
Posiedzenie członków Zespołu konsultacyjnego ds. rolnictwa i rozwoju obszarów 

wiejskich w ZUW w Szczecinie 

W dniu 20 marca 2019 r. w Sali Rycerskiej gmachu Zachodniopomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Szczecinie obradował Zespół konsultacyjny ds. rolnictwa i rozwoju 

obszarów wiejskich. W spotkaniu z przedstawicielami kółek i organizacji rolniczych oraz 

stowarzyszeń i związków hodowców, dzierżawców, producentów i przedsiębiorców rolnych 

oraz instytucji działających na rzecz rolników uczestniczył Pan Marek Subocz Wicewojewoda 

Zachodniopomorski. 

Podczas spotkania Pani dr Karolina Szczepanik z Wojewódzkiego Inspektoratu 

Weterynarii w Szczecinie omówiła wymagania weterynaryjne z zakresu bezpieczeństwa 

produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej                                       

z uwzględnieniem zasad przeprowadzania uboju gospodarczego oraz sanitarnego tych zwierząt. 

Następnie Pan dr Maciej Prost Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii 

przedstawił aktualną sytuację związaną  z ASF i zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby. 

Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami 

pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu przedstawiła 

Pani Agnieszka Pszczółkowska z PGW Wody Polskie- RZGW w Szczecinie.  

W spotkaniu uczestniczył także Pan Adam Kalinowski Dyrektor Ośrodka Doradztwa 

Zachodniopomorskiego Rolniczego w Barzkowicach. Podczas spotkania Wiceprzewodniczący 

Zespołu ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich 

do 2030 r. w województwie zachodniopomorskim przedstawił wnioski wynikające z prac 

nad  dokumentem diagnozującym województwo zachodniopomorskie w ramach aktualizacji 

Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa. Opracowania diagnostyczne 

dotyczące sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich, a także zaproponowane 

dla poszczególnych regionów kierunki interwencji mogą zostać wykorzystane w innych 

procesach planowania strategicznego, jak i w pracach programowych, w tym właśnie 

aktualizacji rozwoju naszego województwa. 

  Pan Jan Białkowski  Dyrektor KOWR OT w Szczecinie omówił zmiany                                     

zgłoszone do projektu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Informacje dot. wypłaconej 

zachodniopomorskim producentom rolnym pomocy finansowej w związku z wystąpieniem w 

2018 r. suszy oraz omówienie płatności bezpośrednich realizowanych w 2019 r. przestawiła 

Pani Emilia Niemyt Dyrektor ZOR ARiMR w Szczecinie. 

  



 

Fot.1. Od lewej pan Marek Subocz Wicewojewoda Zachodniopomorski oraZ pan Edward Kosmal 

Przewodniczący Zespołu konsultacyjnego ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich                                             

 

                                    
Fot.2. Dr Maciej Prost Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii  

 

 

 



                                      
Fot.3. Pani Agnieszka Pszczółkowska PGW Wody Polskie – RZGW w Szczecinie. 

                                 
Fot.4. Członkowie Zespołu konsultacyjnego podczas spotkania w ZUW w Szczecinie 20.03.2019 r. 

 

 



                                   
Fot.5. Pan Jan Białkowski Dyrektor KOWR OT w Szczecinie  


