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LPW na Lokalne Problemy Wodne –
podsumowanie działań w 2021 roku

Olsztyn, 8 grudnia 2021 r.
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Materiał opracowany przez prof. UWM dr hab. Zbigniewa Brodzińskiego, na potrzeby realizacji operacji przygotowanej przez 
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”

Materiał Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Tytuł: Lokalne Partnerstw ds. wody jako ścieżka racjonalnej 
gospodarki zasobami wody na obszarach wiejskich w 
województwie warmińsko-mazurskim

Autor: prof. UWM dr hab. Zbigniew Brodziński
Katedra Konkurencyjności Gospodarki, UWM w Olsztynie



racjonalna gospodarka
racjonalne gospodarowanie

racjonalność gospodarowania
.

Racjonalność postępowania wymaga, aby zbierać
i analizować informacje niezbędne do podjęcia 
właściwej decyzji o alokacji zasobów. 

Postulat racjonalności wymaga zdolności do 
właściwego przetworzenia i wykorzystania zebranych 
informacji.



Racjonalna gospodarka/
racjonalne gospodarowanie

.

Do racjonalnego 
gospodarowania zmusza 
rzadkość zasobów i dóbr 
dostępnych w gospodarce. 

Rozwiązanie najbardziej racjonalne z punktu widzenia 
jednego kryterium nie musi takie być w kontekście 
innego kryterium, np. korzystanie z wód głębinowych

Warunkiem racjonalnego 
gospodarowania jest 
możliwość wyboru 
pomiędzy różnymi 
wariantami rozwiązań, 
a także sprecyzowanie 
naszych wyborów. 



Racjonalne użycie
czyli takie, które całkowicie 
zaspokaja potrzeby, ale nie 

powoduje niepotrzebnych strat.



Izotermy średniej rocznej i średniej okresu wegetacyjnego 
temperatury powietrza  [oC] w latach 1981-2020 w 

województwie warmińsko-mazurskim



Średnia długość (liczba dni) okresu 
wegetacyjnego (tśr>5oC)  
w latach 1981-2020 
w woj.  warmińsko- mazurskim
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gospodarczy wegetacyjny aktywnego wzrostu

Średnia liczba dni wydłużenia 
czasu trwania okresów rolniczych 
w wybranych powiatach 
województwa warmińsko 
mazurskiego w latach 1981-2020
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Wartość średniej rocznej temperatury powietrza i sumy rocznej opadów 
atmosferycznych w latach 1981-2020 

(średnia obszarowa dla województwa warmińsko- mazurskiego) 



a) minimalizacji nakładów, 
przy założonym poziomie efektów

b) maksymalizacji efektów, 
przy założonym poziomie nakładów

Zasada racjonalnego gospodarowania może 
być sformułowana w dwóch wymiarach:





AKTYWIZACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

PROCES
Sekwencja przemian 

zachodzących w określonej 
społeczności lokalnej, 
zakładającej potrzebę 
przejścia do nowej fazy 
swojego rozwoju

METODA DZIAŁANIA
Technika uzyskiwania ogólnej 

zasady zarówno co do 
wartości uznawanych za 
najważniejsze dla rozwoju, 
jak i najlepszych środków 
ich realizacji

PROGRAM
Precyzja kierunków i treści 

podejmowanych na rzecz 
społeczności lokalnej

RUCH SPOŁECZNY
Każde zbiorowe przedsięwzięcie 

dla ustalenia nowego porządku 
życia, bez względu na to, czy 
będzie miało charakter 
jednorazowej lub periodycznej 
imprezy, trwalszej akcji, czy też 
specjalnych struktur 
utworzonych dla realizacji 
celów społecznych



Dlaczego partnerstwa?

 nowe, partycypacyjne formy podejmowania decyzji 
w sprawach publicznych

 rola obywatelska – „uczestnik” czy „konsument”?
 zdefiniowanie konkurencyjności regionalnej 

i lokalnej na rynku 
regionalnym/krajowym/globalnym/światowym

 państwo nie może samo rozwiązywać „trudnych” 
problemów takich jak np. ubóstwo, długotrwałe 
bezrobocie, czy jakość życia i funkcjonowania w 
społeczeństwie

 unikanie nakazów centralnych
 poprawa wiarygodności tworzenia i realizacji polityki



