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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary 

wiejskie 

 
PROTOKÓŁ Z VII POSIEDZENIA  

WOJEWÓDZKIEJ GRUPY ROBOCZEJ DS. KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH 
 

 

Opole, 15 maja 2015 r.  
 

1. W dniu 15 maja 2015 r. w Opolu odbyło się siódme posiedzenie Wojewódzkiej Grupy Roboczej 

ds. KSOW (WGR ds. KSOW).  
 

2. W spotkaniu uczestniczyło 14 osób (na 22 ogółem) uprawnionych do głosowania. Wykaz 

członków WGR ds. KSOW obecnych na posiedzeniu przedstawia załącznik 1 do protokołu.  
 

3. Spotkanie otworzył Pan Antoni Konopka, Wicemarszałek Województwa Opolskiego, 

Przewodniczący WGR ds. KSOW. Przedstawił program i cel posiedzenia oraz przekazał 

informację o liczbie osób uprawnionych do głosowania (w momencie rozpoczęcia spotkania 

liczba ta wynosiła 11 osób). Za przyjęciem programu głosowali wszyscy uprawnieni do 

głosowania. Posiedzenie odbyło się zgodnie z programem (załącznik 2 do protokołu).  
 

4. Pan A. Konopka przedstawił zmiany w składzie osobowym WGR ds. KSOW: 

1) Pan Grzegorz Sawicki, Członek Zarządu Województwa Opolskiego – powołany na członka 

WGR ds. KSOW w miejsce Pani Barbary Kamińskiej 

2) Pan Leonard Pietruszka, Wójt Gminy Komprachcice – powołany na członka WGR ds. KSOW 

w miejsce byłego wójta gminy Pana Pawła Smolarka 

3) Pani dr hab. Ewa Moliszewska, pracownik Wydziału Przyrodniczo-Technicznego 

Uniwersytetu Opolskiego – powołana na stałego zastępcę członka w miejsce Pana dr hab. 

Mirosława Wiatkowskiego  

4) Pan Janusz Wierzbicki, Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Rolnictwa – 

powołany na członka WGR ds. KSOW w miejsce Pana Stanisława Pawlika 

5) Pan Stanisław Pawlik, Prezes Honorowy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Rolnictwa 

– powołany na stałego zastępcę członka WGR ds. KSOW w miejsce Pana Mirosława 

Kowzana 

6) Pan Krzysztof Kawałko, Doradca Wojewody Opolskiego ds. polityki senioralnej – powołany 

na stałego zastępcę członka WGR ds. KSOW w miejsce Pana Rafała Nowowiejskiego 
 

5. Zgodnie z programem nastąpiło wręczenie aktów nominacyjnych, które odebrali: 

a) Pan Grzegorz Sawicki,  

b) Pan Jacek Wierzbicki,  

c) dr hab. Ewa Moliszewska. 
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6. Kolejnym punktem programu było przyjęcie protokołu obrad z dnia 21 listopada 2014 r. 

Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Opolskiego przekazał drogą elektroniczną w dniu 

28 listopada 2014 r. członkom WGR ds. KSOW obecnym na posiedzeniu projekt protokołu obrad 

z 21 listopada 2014 r.  W terminie przewidzianym na zgłaszanie uwag do projektu protokołu, tj. 

do dnia 5 grudnia 2014 r. nie wpłynęły żadne uwagi do protokołu. Za przyjęciem protokołu 

obrad głosowali wszyscy członkowie WGR ds. KSOW uprawnieni do głosowania.  
  

7. Zgodnie z programem, Pan Cezary Przybył - przedstawiciel Agrotec Polska sp. z o.o. 

przedstawił zebranym wyniki Ewaluacji Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w latach 2009-2013 

w województwie opolskim (prezentacja stanowi załącznik 3 do protokołu). W trakcie 

prezentacji do uczestników posiedzenia dołączył Pan Mariusz Olejnik, Prezes Zarządu 

Opolskiego Związku Producentów Rolnych. Pan C. Przybył zaznaczył, że województwo opolskie 

jest jedynym, które zleciło w Polsce ewaluację KSOW. Jedynie Ministerstwo Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi podjęło się przeprowadzenia badania ewaluacyjnego w zakresie funkcjonowania 

KSOW, ale w kontekście współpracy z podmiotami zagranicznymi.  
 

8. Po prezentacji wyników badania ewaluacyjnego, Pani Joanna Harus, Z-ca Dyrektora 

Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich zaprosiła zebranych do dyskusji. 

Przebieg dyskusji był następujący: 
 

1) Pan M. Olejnik zwrócił uwagę, że przedstawiony projekt jako dobra praktyka KSOW 

dotyczący wyjazdu studyjnego przedstawicieli GPR do Francji nie prezentuje wszystkich 

działań podejmowanych na rzecz wspierania powstawania i funkcjonowania GPR 

w regionie. Od 2010 r. w województwie opolskim realizowany jest Program konsolidacji 

gospodarczej towarowych producentów rolnych województwa opolskiego, realizowany 

przez Opolski Związek Producentów Rolnych w Opolu, Związek Rewizyjny RSP w Opolu, 

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie oraz Izbę Rolniczą. W ramach programu 

realizowanych jest szereg przedsięwzięć o charakterze sieciującym, w tym cykl szkoleń. 

