów szkoleniowych dla lokalnych grup działania w procesie 

tworzenia, w tym wymiana doświadczeń  między lokalnymi grupami działania, 
• zarządzanie siecią - uruchomienie i zarządzanie strukturami KSOW, działania 

informacyjno-promocyjne KSOW,  monitorowanie i ocena KSOW, 
• pomoc techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej, 
• wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej 

• wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.  
   

        



 
Realizacja planu działania odbywa się we współpracy                         

z partnerami KSOW 
 

• Wspólna realizacja przedsięwzięcia przez Partnera KSOW z województwa 
wielkopolskiego i Samorząd Województwa Wielkopolskiego, odbywa się na podstawie 
wniosku złożonego przez Partnera i  polega na podziale zadań i kosztów. 
  
 Dokumenty do pobrania – www.wielkopolskie.ksow.pl 
 
• Zlecenie realizacji części lub całości przedsięwzięcia odbywa się zgodnie  z zapisami 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
 
• Zlecenie realizacji przedsięwzięć jednostkom sektora finansów publicznych, do 
których zalicza się Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Centrum 
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie wraz z ich oddziałami następuje bez stosowania 
przepisów ustawy PZP.  
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Metody realizacji Planu Działania  KSOW 

 
• Organizacja szkoleń, seminariów, konferencji i innych spotkań, 
 
• Organizacja wyjazdów studyjnych krajowych i zagranicznych, 
 
• Współorganizacja i udział w targach oraz innych przedsięwzięciach 
  
 promocyjnych o tematyce związanej z rozwojem obszarów wiejskich, 
 
• Współorganizacja wydarzeń promujących tradycje regionalne i lokalne,  
 
• Portal www.ksow.pl  
 
• Bazy dobrych praktyk, 
 
• Publikacje i wydawnictwa,  
 
• Zakup artykułów promocyjnych. 
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Finansowanie działania KSOW 

 
Budżet Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zapewniony jest w ramach Pomocy 

Technicznej PROW 2007-2013. 
 
 
 

• Realizacja działań sieci zgodnie z Planem Działania KSOW - 44 mln euro 
 

• Funkcjonowanie struktury KSOW - 11 mln euro 
 

 
   

     



 Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 
Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  

www.wielkopolskie.ksow.pl 
ksow@umww.pl 

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 

ul. Szyperska 14 

61 – 754 Poznań 

tel. sekretariat: 61 626 60 00, fax. 61 626 60 04   
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