
Lokalne Partnerstwa Wodne (LPW)

szansą na wzmocnienie racjonalnej 

gospodarki wodnej  w województwie 

kujawsko – pomorskim

 Powołanie Wojewódzkiej Rady Partnerstw Wodnych pod Patronatem Wojewody 

Kuj.-Pom.

 Lokalne Partnerstwa Wodne w Województwie Kujawsko – Pomorskim – stan i 

perspektywy

 -Ryszard Zarudzki Z-ca Dyrektora Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Minikowie



Lokalne Partnerstwa Wodne (LPW)

 Organizator spotkania: Wojewoda Kujawsko-Pomorski przy współpracy 

z Kujawsko - Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

 Miejsce spotkania: Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki w 

Bydgoszczy

 Termin spotkania: 12.01.2021 r.; czas: 10.00 – 14.00

 Cele spotkania:

 1.Utworzenie Wojewódzkiej Rady Partnerstw Wodnych pod patronatem

wojewody kujawsko – pomorskiego;

 2.Budowanie sieci współpracy Lokalnych Partnerstw Wodnych w

województwie kujawsko–pomorskim.



Tworzenie Lokalnych 

Partnerstw Wodnych w 

Województwie Kujawsko–

Pomorskim

– pierwsze doświadczania oraz 

planowane działania do 2023 r. 

Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji

im. Leona Janty – Połczyńskiego

w 

Kujawsko-Pomorskim Ośrodku

Doradztwa Rolniczego w Minikowie

24 listopada 2021 r., w godz. 10 -15

Dr Ryszard Zarudzki 

Z-ca Dyrektora Kujawsko –

Pomorskiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego w Minikowie
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LPW-spotkania i ankiety jako - źródła informacji o stanie 

rzeczy w woj. kujawsko-pomorskim

3 lata - 19 powiatów - 2 pow. pilotaż - 10 powiatów w br.-7 pow. w 2022 r. 

Plan pacy na trzy lata (2020-2021-2022)

Pracę trwają lub zakończono; perspektywa 

• 2 powiaty - Powiat Sępólno Krajeńskie i Nakło/Notecią - zakończony

pilotaż - Rada Partnerstwa i wstępna analiza obszaru - PPW (2020 r.);

2021 - po 3 spotkania z już istniejącym nieformalnym partnerstwem - (po

ok. 20 zdeklarowanych partnerów)

• 10 powiatów - 2021 r. w kwietniu zakończyliśmy serię 20 spotkań oneline

(po dwa na powiat); w okresie koniec maja - połowa lipca - miały miejsce

kolejne 20 spotkań bezpośrednich w terenie; następnie ostatnia seria

wrzesień - listopad miało miejsce kolejne 20 spotkań – łącznie 60 spotkań

• 7 powiatów w 2022 r. – (co najmniej 42 spotkania)… w 2023 r.
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Utworzone w 2021 r.



Członkami LPW mogą być/lub już są osoby i podmioty z terenu powiatu

„naszego” funkcjonujące na obszarach wiejskich i miejskich, uczestniczące w

zarządzaniu zasobami wody lub z nich korzystające, a w szczególności:

a)Spółki wodne z terenu powiatu,
b)Rolnicy użytkujący urządzeniawodne i melioracyjne,
c)Firmy/spółki rolne zarządzające urządzeniamiwodnymi,
d)Stowarzyszeniamieszkańców obszarów wiejskich i miast z terenu powiatu,
e)Samorządy gminne i samorząd powiatowy,
f)Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE,
g)Lasy Państwowe i Parki Krajobrazowe,
h)Instytucje z otoczenia rolnictwa świadczące usługi doradcze i wspierające rozwój
wsi,
i)Instytucje naukowe, które swoim oddziaływaniem obejmują teren powiatu,
j)Mieszkańcy powiatu użytkujący urządzenia wodne, lub wykorzystujący zasoby
wody,
k)Osoby i firmy z sektora turystyki powiązane z eksploatacją zasobów wodnych.
l)Stowarzyszeniawędkarskie.
m)Izba Rolnicza
n)Ośrodek Doradztwa Rolniczego
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Wsparcie K-P ODR Minikowo dla tworzenia  Lokalnych Partnerstw Wodnych

na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 - 2021 roku
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• Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zorganizował i przeprowadził  

łącznie 72 spotkania w  2 powiatach (pilotaż 2020 r.) i 10 powiatach (2021 r.) dla 

partnerów zainteresowanych tematyką „wody”.

• Celem spotkań było utworzenie Lokalnego Partnerstwa Wodnego -

wypracowanie zasad współpracy oraz celów i obszaru aktywności Partnerstwa,

rozumianego jako realna płaszczyzna współpracy wielu niezależnych podmiotów.

