
Spotkanie pilotażowe „Lokalne Partnerstwa ds. Wody (LPW)” 

W dniu 30 lipca 2020 r. w siedzibie Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego w Barzkowicach odbyło się spotkanie w związku z realizacją operacji „Wsparcie 

dla tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody” w ramach Planu Operacyjnej KSOW na lata 

2020-2021. Było to pierwsze spotkanie przedstawicieli podmiotów decydujących  

o kształtowaniu zasobów wodnych w powiecie stargardzkim. 

Spotkanie informacyjne związane było z inicjatywą Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi dotyczącą tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody (LPW) – czyli sieci efektywnej 

współpracy pomiędzy kluczowymi partnerami na rzecz zarządzania zasobami wody  

w rolnictwie i na obszarach wiejskich na poziomie lokalnym. Nawiązanie współpracy 

pomiędzy zarządzającymi wodą oraz korzystającymi z wody na danym obszarze pozwoli  

na optymalizację podejmowanych działań na rzecz zrównoważonej gospodarki wodnej oraz 

efektywne wykorzystywanie możliwości finansowania inwestycji, zarówno ze środków 

krajowych, jak i wspólnotowych. 

Postępujące zmiany klimatyczne, objawiające się m.in. tendencją wzrostu temperatury 

powietrza i niedostatkiem opadów w kluczowych okresach rozwoju roślin, skłaniają  

do podjęcia inicjatywy poprawy efektywności zarządzania wodą na obszarach 

wykorzystywanych rolniczo. Przygotowanie polskiego rolnictwa na trwające zmiany 

klimatyczne jest zadaniem niezwykle potrzebnym i wymagającym zaangażowania nie tylko 

administracji wszystkich szczebli, ale przede wszystkim samych użytkowników wód, których 

decyzje bezpośrednio wpływają na ilość i jakość wody w rolnictwie i na obszarach wiejskich. 

Na terenie województwa zachodniopomorskiego, do powołania pilotażowego LPW oraz 

dokonania diagnozy stanu gospodarki wodnej, wytypowano powiat stargardzki. Do współpracy 

w ramach pilotażu zaproszono przedstawicieli takich jednostek jak: Zachodniopomorski Urząd 

Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Starostwo 

Powiatowe w Stargardzie, Urzędy Gmin z powiatu stargardzkiego, ZOR Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  

w Szczecinie, Zarząd Zlewni w Stargardzie, Nadzór Wodny w Stargardzie, Rejonowy Związek 

Spółek Wodnych w Pyrzycach, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Szczecinie, Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Szczecinie, 

Zachodniopomorską Izbę Rolniczą, NSZZ RI „Solidarność”. Na spotkanie zaproszeni zostali 

także Wojewoda Zachodniopomorski oraz przedstawiciel Instytutu Technologiczno-

Przyrodniczego Ośrodek Badawczy w Szczecinie. 



Głównym celem projektu dotyczącego tworzenia lokalnych partnerstw ds. wody jest 

zastosowanie podejścia terytorialnego dla łagodzenia problemów związanych z zarządzaniem 

wodą na obszarach wiejskich. Jego istota polega na stworzeniu płaszczyzny współpracy 

pomiędzy istotnymi podmiotami mającymi wpływ w tym zakresie. Jako obszar działania 

pilotażowego LPW przyjęto powiat reprezentowany przez podmioty działające na terenie 

powiatu i gminy Stargard. Cele szczegółowe projektu to we wstępnej fazie aktywizacja  

i integracja środowisk lokalnych poprzez wzajemne poznanie zakresów działania i potrzeb,  

a następnie diagnoza sytuacji w zakresie zarządzania zasobami wody pod kątem potrzeb 

rolnictwa i mieszkańców obszarów wiejskich. Kolejnym krokiem będzie wypracowanie 

wspólnych rozwiązań na rzecz poprawy szeroko pojętej gospodarki wodnej w rolnictwie  

i na obszarach wiejskich oraz wypracowanie propozycji co do przyszłych ram prawno-

organizacyjnych działania struktur LPW, a ostatecznym efektem będzie przygotowanie raportu 

diagnostycznego dotyczącego obszaru powiatu pilotażowego. 

Podmiotem odpowiedzialnym za pilotażowe LPW w naszym województwie jest 

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Do jego zadań należy  

wybór koordynatora wojewódzkiego LPW i doradcy ds. wody, wybór powiatu, w którym 

przeprowadzony będzie pilotaż, udział w szkoleniach i spotkaniach organizowanych przez 

CDR Brwinów dotyczących tworzenia LPW, zaproszenie podmiotów i osób fizycznych do 

współpracy w ramach LPW, organizacja spotkań LPW, w tym ewentualnych wyjazdów w teren 

w celu prezentacji dobrych praktyk, zebranie materiałów, dokumentów, informacji, 

przeanalizowanie ankiet potrzebnych do przygotowania raportu oraz opracowanie raportu.  

Spotkanie otworzył Pan Dariusz Kłos Dyrektor ZODR w Barzkowicach, który powitał 

zgromadzonych gości, podziękował za przybycie oraz przedstawił agendę spotkania. Następnie 

głos zabrał Pan Andrzej Grabusiński, doradca ds. wody, starszy doradca ZODR  

 w Barzkowicach, który przedstawił główne założenia operacji tworzenia LPW, cele powstania 

partnerstw,  zakres ich działalności, etapy realizacji oraz zamierzone efekty realizacji projektu. 