Efektem podejmowanych działań jest Spółdzielnia Grup Producentów Rzepaku Polski 

Rzepak. W odpowiedzi Pani J. Harus powiedziała, że zaprezentowana dobra praktyka 

stanowi jedynie wycinek działań realizowanych we współpracy z partnerami ze środków 

KSOW, nie sposób przedstawić wszystkich projektów, a wybrane przedsięwzięcie stanowić 

miało pozytywny przykład wykorzystania środków unijnych. W raporcie ewaluacyjnych 

działania podejmowane w ramach Programu konsolidacji są szerzej opisane.  
 

2) Pani D. Bajak poprosiła o przekazanie pełnego raportu członkom WGR ds. KSOW. Odniosła 

się również do zaproponowanej przez ewaluatora dziedziny rozwoju regionu w latach 

2014-2020 tj. rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Pani D. Bajak zaznaczyła, 

że rozwój przedsiębiorczości nie powinien ograniczać się jedynie do wspierania rozwoju 

firm, a powinien uwzględniać również wsparcie dla organizacji pozarządowych m.in. 

w postaci szkoleń zachęcających do zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. 

Najlepszym rozwiązaniem byłoby powołanie w każdej gminie doradcy dla sektora NGO 

w zakresie prawno-fiskalnym. Podobnie z rozwojem turystyki i agroturystyki – 

województwo opolskie dysponuje infrastrukturą dla rozwoju tych dziedzin gospodarki, 
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konieczne staje się jednak prowadzenie szeroko zakrojonych szkoleń tak, aby nauczyć 

właścicieli gospodarstw profesjonalnego prowadzenia działalności. Pani D. Bajak odniosła 

się również do kryteriów oceny projektów, aby wyżej premiować te, które będą 

realizowane przez kilku partnerów mających wspólny cel. Zaproponowała ponadto 

wskazywanie wkładu własnego partnerów w realizacji zadań – finansowego 

i pozafinansowego (udział merytoryczno -techniczno - finansowy partnera).  
 

3) Pani J. Harus odnosząc się do wypowiedzi przedmówców podkreśliła, że dziedziny rozwoju 

regionu na lata 2014-2020 w kontekście realizacji projektów w ramach planu działania 

KSOW dla województwa opolskiego tj. rozwój przedsiębiorczości na wsi i terenach 

wiejskich, rozwój turystki wiejskiej w tym agroturystyki oraz odnowa wsi na rzecz 

podniesienia jakości życia mieszkańców terenów wiejskich są rekomendacją ewaluatora,  

ale mogą też stanowić punkt wyjścia w zakresie wyboru projektów do realizacji. 

Jednocześnie podkreśliła, że zakres działań musi być zgodny z priorytetami ustanowionymi 

przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obecnie trwają prace nad ich wyznaczeniem. 

Będziemy starali się przekonać Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, aby obok kryteriów 

ogólnopolskich możliwe było zastosowanie regionalnych premiujących inicjatywy ważne 

dla województwa i uwzględniających specyfikę jego rozwoju. Projekty zintegrowane, 

kompleksowe będą z pewnością wyżej punktowane od jednorazowych działań.  
 

4) Pan C. Przybył podkreślił, że raport ewaluacyjny będący efektem prowadzonych od 

listopada 2014 r. do kwietnia 2015 r. roku badań stanowi „głos w sprawie”, ma funkcję 

doradczą, nie narzuca rozwiązań a je proponuje poprzez wskazanie silnych i słabych stron 

funkcjonowania KSOW w województwie opolskim.  
 

5) Pan B. Dembczak poparł stanowisko Pani D. Bajak w sprawie wskazywania w projekcie 

wkładu własnego organizacji. W związku z tym, że Związek Śląskich Rolników ma wśród 

swoich członków również podmioty z województwa śląskiego zapytał o możliwość 

finansowania ze środków KSOW województwa opolskiego kosztów związanych z udziałem 

tych organizacji w projekcie. W związku z brakiem wytycznych w kwestii kwalifikowalności 

kosztów KSOW w latach 2014-2020, Pani J. Harus poinformowała, że nie ma możliwości 

udzielenia odpowiedzi na to pytanie.  
 