• Spotkania warsztatowe dawały możliwość szczegółowego zdefiniowania

problemów i zaproponowania rozwiązań tych problemów, zgodnie ze specyfiką

danego powiatu.

• Pomiędzy spotkaniami zostały zebrane informacje, które pozwoliły na wstępne

określenie zasobów i stanu infrastruktury wodnej należącej do spółek wodnych,

samorządów, instytucji państwowych i innych podmiotów zarządzających ciekami i

urządzeniami wodnymi.



Wsparcie K-P ODR Minikowo dla tworzenia  Lokalnych Partnerstw Wodnych

na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 - 2021 roku
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• Na podstawie informacji uzyskanych z ankietowania partnerów zostały

sporządzone wstępne diagnozy stanu infrastruktury i systemu zarzadzania

urządzeniami wodnymi oraz opis problemów zidentyfikowanych w tym zakresie na

terenie powiatu.

• Uczestnicy Partnerstwa, na podstawie diagnozy, przygotowali (opracowali)

Powiatowy Plan Wodny (PPW), wskazując w nim kierunki i priorytety działań dla

poprawy stanu infrastruktury i wdrożenia zasad racjonalnego gospodarowania

wodą.

• Stworzony oddolnie przez członków Lokalnego Partnerstwa Wodnego,

Powiatowy Plan Wodny będzie (powinien być!) narzędziem do koordynowania

zamierzeń inwestycyjnych na terenie powiatu w zakresie infrastruktury

wodnej – w tym modernizacji urządzeń melioracyjnych i inwestycji w zakresie

małej retencji.

• Oczekiwanym i zrealizowanym efektem końcowym cyklu spotkań jest/był

uzgodnienie zasad działania Lokalnego Partnerstwa Wodnego, wybór liderów

Partnerstwa, Rady Partnerstwa, przyjęcie programu działania oraz

zatwierdzenie wstępnej wersji Powiatowego Planu Wodnego.
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LPW- w 10 powiatach - spotkania i ankiety jako - źródła informacji

o stanie rzeczy w woj. kujawsko-pomorskim

10 Powiatów w 2021 r.

• ponad 200 osób/przedstawicieli partnerów z różnych instytucji,

• ponad 150 ankiet (GSW, związki spółek wodnych, starostwa, gminy,

nadleśnictwa, parki krajobrazowe, rolnicy, spółki rolne, gospodarstwa

rybackie, LGD).

• Jakie widzą problemy i jakie zgłaszają propozycje ich rozwiązania

W kwestionariuszach pytania dotyczące infrastruktury wodnej i sposobu jej

użytkowania przez ankietowanych:

• czym zarządzają, co robią z w zakresie konserwacji i modernizacji

urządzeń,

• skąd biorą pieniądze, ile i na co je wydają, jakie mają plany,

• jakie widzą problemy i jakie zgłaszają propozycje ich rozwiązania.
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Model działania silnego organizacyjnie LPW- jak? w jaki sposób?

• Docelowo, w zależności od przeprowadzonego procesu tworzenia

partnerstwa - pełna osobowość prawna LPW - (rejestracja w KRS,

równoprawne członkostwo rolników, spółek wodnych, samorządów,

stowarzyszeń, podmiotów administracji państwowej i samorządowej (Lasy

Państwowe, Parki Krajobrazowe) - konieczna zmiana w ustawie o

stowarzyszeniach.

• Własny budżet LPW na projekty promocyjne, edukacyjne i ekspertyzy

niezbędne do opracowania i wdrażania Powiatowego Planu Wodnego (PPW)

oraz doradztwo i wsparcie dla nowych i odtwarzanych GSW - tam gdzie nie ma

GSW, Lokalne Partnerstwo Wodne powinno je tworzyć!

• Umocowanie LPW jako instytucji opiniującej co do zgodności z PPW dla

potrzeb konkursów dotacyjnych na inwestycje związane z wodą (dodatkowe

punkty dla starających się podmiotów o środki z UE, z samorządów

wszystkich szczebli i środki rządowe).

• GSW jako kluczowy partner wdrażający PPW - diagnozujący potrzeby

rolnictwa i wykonawca wielu zadań zgodnych z PPW - uzgodnionym z

Regionalnymi Zarządami Gospodarki Wodnej !
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Jakie konkretne problemy  pomoże rozwiązać LPW? Argumenty na rzecz utworzenia 

silnego organizacyjnie  LPW

Zadanie dla LPW:

• sukcesywne zlecenie inwentaryzacji kolejnych elementów

infrastruktury melioracyjnej dla uzyskania kompleksowej wiedzy nt.

jej stanu i problemów w zakresie gospodarowania wodami – diagnoza

dla obszaru powiatu.

