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INWESTYCJE TO CELOWO WYDATKOWANY KAPITAŁ 
PRZEZ INWESTORA  NAKIEROWANY NA OSIĄGNIĘCIE 

OCZEKIWANYCH KORZYŚCI W PRZYSZŁOŚCI, 
PRZY ZAŁOŻONYM POZIOMIE RYZYKA

KIEDY PARTNERSTWO/PARTNERZY OSIĄGNĄ KORZYŚCI ? 

JAKIEGO TYPU BĘDĄ TO KORZYŚCI ?

KIEDY UZNAJĄ ISTNIEJĄCY STAN ZA OCZEKIWANY ?

O JAKI ZAKRES INWESTYCJI CHODZI ?



RODZAJE  INWESTYCJI
KRYTERIUM  PRZEDMIOTOWE

INWESTYCJE

------------------------------------------------------------------------

FINANSOWE RZECZOWE  NIEMATERIALNE

AKCJE NOWE PATENTY, LICENCJE

OBLIGACJE MODERNIZACYJNE PROGRAMY  INFORMATYCZNE

UDZIAŁY, FUNDUSZE ..     ODTWORZENIOWE SZKOLENIE KADR, MARKETING

ROZBUDOWA CERTYFIKATY JAKOŚCI………

NIERUCHOMOŚCI

RUCHOMOŚCI



ZARZĄDZANIE ?

ZARZĄDZANIE: PRZEDSIĘBIORSTWEM, PAŃSTWEM, KONFLIKTEM, ZDROWIEM, STRACHEM, POLITYKĄ, 

CHAOSEM…. CZY NIE JEST NADUŻYWANE?  A JAK JEST W ISTOCIE ???? 

ZARZĄDZANIE DOTYCZY PROFESJONALNEJ, ZESPOŁOWEJ PRACY,  ORGANIZACJI O WSPÓLNYM CELU, 

ZASOBACH I POSIADA OKREŚLONY ORGAN DECYZYJNY.

TO CAŁOKSZTAŁT DZIAŁAŃ, W ZAKRESIE PLANOWANIA, ORGANIZOWANIA MOTYWOWANIA I KONTROLI  

NAKIEROWANYCH NA REALIZACJĘ ZAŁOŻONEGO CELU (CELÓW) ORGANIZACJI … 

I PO TO POWSTAJĄ Wieloletnie Plany Działania Lokalnych Partnerstw do spraw Wody.



ZARZĄDZANIE JUTRA

KLUCZEM  DO SUKCESU  SĄ  INNOWACJE OPARTE O:

✓ planowanie strategiczne

✓ planowanie budżetu

✓ zarządzanie projektami inwestycyjnymi

✓ zarządzanie  wiedzą

✓ komunikację wewnętrzną



ISTOTA BUDOWANIA
LOKALNYCH PARTNERSTW DS. WODY

TAKIE PARTNERSTWA, WEDŁUG ZAŁOŻEŃ INICJATYWY POWINNY SŁUŻYĆ:

1. Aktywizacji i integracji środowisk lokalnych poprzez wzajemne poznanie zakresów 

działania i potrzeb

2. Monitorowaniu sytuacji w zakresie zarządzania zasobami wody pod kątem potrzeb 

rolnictwa i mieszkańców obszarów wiejskich

3. Wypracowaniu rozwiązań służących poprawie szeroko pojętej gospodarki wodnej 

w rolnictwie i na obszarach wiejskich

4. Wypracowaniu propozycji przyszłych ram prawno-organizacyjnych działania struktur LPW, 

o tych samych zadaniach na terenie całego kraju.

REALIZACJA TYCH DZIAŁAŃ BĘDZIE ZALEŻAŁA NIE TYLKO OD ZAANGAŻOWANIA PARTNERÓW, ALE TAKŻE OD 

UMOCOWANIA PRAWNEGO STRUKTUR LPW, JAK RÓWNIEŻ URUCHOMIENIA ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA PROJEKTÓW 

Z ZAKRESU POPRAWY I KSZTAŁTOWANIA WARUNKÓW WODNYCH. 

