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

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

racjonalność gospodarowania 
racjonalna gospodarka

racjonalne gospodarowanie
racjonalne użycie



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 oraz
sprecyzowanie naszych 
wyborów. 



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

powoduje niepotrzebnych strat.
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IV-IX rok

Wartość średniej rocznej temperatury powietrza i okresu wegetacyjnego (IV-IX) 
w latach 1981-2020 (średnia obszarowa dla woj. warmińsko mazurskiego)
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IV-IX rok

Wartość sumy rocznej opadów atmosferycznych i sumy opadów w okresie 
wegetacyjnym (IV-IX) w latach 1981-2020 

(średnia obszarowa dla woj. warmińsko-mazurskiego) 



y = 1,9393x + 571,66
R² = 0,0783

y = 0,0425x + 6,8588
R² = 0,3078

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

800,0

900,0

1000,0

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

opad [mm] temperatura [oC]

Wartość średniej rocznej temperatury powietrza i sumy rocznej opadów 
atmosferycznych w latach 1981-2020 

(średnia obszarowa dla województwa warmińsko- mazurskiego) 



Średnia długość (liczba dni) okresu 
wegetacyjnego (tśr>5oC)  
w latach 1981-2020 
w woj.  warmińsko- mazurskim
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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”?



 

Lokalne 
Partnerstwa  
ds. Wody  
(wsparcie 

instytucjonalne 
ze strony 

RSLPds.W, 
W-MODR i 

j.s.t.) 

 

Regionalna Sieć Lokalnych Partnerstw ds. Wody  
(RSLPds.W) 

(wspieranie członków partnerstwa) 
Przedstawiciele:  
W-MODR, instytucji zajmujących się problemami wody w rolnictwie w tym 
Wód Polskich, jednostek samorządu terytorialnego, LGR i LGD, ośrodków 
naukowo-badawczych, Izby Rolniczej, innych organizacji). 

 BIURO 
SEKRETARIAT 

PARTNERSTWA
RSLPds.W 

(koordynacja prac) 
 

W-MODR  
z siedzibą w 

Olsztynie 
Dział Rolnictwa 
Ekologicznego  

i Ochrony 
Środowiska 

     

 

GRUPY PROJEKTOWE 
tworzone:  

 w ramach RSLPds.W oraz funkcjonujących w regionie LPW,  
 przez liderów poszczególnych partnerstw i Partnerów) 

 

     

 WDRAŻANIE 
(zgodne z harmonogramem prac przygotowanym przez grupy robocze) 

 

     
     

 CELE 1 - 2 
(wszystkie GRUPY ROBOCZE) 

 CELE 3-4 
(GRUPY ROBOCZE - j.s.t., rolnicy, W-MODR) 

 
   

 
Schemat organizacyjny funkcjonowania LPW w woj. warmińsko-mazurskim 



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



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



WIZJA
Poprawa bezpieczeństwa w zakresie dostępnych zasobów wody dla działalności rolniczej, lokalnych 

wiejskich społeczności i środowiska naturalnego na terenie funkcjonowania 
Lokalnych Partnerstw ds. Wody

Ochrona klimatu 
i troska o stan 

środowiska

Racjonalne 
gospodarowanie zasobami 

wody

Zrównoważona gospodarka 
wodno-ściekowa

Chroniona gleba 
i uprawy rolnicze

Cele szczegółowe
1.1.Przeciwdziałanie skutkom 
gwałtownych zjawisk pogodowych
1.2.Działania w zakresie 
organizacji prac obejmujących 
czyszczenie i rekultywację koryt 
rzek i kanałów
1.3.Zmniejszanie emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery
1.4. Wzrost wykorzystania OZE w 
bilansie energetycznym 
1.5. Doskonalenie systemu 
planowania, monitoringu i 
edukacji środowiska
1.6. Redukcja zapotrzebowania na 
energię 
1.7. Zrównoważony rozwój 
energetyczny
1.8. Ograniczanie zagrożeń i 
adaptacja do zmian klimatu 
1.9. Poprawa stanu/potencjału 
ekologicznego wód 
powierzchniowych 
1.10. Utrzymanie odpowiedniego 
stanu ilościowego i jakościowego 
(chemicznego) wód podziemnych

2.1.Budowa nowych zbiorników małej 
retencji oraz działania z zakresu 
renowacji, odbudowy oraz oczyszczania 
zbiorników retencyjnych
2.2. Modernizacja, przebudowa 
istniejących i budowa nowych systemów 
melioracyjnych 
2.3.Budowa zbiorników retencyjnych 
Poprawa warunków wodnych w zlewni

2.4.Modernizacja, oczyszczenie, prace 
konserwacyjne
2.5.Tworzenie rozwiązań systemowych 
dotyczących zagospodarowania wód 
opadowych i roztopowych 
2.6. Wdrożenie instrumentów 
ekonomicznych przyczyniających się do 
racjonalnego użytkowaniu zasobów 
wodnych 
2.7. Zwiększanie retencji wód w zlewniach 
2.8. Zapewnienie odpowiedniej ilości 
wody dla potrzeb lokalnej gospodarki 
2.9. Utrzymanie i poprawa stanu obiektów 
osłony przeciwpowodziowej 
2.10. Uwzględnienie w planowaniu 
przestrzennym warunków gospodarowania 
zasobami wody

3.1. Budowa i modernizacja 
oczyszczalni ścieków 
3.2. Zabezpieczenie dostaw 
wody dla mieszkańców w 
odpowiedniej ilości i jakości
3.3. Stworzenie warunków 
do racjonalnego 
gospodarowanie wodą 
3.4. Budowa i modernizacja 
sieci kanalizacyjnych 
3.5. Opracowanie i 
wdrożenie systemu 
monitoringu postępowania z 
nieczystościami płynnymi na 
terenach 
nieskanalizowanych 

4.1.Przeciwdziałanie 
skutkom 
pojawiających się 
okresów zagrożenia 
suszą
4.2. Zapewnienie 
właściwego sposobu 
użytkowania gleby 
4.3. Rekultywacja 
terenów 
zdegradowanych i 
zanieczyszczonych



Dziękuję za uwagę