• współpraca z ekspertami i instytucjami naukowymi w zakresie

określania zasobów wodnych powiatu i możliwości ich racjonalnego

wykorzystania.

• przygotowanie spójnego planu na rzecz poprawy sytuacji w zakresie

melioracji i promowania racjonalnej gospodarki wodą (w tym małej

retencji) - Powiatowy Plan Wodny.



Podsumowanie/rekomendacje

Uznając całe przedsięwzięcie tworzenia Lokalnych Partnerstw Wodnych jako kluczowe

i przyszłościowe należy włączyć wszystkie siły na rzecz wsparcia tej inicjatywy.

Proponuje utworzenie Wojewódzkiej Rady ds. Wody pod patronatem Wojewody

Kujawsko – Pomorskiego.

Skład Wojewódzkiej Rady ds. Wody:

Przewodniczący i członkowie Rady Partnerstwa z danego Powiatu.

Wojewódzka Rada na pierwszym swoim spotkaniu wybiera spośród siebie

przewodniczącego i kolegium Wojewódzkiej Rady Partnerstwa Wodnego.

Funkcjonuje w oparciu o przyjęty Regulamin Partnerstwa.

Nie posiada osobowości prawnej.

Przewodniczący Powiatowych Partnerstw Wodnych podpisują wspólny List Intencyjny

w sprawie utworzenia Partnerstwa ds. Wody na obszarze Województwa Kujawsko –

Pomorskiego.

Pierwsze spotkanie założycielskie miałoby miejsce w styczniu 2022 r. w Urzędzie

Wojewódzkim w Bydgoszczy.

Rada Wojewódzka miała by prawo podejmowania Uchwał.
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Podsumowanie

Warunkiem powodzenia całego przedsięwzięcia jest wsparcie już

utworzonych inicjatyw – Powiatowych Lokalnych Partnerstw

Wodnych i pomoc przy wdrażaniu Powiatowego Planu Wodnego:

dotyczy:

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Sejm RP

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Senat RP

Wojewody Kujawsko – Pomorskiego

Marszałka Województwa (w naszym przypadku Marszałka Kujawsko

– Pomorskiego Województwa) – w zakresie interwencji na rzecz małej

retencji wodnej w Regionalnym Programie Operacyjnym w nowej

perspektywy finansowej

Krajowej Rady Izb Rolniczych i Wojewódzkich Struktur Izb

Rolniczych

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie
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Podsumowanie

• Podstawowym zadaniem tworzących się Lokalnych Partnerstw Wodnych

jest pozyskiwanie funduszy na realizację projektów zgłoszonych jako

priorytetowe w ramach Powiatowych Planów Wodnych.

Przykładowo:

• Program Rozwoju Obszarów wiejskich 2014 -2020 (okres przejściowy do

2023 r.),

• Krajowy Plan Odbudowy,

• Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027,

• Regionalny Program Operacyjny,

• Inne dostępne fundusze związane z racjonalną gospodarką wodną.
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Podsumowanie/Rekomendacje

Kluczem do sukcesu jest utworzenie nie tylko Powiatowej Rady

Partnerstwa i opracowanie Powiatowego Planu Wodnego, ale

w następstwie takich działań i wypracowanych rezultatów w

drugim kroku w perspektywie 2 - 3 lat (to zależy od regionu i prowadzenia

procesu grupowego w partnerstwie)

zawieranie porozumień pomiędzy LPW i koordynacji działań na

obszarze zlewni w ramach współpracy partnerów LPW z wszystkimi

strukturami Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej. Porozumienia

na obszarze ZLEWNI.
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Przy tworzeniu Lokalnych Partnerstw 

Wodnych należy zwrócić szczególną 

uwagę na proces tworzenia partnerstwa, 

jego kolejne kroki budowy partnerstwa,

kluczowa staje się animacja, 

przygotowanie animatorów gotowych do 

pracy i wsparcia LPW. 

16

Podsumowanie/Rekomendacje
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Wsparcie działalności LPW – KPODR Minikowo

Ramy programowe szkolenia dla liderów LPW 

Cele szkolenia: dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych dla 

utworzenia i sprawnego działania LPW.

Założenia organizacyjne: szkolenie składa się z kilku  modułów 

prowadzonych przez specjalistów w każdej z dziedzin, realizowanych 

podczas kilku  2 lub 3-dniowych zjazdów z noclegami. 

Moduł I. UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE

Zachowania grupowe, lider i jego rola, podstawy negocjacji, przewodzenie 

grupie partnerskiej.

