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ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM  
                    – SPECJALIZACJE, KIERUNKI ROZWOJU  

Piotr Marzec – Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  
                                                                                          w województwie mazowieckim  



PRZYKŁADY?  

• Największy rozwój gospodarczy, ale także największe 
dysproporcje rozwoju społeczno – gospodarczego  

• Wzrost liczby mieszkańców obszarów wiejskich, ale 
głównie w wyniku suburbanizacji wokół Warszawy  

• Najsilniejsze zaplecze surowcowe, ale rozdrobnienie 
podaży i słabo rozwinięta sprzedaż bezpośrednia   

• Korzystne ukształtowanie terenu i różnorodność 
biologiczna, ale niski procent gleb wysokiej jakości  

• Duży potencjał gospodarczy, kapitałowy i instytucjonalny, 
ale słabość powiązań i nierównomierne rozmieszczenie 
podmiotów gospodarczych 

 

 

Województwo mazowieckie jest największym  
i najludniejszym województwem w kraju.  
Naturalnym jest także, że jest najbardziej zróżnicowanym  
pod względem produkcji rolnej i specyfiki wiejskiej  



• Produkcja mleka (1 miejsce w kraju) 

• Owoce z drzew (1 miejsce w kraju) 

• Żywiec rzeźny (2 miejsce w kraju) 

• Jaja (2 miejsce w kraju) 

• Ziemniaki (2 miejsce w kraju) 

• Zagłębie paprykowe – okolice Radomia w gminach 
Przytyk, Potworów, Wieniawa… 

• Zagłębie owocowe – okolice Grójca w gminach 
Grójec, Warka, Błędów, Goszczyn… 

 

SPECJALIZACJE  



POŻĄDANE SPECJALIZACJE  

• Warunki przyrodnicze sprzyjające rozwojowi produkcji ekologicznej, 
tradycyjnej, regionalnej oraz agroturystyki (duże zalesienie, wody 
termiczne i geotermia, czyste środowisko naturalne)  

• Akcentowanie dziedzictwa kulturowego (dobrze zachowane 
dziedzictwo historyczne, dobrze zarysowane krainy przyrodnicze i 
kulturowe)  

• Możliwości rozwoju upraw do produkcji biopaliw wraz z rozwojem 
alternatywnych naturalnych źródeł energii (słoneczna, biomasa, 
wodna) 

• Rozwój B+R, biotechnologii, biomedycyny, sfery usług także na 
obszarach wiejskich 



KIERUNKI ROZWOJU  

• Rozwój turystyki i agroturystyki, jako alternatywnych form 
zatrudnienia 

• Rozwój rolnictwa ekologicznego i wolnego od żywności 
genetycznie zmodyfikowanej 

• Napływ środków finansowych na cele rozwojowe 

• Promocja regionu jako miejsca pracy i stałego zamieszkania oraz 
bazy turystycznej 

• Przyciągnięcie inwestorów 

• Szersze włączenie regionu do sieci współpracy naukowej, 
oświatowej i kulturalnej 

• Poprawa poziomu wykształcenia mieszkańców 

• Lokalizacja inwestycji oferujących lepiej płatne miejsca pracy 

• Ożywienie międzyregionalnych kontaktów zwłaszcza z sąsiadami 
za wschodnią granicą 

 



• Wykorzystanie dużego potencjału 
naukowo – badawczego regionu, 
zwłaszcza Warszawy, Płocka, Radomia 
oraz innych miast 

• Wspieranie inicjatyw aktywności 
gospodarczej w regionie, np. tworzenie 
grup producenckich 

• Promocja walorów turystycznych i 
kulturowych Mazowsza oraz produktów 
regionalnych, m.in. poprzez regionalną i 
lokalne organizacje turystyczne 

• Zwiększenie zainteresowania inwestorów 
strategicznych sektorem spożywczym w 
regionie (któremu sprzyjają m.in. tania i 
wykształcona siła robocza, dobre i tanie 
surowce do produkcji, ekologiczne 
warunki upraw) 

 

KIERUNKI ROZWOJU  

• Wzrost produkcji żywności ekologicznej, 
tradycyjnej i regionalnej oraz żywności 
wysokiej jakości; rozwój sieci sprzedaży 
takiej żywności jako odpowiedź na 
zwiększony popyt na żywność markową 
w kraju i zagranicą 

• Rozwój nowych, bardziej innowacyjnych i 
skutecznych form i narzędzi działania, 
takich jak clustering, który jest 
interaktywnym modelem sieciowych 
powiązań integracyjnych między 
przedsiębiorstwami, rolnikami, 
instytucjami naukowo-badawczymi oraz 
władzami lokalnymi i regionalnymi, 
modelem zapewniającym efektywny 
transfer wiedzy 

 



KIERUNKI ROZWOJU  

• Tworzenie zintegrowanych programów rozwoju i promocji obszarów oraz 
pasm turystyczno - kulturowych 

• Współdziałanie na rzecz zrównoważonego rozwoju i promocji obszaru 
„Zielone Płuca Polski” 

• Wysokie walory przyrodnicze w krajowym i europejskim systemie 
ekologicznym, szczególnie doliny rzek (Wisła, Bug, Narew, Pilica, Wkra, 
Liwiec) oraz znaczne zasoby leśne bogate w runo leśne i zwierzynę łowną  

• Istnienie Kampinoskiego Parku Narodowego uznanego za rezerwat 
biosfery ze względu na unikatowe wartości przyrodnicze 

• Niski stopień degradacji powierzchni ziemi 

• Występowanie obszarów o wysokich parametrach jakości powietrza. 
Wysoka jakość środowiska przyrodniczego w obszarze „Zielone Płuca 
Polski” 

• Atrakcyjne tereny rekreacyjno – wypoczynkowe o wysokich walorach 
przyrodniczych (m.in. Kampinoski Park Narodowy, Mazowiecki Zespół 
Parków Krajobrazowych, obszary sieci NATURA 2000) 

 

 



KIERUNKI ROZWOJU  

Konieczne działania w zakresie obszarów wiejskich: 

 

1. Dalszy rozwój infrastruktury technicznej obszarów wiejskich 

2. Dalszy rozwój infrastruktury społecznej obszarów wiejskich 

3. Dalszy rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy na 
obszarach wiejskich 

4. Wzrost umiejętności, podniesienie kompetencji zawodowych 
mieszkańców wsi 

5. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego  



Konieczne działania w zakresie rolnictwa: 

 

1. Zagwarantowanie wysokiej jakości i bezpieczeństwa żywności 

2. Modernizacja i zmiany strukturalne w rolnictwie w oparciu o 
gospodarstwa rodzinne 

3. Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i przetwórstwie 

4. Efektywne zarządzanie rynkiem zbytu 

5. Adaptacja rolnictwa do zmian klimatu  

KIERUNKI ROZWOJU  
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Dziękuję za uwagę!  

 

Thank you for your attention! 