Rola partnerów w zarządzaniu 
WPDLPdsW

Udział 
w tworzeniu 
strategii,

programów,
planów

 grupa robocza do spraw WPDLPdsW
 sektorowe i lokalne grupy robocze
 wkład w projektowanie 

środków/działań
 propozycje dotyczące organizacji 

i realizacji WPDLPdsW
 konsultacje dotyczące proponowanej 

formuły wdrażania Planów



Rola partnerów w zarządzaniu 
WPDLP ds. W

Włączenie
w proces 
realizacji 
programów 
i środków/
działań

 partnerzy jako organy realizujące 
WPDLP ds.W

 zarządzający grantami
 członkowie lokalnych partnerstw
 bezpośredni beneficjenci



Jak wykorzystać posiadane zasoby, 
by służyły one wspieraniu lokalnych 
Programów?

Jak w istniejących warunkach zdobyć środki 
z korzyścią dla inicjatyw lokalnych 
(środki pochodzące z różnych źródeł 
i o specjalistycznym przeznaczeniu)?

Gdzie zbudować wspierające układy tak, 
aby przedstawiały one najlepszą relację 
„koszty/efektywność”?



 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schemat ilustrujący podstawowe założenia  

Wieloletnich Planów Działania Lokalnych Partnerstw ds. Wody (LPW) 

Obszar 3. Gospodarka wodno-ściekowa 

Potrzeby Działania Rezultaty 
a) … …  

 

Wieloletni Plan Działania 
Lokalnych Partnerstw ds. 

Wody (LPW) 

Obszar 2. Gospodarowanie wodami 

Grupy potrzeb Działania Rezultaty 
a) Inwestycje, związane z zarządzaniem 

zasobami wodnymi. 
…  

b) Usługi doradcze z zakresu wiedzy 
 i informacji nt. racjonalnego 
gospodarowania wodą. 

…  

c) Propagowanie i wdrażanie dobrych 
praktyk związanych z racjonalnym 
zarządzaniem zasobami wody i 
przeciwdziałaniem zmianom klimatu. 

…  

 

Obszar 1. Warunki środowiskowo-
klimatyczne 

Potrzeby Działania Rezultaty 

a) … …  

 



Konsultacje dotyczące tworzenia Partnerstw 
ds. Wody, a także powołania partnerstwa pn. Regionalna 
Sieć Lokalnych Partnerstw ds. Wody.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich
Bank Żywności w Olsztynie
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Wielkie Jeziora Mazurskie"
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”
LGD “Lider w EGO”
Stowarzyszenie Doradców na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich



 

Lokalne 
Partnerstwa ds. 

Wody  
(wsparcie 

instytucjonalne 
RSLPds.W) 

 
Regionalna Sieć Lokalnych Partnerstw  

ds. Wody (RSLPds.W)   
(wspieranie członków partnerstwa) 

 

BIURO 
SEKRETARIAT 

PARTNERSTWA  
RSLPds.W 

(koordynacja prac) 
 

W-MODR z 
siedzibą w 
Olsztynie 

     

 GRUPY PROJEKTOWE 
 (wyznaczane przez Radę Partnerstwa) 

 

     

 WDRAŻANIE 
 (zgodnie z harmonogramem prac dla grup 

roboczych) 

 

 
 

   

     

 CEL 1  
(GRUPA ROBOCZA) 

 CEL 2  
(GRUPA ROBOCZA 2) 

 
   

  

 

    

Realizacja przedsięwzięć w ramach WPDLPds.W 
wymaga ustalenia planu współpracy Rady z instytucjami, Partnerami i grupami roboczymi 

 
Schemat organizacyjny funkcjonowania Partnerstwa 



Realizacja i ocena działań Partnerstwa

Planowane w pierwszym okresie funkcjonowania 
Partnerstwa (w pierwszych latach) przedsięwzięcia:

 zorganizowanie i prowadzenie sprawnie funkcjonującego       
i dostępnego biura Partnerstwa,

 organizacja spotkań informacyjno-szkoleniowych, 
konferencji, seminariów, konsultacji

 przygotowanie i prowadzenie strony internetowej,
 opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjnych,
 ……………………………………………..
 organizacja partnerstw w terenie



Dziękuję za uwagę