Kolejnym prelegentem był Pan Arkadiusz Semczyszak, główny specjalista Technologii 

Produkcji Rolniczej ZODR w Barzkowicach, który omówił temat „Suszy w produkcji 

rolniczej”. We wnioskach zawarł ważne aspekty zjawiska suszy, które odnoszą się nie tylko  

do negatywnych procesów determinujących rozwój roślin, ale także tych pozytywnych jak np. 

skrócenie okresu wegetacji roślin czy wzrost nasłonecznienia. Ponadto w naszym regionie 

meteorolodzy przewidują w najbliższych latach poprawę warunków wilgotnościowych  

i większe ryzyko związane z zagrożeniem powodziowym niż suszowym. Następnie głos zabrał 



Pan Adam Kalinowski I Zastępca Dyrektora ZODR w Barzkowicach, który mówił  

o zadaniach Ośrodka w zakresie opracowania raportu dotyczącego racjonalnego zużycia wody 

w oparciu o informacje przedstawione przez wszystkich jej użytkowników w pilotażowym 

powiecie stargardzkim. Omówił także proces szacowania strat w rolnictwie w ostatnich latach, 

kiedy mieliśmy do czynienia w naszym regionie najpierw z deszczami nawalnymi, a następnie 

z suszą. Przedstawił system monitorowania suszy, który funkcjonuje w naszym Ośrodku i jest 

częścią krajowej sieci SMSR. Przy siedzibie Ośrodka w Barzkowicach zlokalizowana bowiem 

została automatyczna stacja meteorologiczna typu AsterMet czyli Automatyczny Rozproszony 

System Telemetryczny. Uzyskane dane służą m.in. do precyzyjnego określania suszy glebowej 

oraz  ujemnego klimatycznego bilansu wodnego. Na zakończenie Pan Adam Kalinowski 

przypomniał, że szacowanie strat wywołanych suszą w tym roku odbywa się poprzez gminy,  

a samo zgłoszenie wniosku następuje drogą  elektroniczną przez ePUAP. Ostatnim prelegentem 

był Pan Zbigniew Kubrak p.o. Kierownika Nadzoru Wodnego Zarządu Zlewni w Stargardzie, 

który omówił temat „Kształtowania zasobów wodnych”, przy czym skupił się na praktycznej 

stronie występowania o pozwolenie wodnoprawne oraz na procedurach uzyskania zgłoszenia 

wodnoprawnego.   

Na zakończenie spotkania odbyła się dyskusja, podczas której Pan Dariusz Kłos 

Dyrektor ZODR  w Barzkowicach zaprosił zebranych na kolejne spotkanie, które odbędzie się 

w pierwszej połowie września w powiecie pyrzyckim.  W czasie panelu dyskusyjnego 

poruszona została sprawa przyszłego finansowania dla powstających LPW przewidzianego 

przez MRiRW. Kwestia racjonalnego i właściwego przeznaczenia środków na niezbędne 

urządzenia melioracyjne oraz nowoczesne rozwiązania małej retencji to temat, którym 

zamknięto spotkanie. 
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Fot. 1. Od lewej: Pan Krzysztof Duszkiewicz II Zastępca Dyrektora ZODR  w Barzkowicach 

Oddział w Koszalinie, Pan Dariusz Kłos Dyrektor ZODR w Barzkowicach oraz  

Pan Adam Kalinowski I Zastępca Dyrektora ZODR w Barzkowicach podczas spotkania 
pilotażowego „Lokalne Partnerstwa ds. Wody (LPW)” w dniu 30.07.2020 r. 

 

Fot. 2. Pani Katarzyna Szymczyk, koordynator LPW, ZODR w Barzkowicach,  

podczas  spotkania i pilotażowego „Lokalne Partnerstwa ds. Wody (LPW)”–  

30.07.2020 r. ZODR w Barzkowicach 



 

Fot. 3. Pan Andrzej Grabusiński, doradca ds. wody, ZODR W Barzkowicach,  

podczas spotkania pilotażowego „Lokalne Partnerstwa ds. Wody (LPW)”–  

30.07.2020 r. ZODR w Barzkowicach 

 

Fot. 4. Pan Arkadiusz Semczyszak, główny specjalista TPR ZODR w Barzkowicach,  

podczas  spotkania pilotażowego „Lokalne Partnerstwa ds. Wody (LPW)”–  

30.07.2020 r. ZODR w Barzkowicach  

 



 
Fot. 5. Pan Adam Kalinowski, I Zastępca Dyrektora ZODR w Barzkowicach, podczas spotkania 

pilotażowego „Lokalne Partnerstwa ds. Wody (LPW)”–  

30.07.2020 r. ZODR w Barzkowicach 

 

  
Fot. 6. Pan Zbigniew Kubrak, Nadzór Wodny w Stargardzie, podczas spotkania pilotażowego 

„Lokalne Partnerstwa ds. Wody (LPW)”–  

30.07.2020 r. ZODR w Barzkowicach 

 



 
Fot. 7. Uczestnicy spotkania pilotażowego „Lokalne Partnerstwa ds. Wody (LPW)”–  

30.07.2020 r. ZODR w Barzkowicach 

 

Fot.8. Uczestnicy spotkania pilotażowego „Lokalne Partnerstwa ds. Wody (LPW)” – 
 30.07.2020 r. ZODR w Barzkowicach 

                   

 