6) Pan M. Olejnik zaznaczył, że w prezentacji dotyczącej ewaluacji, jak i wydanej broszurze 

zabrakło wskazania, że ze środków KSOW są realizowane projekty sieciujące, czego 

przykładem jest realizowany Program konsolidacji. Pani J. Harus odnosząc się do tej 

wypowiedzi powiedziała, że pełne dane obrazujące funkcjonowanie KSOW, realizowane 

projekty oraz ich efekty dostępne są w raporcie, który jeszcze tego samego dnia tj. 15 maja 

2015 r. zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.ksow.pl. W dokumencie 

zostały zamieszone ponadto rekomendacje ewaluatora odnoszące się m.in. do konieczności 

budowania powiązań sieciowych między partnerami, lepszej komunikacji i uwzględnienia 

w kryteriach wyboru projektów do realizacji ich kompleksowości, ciągłości i zaangażowania 

większej liczby partnerów. Z uwagi na charakter rekomendacji, zostaną one również 
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przekazane wraz z raportem do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako instytucji 

nadrzędnej w kwestiach określania zasad funkcjonowania KSOW.  
 

7) Pani K. Kuraś dopytała, czy można zgłaszać jeszcze uwagi do raportu. W odpowiedzi Pani 

J. Harus poinformowała, że do 22 maja 2015 r. członkowie WGR ds. KSOW mogą przesyłać 

na adres Pani A. Koziny, Sekretarza WGR ds. KSOW ewentualne uwagi do dokumentu.  
 

9. Pani J. Harus na zakończenie posiedzenia podziękowała zebranym za przybycie. 

Zasygnalizowała, że planowana jest aktualizacja Planu działania KSOW województwa 

opolskiego w zakresie sposobu realizacji. Zaproponowała obiegowy tryb przyjęcia uchwały 

w tej sprawie.  

 
Przewodniczący WGR ds. KSOW 

 
                                        Antoni Konopka 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 

1. Wykaz członków i stałych zastępców WGR ds. KSOW uczestniczących w posiedzeniu.   
2. Agenda VII. posiedzenia WGR ds. KSOW. 
3. Prezentacja dotycząca wyników Ewaluacji Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w latach 2009-2013 

w województwie opolskim 

4. Prezentacja dotycząca Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – zakres wsparcia.  
 
 
 
 
 
Adela Kozina, tel. 77 44 83 260 
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Załącznik 1 do protokołu 
 

Tabela 1: Wykaz uczestników posiedzenia - członków i stałych zastępców WGR ds. KSOW,  
 

Lp. Imię i nazwisko Instytucja 

Sfera społeczno-gospodarcza 

1.  Danuta Bajak Opolski Związek Rolników i Organizacji Społecznych 

2.  Teresa Tarach Opolski Związek Rolników i Organizacji Społecznych 

3.  Anna Klimowicz-Lubojańska Izba Rolnicza w Opolu 

4.  Mariusz Olejnik Opolski Związek Producentów Rolnych  

5.  Franciszek Miśków Opolski Związek Rewizyjny RSP w Opolu  

6.  Agnieszka Krawczyk Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie 

7.  Ewa Moliszewska Uniwersytet Opolski  

Sfera organizacji pozarządowych  

8.  Bernard Dembczak Związek Śląskich Rolników  

9.  Józef Wilczek Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Opolskiego  

10.  Stanisław Pawlik Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa 

11.  Jacek Wierzbicki Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa 

Sfera publiczna 

12.  Antoni Konopka Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 

13.  Grzegorz Sawicki Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 

14.  Tomasz Karaczyn  Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 

15.  Joanna Harus Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 

16.  Katarzyna Kuraś Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 

17.  Joanna Słodkowska-Mędrecka  Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 

Sekretarz WGR ds. KSOW 

18.  Adela Kozina Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego  

19.  Piotr Michułka Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 
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Załącznik 2 do protokołu  
 

AGENDA POSIEDZENIA  

WOJEWÓDZKIEJ GRUPY ROBOCZEJ DS. KSOW 
 

15 maja 2015 r.   
 

Miejsce posiedzenia: 
Sala im. Orła Białego w Opolu (siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego) 
 
 

08:30- 09:00 Rejestracja uczestników  
 

  09:00-09:10 Powitanie uczestników posiedzenia, słowo wstępne 
Antoni Konopka, Wicemarszałek Województwa Opolskiego, Przewodniczący WGR 
ds. KSOW 

  09:10-09:15 Przyjęcie programu posiedzenia 
Głosowanie 

  09:15-09:25  Przedstawienie zmian w składzie WGR ds. KSOW i wręczenie nominacji  
Antoni Konopka, Wicemarszałek Województwa Opolskiego, Przewodniczący WGR 
ds. KSOW 

  

09:25- 09:35 Przyjęcie protokołu obrad z dnia 21 listopada 2014 r.  
Głosowanie 

  

09:35-10:35 Ewaluacja Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w latach 2009-2013 
w województwie opolskim – prezentacja wyników badania  
Przedstawiciel AGROTEC POLSKA sp. z o.o. z Warszawy 

  

10:35-11:00  Dyskusja  
  

11:00-11:20 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – zakres wsparcia  
Joanna Harus, Z-ca Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 

  11:20-11:40 Dyskusja, sprawy różne  
 

 
  

 


