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ZARZĄDZENIE NR 66
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 14 października 2020 r.
w sprawie Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217, 300, 695 i 1440)
zarządza się, co następuje:
§ 1. Grupa Robocza do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, zwana dalej „Grupą”, jest organem
pomocniczym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwanego dalej „Ministrem”, w zakresie funkcjonowania
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, zwanej dalej „KSOW”.
§ 2. 1. W skład Grupy wchodzą:
1) przewodniczący – członek Kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwanego dalej
„Ministerstwem”, nadzorujący sprawy objęte zakresem działania Departamentu Wsparcia Rolników
w Ministerstwie;
2) zastępca przewodniczącego – dyrektor Departamentu Wsparcia Rolników w Ministerstwie;
3) pozostali członkowie:
a) przedstawiciel Departamentu Wsparcia Rolników w Ministerstwie,
b) przedstawiciel Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej w Ministerstwie,
c) przedstawiciel Departamentu Strategii, Transferu Wiedzy i Innowacji w Ministerstwie,
d) przedstawiciel Departamentu Klimatu i Środowiska w Ministerstwie,
e) przedstawiciel Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej Wsi w Ministerstwie,
f) przedstawiciel Departamentu Płatności Obszarowych w Ministerstwie,
g) przedstawiciel Departamentu Jakości Żywności i Bezpieczeństwa Produkcji Roślinnej,
h) przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego,
i) przedstawiciel ministra właściwego do spraw środowiska,
j) przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
k) przedstawiciel Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
l) przedstawiciel Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
m) przedstawiciel Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie,
n) przedstawiciel jednostki centralnej KSOW,

Dziennik Urzędowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

–2–

Poz. 81

o) przedstawiciel Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‒2020,
p) przedstawiciel samorządu gminnego wskazany przez Komisję Wspólną Rządu
Terytorialnego,

i Samorządu

q) przedstawiciel samorządu powiatowego wskazany przez Komisję Wspólną Rządu
Terytorialnego,

i Samorządu

r) przedstawiciel Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa – Polskiej Akademii Nauk,
s) przedstawiciel rolniczych uczelni wyższych wskazany przez Konferencję Rektorów Uczelni Rolniczych
i Przyrodniczych,
t) przedstawiciel Krajowej Rady Izb Rolniczych,
u) przedstawiciel Polskiej Sieci LGD – Federacji Regionalnych Sieci LGD,
v) po jednym przedstawicielu jednostek regionalnych KSOW,
w) trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych wskazanych przez Radę Działalności Pożytku
Publicznego, działających na rzecz:

᠆ rozwoju obszarów wiejskich,
᠆ ochrony środowiska,
᠆ włączenia społecznego, równouprawnienia płci i niedyskryminacji.
2. Jedna osoba może reprezentować wyłącznie jeden podmiot, spośród podmiotów wymienionych w ust. 1.
§ 3. 1. Posiedzenia Grupy zwołuje przewodniczący.
2. Posiedzenia Grupy odbywają się co najmniej raz na 12 miesięcy.
3. W posiedzeniach Grupy uczestniczy, bez prawa udziału w głosowaniu, sekretarz Grupy wyznaczony przez
jednostkę centralną KSOW.
4. Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach Grupy również inne osoby niż wymienione w §
2 ust. 1 pkt 2 i 3.
5. Z posiedzenia Grupy sporządzany jest protokół, który podpisuje przewodniczący Grupy.
6. Grupa może prowadzić prace w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
§ 4. 1. W celu zapewnienia wymiany wiedzy tematycznej i analitycznej oraz ułatwiania współpracy
pomiędzy partnerami KSOW, Grupa może powołać grupy tematyczne, które wspomagają jej prace w zakresie
określonych spraw.
2. Grupa określa skład i zakres zadań grupy tematycznej oraz wybiera jej przewodniczącego. Jedna osoba
może reprezentować wyłącznie jeden podmiot, spośród podmiotów wymienionych w uchwale określającej skład
grupy tematycznej.
§ 5. 1. Grupa podejmuje decyzje:
1) na posiedzeniu,
2) w trybie zdalnym za pośrednictwem komunikacji elektronicznej,
3) w trybie obiegowym w drodze uchwały

᠆ zwykłą większością głosów.
2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
§ 6. Zasady funkcjonowania Grupy określa regulamin uchwalony przez Grupę na pierwszym posiedzeniu
i zatwierdzony przez Ministra.
§ 7. Sprawozdanie z działalności Grupy za poprzedni rok kalendarzowy Przewodniczący składa Ministrowi
w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku. Ostatnie sprawozdanie składa się w 2024 r.
§ 8. 1. Za udział w pracach Grupy oraz grupy tematycznej nie przysługuje wynagrodzenie.
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2. Uczestnikowi posiedzenia Grupy oraz grupy tematycznej przysługuje refundacja kosztów przejazdów,
dojazdów środkami komunikacji miejscowej i noclegów na warunkach określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 45 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Refundacja nie przysługuje przedstawicielowi
beneficjenta pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, z wyjątkiem
przedstawiciela reprezentującego jednostkę centralną KSOW.
3. Zasady dotyczące refundacji zostaną określone w regulaminie, o którym mowa w § 6.
4. Koszty związane z organizacją posiedzenia Grupy oraz grupy tematycznej, w tym również koszty,
o których mowa w ust. 2, są refundowane z części 33 – Rozwój wsi, dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział
01001 – Centrum Doradztwa Rolniczego ze środków finansowych przeznaczonych w ustawie budżetowej na
finansowanie pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
5. Koszty, o których mowa w ust. 4, są refundowane przez jednostkę centralną KSOW.
§ 9. Traci moc zarządzenie nr 59 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2015 r. w sprawie
powołania Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, zmienione zarządzeniem nr 21 z dnia
18 lipca 2018 r.
§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. Sz. Giżyński

1)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie §
1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1721).

