
 

 

Uchwała Nr 21 

Grupy Tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich  

działającej przy Grupie Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  

z dnia 5 stycznia 2021 r. 

 

w sprawie powołania 3 zespołów roboczych 

 

§ 1 

 

1. Grupa tematyczna ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (GTI) powołuje 

3 zespoły robocze, z których każdy będzie składał się z przedstawicieli jednostek doradztwa 

rolniczego, jednostek naukowo-badawczych (instytuty, uczelnie wyższe), izb rolniczych, 

organizacji branżowych rolników, biznesu związanego z rolnictwem oraz członków GTI. 

W każdym z zespołów będzie łącznie nie więcej niż 15 osób. 

2. Powołane 3 zespoły będą działały w następujących obszarach tematycznych: 

1) Zespół 1 

Rolnictwo ekologiczne i ochrona środowiska; 

2) Zespół 2 

Odnawialne źródła energii; 

3) Zespół 3 

Inteligentne rolnictwo (Smart Farming). 

 

§ 2 

 

1. Zespoły robocze mają na celu opracowanie rekomendacji i propozycji rozwiązań w danym 

zakresie tematycznym.  

2. Do zadań każdego zespołu będzie należało w szczególności:  

1) identyfikacja i sporządzanie listy najważniejszych problemów,  

2) analiza najlepszych dobrych praktyk i rozwiązań, 

3) inwentaryzacja i analiza wyników badań naukowych, 

4) identyfikacja potrzeb praktyków – rolników i producentów rolnych,  

5) analiza szans i zagrożeń oraz słabych i mocnych stron, 

6) opracowanie rekomendacji niezbędnych do rozwoju i wspierania działań dotyczących 

obszaru tematycznego będącego przedmiotem prac zespołu. 

3. Każdy z zespołów zobowiązany jest do przygotowania sprawozdania i zaprezentowania 

wyników prac zespołu podczas posiedzeń GTI. 

 

§ 3 

 

1. Naboru członków do każdego z zespołów roboczych dokona Jednostka Centralna KSOW. 

2. Każdy z zespołów wyznaczy 1 stałego koordynatora, którym będzie przedstawiciel Centrum 

Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. 

3. Do zadań koordynatora należy w szczególności: 

1) kierowanie pracami zespołu roboczego, 

2) zwoływanie posiedzeń, 

3) relacjonowanie ustaleń i prezentacja wyników prac zespołu podczas posiedzeń GTI. 



 

 

§ 4 

 

1. Zespoły robocze zostają powołane na czas do 31 grudnia 2021 r. 

2. Członkostwo w zespole roboczym wygasa wraz z zakończeniem prac zespołu lub 

w przypadku rezygnacji członka. W przypadku członków GTI, członkostwo w zespole 

wygasa wraz z wygaśnięciem członkostwa w GTI. 

3. W przypadku organizacji spotkania zespołu lub udziału w spotkaniu, członkom zespołu 

przysługuje refundacja kosztów przejazdu na zasadach określonych w § 7 Regulaminu 

Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich pod warunkiem dostępności 

środków finansowych przeznaczonych na ten cel w ramach schematu II Pomocy 

Technicznej PROW na lata 2014-2020. 

 

§ 5 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący 

Grupy Tematycznej do spraw 

innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich 

 
Henryk Skórnicki  



 

 

 

Uzasadnienie do uchwały nr 21 

Grupy Tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich 

z dnia 5 stycznia 2021 r. 

 

Zgodnie z zarządzeniem nr 66 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 października 

2020r. w sprawie Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. Min. 

Rol. i Roz. Wsi poz. 81) oraz § 3 pkt 2 uchwały Nr 6 Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci 

Obszarów Wiejskich z dnia 12 października 2015 r. w sprawie powołania Grupy Tematycznej 

ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Grupa Tematyczna ds. innowacji w 

rolnictwie i na obszarach wiejskich identyfikuje priorytety strategiczne i główne obszary 

działań Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) na poziomie 

krajowym. 

Zgodnie z § 7 ust. 1 Regulaminu Grupy Tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na 

obszarach wiejskich, stanowiącego Załącznik nr 1 do uchwały nr 1 z dnia 17 grudnia 2015 r., 

Przewodniczący może powołać w ramach grupy zespoły robocze, w skład których wchodzą 

członkowie grupy lub inne osoby, o których mowa w § 1 ust. 7 ww. Regulaminu. 

Zespoły robocze mają na celu opracowanie rekomendacji i propozycji rozwiązań, 

niezbędnych do rozwoju i wspierania działań dotyczących obszarów tematycznych będących 

przedmiotem prac zespołów. W ramach zespołów roboczych omawiane będą najlepsze 

praktyki i rezultaty badań, poszukiwane będą praktyczne, innowacyjne rozwiązania dotyczące 

zakresów tematycznych i sporządzona zostanie lista najważniejszych problemów oraz potrzeb 

praktyków – rolników i producentów rolnych. 

Rezultaty prac zespołów roboczych powinny mieć wpływ na proces upowszechniania  

i dalsze kierunki badań mające pomóc rozwiązać praktyczne problemy w sektorze rolnictwa, 

a także wskazywać tematykę projektów, które będą realizowane przez grupy operacyjne 

na rzecz innowacji (EPI). 
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