•





STRATEGIA DS. WODY … KONTEKSTY
• problem dostępu do wody, w szczególności do wody czystej będzie się nasilał 

(mniejsza suma opadów, wysychanie cieków),

• chcąc podjąć działania w zakresie szeroko pojętej racjonalnej gospodarki wodą jest ważne 

pozyskanie informacji o:

• zasobach wodnych na danym terenie,

• prognozach meteorologicznych w bieżącym sezonie wegetacyjnym,

• szacowanym zużyciu wody,

• możliwościach i tempie odzyskiwania wód,

Ważne jest również upowszechnianie dobrych praktyk optymalizujących zużycie wody 

z jednej strony, a z drugiej sposoby jej gromadzenia w okresach nadmiaru 

(ulewy, roztopy) i wykorzystania w okresach niedoboru. 

Racjonalna gospodarka wodna wymaga uwzględnienia wszystkich potrzeb mieszkańców, 

ze szczególnym zwróceniem uwagi na produkcję rolną, która decyduje o bezpieczeństwie 

żywnościowym kraju.

Woda to także „przestrzeń” do prowadzenia racjonalnej gospodarki … 

to inteligentna specjalizacja regionu



Partnerstwo …

… to nic innego jak podejmowanie współpracy 
przez lokalne podmioty na rzecz danego 
środowiska społecznego. 

… to wspólne wypracowywanie narzędzi, 

dzięki którym można wprowadzać innowacyjne 

rozwiązania problemów i zaspakajania 

potrzeb danej wspólnoty.



Współdziałanie w formule partnerskiej ukazuje fakt, 
że partnerzy biorą współodpowiedzialność za to,

co się dzieje ...

• … to szansa obiektywnego spojrzenia na dane obszary problemowe,

• … to możliwość stworzenia kompleksowej oferty dla mieszkańców, 

• … to także „dokładanie” przeróżnych pomysłów, doświadczeń i możliwości, 

które posiadają partnerzy, po to, by wytworzyć „nową jakość”, 

Partnerstwo wykorzystując kapitał ludzki oraz instytucjonalny 

jest szansą na rozwój kapitału społecznego, a kapitał społeczny 

to nic innego jak budowanie relacji, zaufania, wzmocnienie 

więzi społecznych …



Propozycje
1. Korzystając ze sprawdzonych rozwiązań Lokalne Partnerstwo ds. Wody może 

przyjąć podobną formę, strukturę organizacyjną, zasady i formy działania jak 

funkcjonujące LGR operatorem środków mogą być
Wody Polskie. Dlaczego nie skorzystać z istniejącego rozwiązania???

2. Ekonomia wody, to mało wykorzystany potencjał inteligentnej specjalizacji 

regionu

Akwakultura

Usługi ekosystemowe - rekompensaty wodno-środowiskowe???

Turystyka i rekreacja

3. Wspieranie racjonalnego korzystania z wody ...

4. Woda w łańcuchu wartości – system hybrydowy – pomost między priorytetami

polityki państwa – społeczeństwem i biznesem.



Akwakultura - produkcja ryb w stawach i innych sztucznych 

urządzeniach, obejmuje cztery grupy działalności: 

• chów i hodowlę karpi oraz towarzyszącą jej produkcję gatunków ryb 

dodatkowych, karpiowatych i drapieżnych oraz raków w stawach ziemnych 

(chów niskointensywny, ekstensywny),

• chów i hodowlę ryb łososiowatych, przede wszystkim pstrągów tęczowych, a 

także sumów europejskich i raków, prowadzony najczęściej w betonowych 

basenach, torach wodnych, przegrodach i sadzach (chów intensywny), 

• chów i hodowlę ryb (zarówno ciepłolubnych, jak i zimnolubnych) w 

systemach recyrkulacyjnych z zastosowaniem filtracji i oczyszczania wody, 

głównie ryb łososiowatych, sumów afrykańskich, jesiotrów, łososi (chów 

wysokointensywny),

• chów ryb jesiotrowatych do produkcji ikry z przeznaczeniem na kawior.



W przypadku potencjalnych usług ekosystemowych dostarczanych przez

ziemne stawy rybne typu karpiowego należy m.in. wymienić:

• dostarczanie: żywność (ryby), woda do nawodnień, pojenia zwierząt 

gospodarczych, celów przewcipożarowych,

• regulacja: kontrola przepływu wody, erozji wodnej, sedymentacja 

osadów, procesy natleniania i oczyszczania wody,

• podtrzymywania: zwiększanie bioróżnorodności - tworzenie siedlisk i 

bazy pokarmowej dla dzikich roślin i zwierząt, 

• usługi kulturowe: rekreacja wędkarska, spacerowa i inna 

(komercyjna i pozakomercyjna), dziedzictwo kulinarne, budownictwa 

stawowego, walory krajobrazowe, źródło edukacji i inspiracji. 