Moduł II. ORGANIZACYJNY

Formalizowanie działalności grupy – tworzenie organizacji, znaczenie 

procedur wewnętrznych dla trwałości grupy, finansowanie działalności LPW 

jako organizacji.

Moduł III. WODNY

Uwarunkowania prawne inwestycji wodnych, rola i zadania instytucji 

działających w zakresie gospodarki wodą, finansowanie inwestycji wodnych, 

uwarunkowania wynikające ze zmian klimatu.



Podsumowanie/konkluzje

Praca zespołowa kluczem do sukcesu.

Tworzenie partnerstwa wodnego to jest proces który:

potrzebuje czasu,

-wsparcie,

-cierpliwości,

-konsekwencji,

-mądrości poszczególnych członków,

-rozumienia czym jest postawa: „musze stracić indywidualnie, aby

zyskać więcej we współpracy partnerskiej”.

•Partnerstwo jest wartością dodaną, czyli korzyścią dla obszaru na

którym jest utworzone.
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Wsparcie K-PODR Minikowo dla tworzenia  Lokalnych Partnerstw 

Wodnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2021 roku

• Zespół w KPODR – Minikowo – Kujawsko – Pomorskie 

• Koordynator wojewódzki ds. racjonalnej gospodarki wodnej – 1 osoba +

jedna osoba do pomoczy w trakcie organizacji szkoleń (+koordynator SIR)

• Dziesięciu Kierowników PZDR (łącznie z pilotażem 12; łącznie w

przyszłym roku kolejne 7 PZDR (2 kierowników – 2020; 12-2021; 19 –

kierowników docelowe w 2023)

• Docelowo odpowiednio 19 powiatowych doradców ds. racjonalnej

gospodarki wodnie.

• Koordynatorzy na kilka 3 - 4 powiatów (dodatkowe zadania Kierowników

PZDR)

• Moderator, ekspert zewnętrzny, specjalizacji w tworzenie

wielosektorowych partnerstw i rozwój obszarów wiejskich – 1 osoba

• Dyrektor bezpośrednio zaangażowany w proces tworzenia partnerstw

• Współpraca z Dyrektorami Regionalnych Zarządów Gospodarki

Wodnej i ich strukturami (w szczególności Bydgoszcz).

• Dziękuje



FAZY ŻYCIA PARTNERSTWA

rozpad z 

powodu

a)wykonania 

zadania

b)uchylenia 

się od 

konfliktu,

c)niezdefiniow

ania obszaru 

współpracy

zaczątki zespołów 

projektowych, 

początki 

wspólnego 

działania, 

ujawnianie i 

negocjowanie 

interesów, główną 

motywacją udziału 

w grupie jest 

najczęściej 

usprawnienie 

montażu 

finansowego

bardziej złożone 

projekty, 

długofa-

lowe 

planowanie,

pełna 

instytucjonali-

zacja, silna rola 

opiniotwórcza w 

regionie, 

wywieranie 

wpływu, 

redefinicja 

celów

wewnątrzsterowność

grupy, zespoły 

projektowe, podział pracy 

między partnerów, 

początek wspólnego 

planowania, początek 

instytucjonalizacji i 

tworzenia infrastruktury 

dla partnerstwa, zaczątki 

wpływu na decydentów, 

lider staje się 

akceptowany przez 

innych, początek 

tworzenia strategii

osobne projekty 

każdego z 

partnerów, 

członkowie 

starają się 

zrozumieć istotę 

partnerstwa i 

poznać 

partnerów, 

relacje oficjalne 

i dość 

powierzchowne, 

zespoły 

tematyczne, 

FAZA 

INICJALNA

FAZA 

ORIENTACJI

FAZA 

KONFRONTACJI 

OPINII / 

DOCIERANIA

FAZA 

NORMOWANIA I 

POCZĄTKÓW 

WSPÓŁPRACY

FAZA 

WSPÓŁPRACY

FAZA 

TERMINALNA

P R O C E S    T W O R Z E N I A    S I Ę   P A R T N E R S T W A

„Raport z przeglądu mechanizmów i metod finansowania działalności grup partnerskich”, Radosław 

Tendera, na zlec. Fundacji Partnerstwo dla Środowiska

pomysł na 

partnerstwo, 

pierwsze 

rozmowy o 

współpracy, 

grupa 

zainteresow

anych



• Dziękuje za uwagę

Ryszard Zarudzki 

• Z-ca Dyrektora Kujawsko - Pomorskiego 

Ośrodka Doradztwa Rolniczego

•

• ryszard.zarudzki@kpodr.pl

• tel. 501 142 590
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