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P
rzed Państwem specjalne wydanie „Gazety Sołeckiej”, a w nim liczne publikacje powiązane 
tematycznie z problematyką XIX Kongresu Gmin Wiejskich. Zasadnicze punkty planowanej debaty 
z udziałem przedstawicieli największej polskiej korporacji samorządu terytorialnego oraz wielu 
instytucji aktywnych na obszarach wiejskich zogniskowane zostały w tym roku wokół niezwykle 
ważnych dla nas wszystkich kwestii ochrony środowiska. Dlatego przebieg Kongresu śledzony 

będzie ze szczególną uwagą również przez liderów wsi, których reprezentantem jest Krajowe Stowarzyszenie 
Sołtysów. Starannie odczytywać będziemy przyjmowane w toku tych obrad rozwiązania oraz formułowane 
stanowiska, czerpiąc z nich wskazówki i wiedzę przydatną również w naszych działaniach.

Korzystając z okazji zachęcam gorąco do zapoznania się z zamieszczonymi w tym zeszycie tekstami 
przybliżającymi aktualne i historyczne już dokonania Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. Szczególną  
ku temu okazją jest przypadająca w tym roku 25. rocznica powołania naszej organizacji. Kroniką i narzędziem 
naszej aktywności stała się  „Gazeta Sołecka”, wydawana przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów.  
Od momentu powołania KSS miesięcznik jest jego oficjalnym periodykiem, towarzysząc we wszystkich 
ważnych działaniach.

W tym wydaniu znajdziecie Państwo również publikacje odnoszące się do inicjatyw samorządowych z zakresu 
ochrony środowiska, a także oferty licznych instytucji związane z tą tematyką. 
Zapraszam do lektury!

Prezes KSS
Ireneusz Niewiarowski

S p i s  t r e ś c i
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Nic o nas bez nas
Związek Gmin Wiejskich RP to naj-
większa ogólnopolska organizacja sku-
piająca gminy wiejskie i miejsko-wiej-
skie. Podstawowym celem Związku jest 
reprezentacja interesów gmin wiejskich 
oraz ich mieszkańców. Działania ZGW 
RP dotyczą zarówno negocjacji z rzą-
dem, konsultacji w parlamencie, wy-
miany doświadczeń pomiędzy członka-
mi, jak i działań w celu gospodarczego 
i kulturalnego rozwoju gmin wiejskich 
i ich mieszkańców. Działając skutecz-
nie w wielu sferach broni spraw zwią-
zanych z rozwojem obszarów wiejskich 
i blokuje wiele złych z punktu widzenia 
samorządów wiejskich rozwiązań pro-
ponowanych przez rząd lub parlament. 
W ciągu już ponad 25 lat ZGW RP in-
tensywnie wspierał gminy w realizacji 
zadań oświatowych, rozwoju infrastruk-
tury wodno-ściekowej, drogowej, go-
spodarki odpadami i innych działaniach 
podnoszących jakość życia mieszkań-
ców obszarów wiejskich.

Związek Gmin Wiejskich RP uczest-
niczy w procesie legislacyjnym zwią-
zanym z projektami ustaw, które mogą 
mieć wpływ na funkcjonowanie gmin 
wiejskich i życie ich mieszkańców, inte-
gruje działania osób, dla których ważny 
jest rozwój obszarów wiejskich, wspie-
ra i koordynuje wymianę doświadczeń 
na poziomie krajowym i europejskim, 

reprezentuje samorządy wiejskie – ich 
mieszkańców i tworzy siłę oddziaływa-
nia w relacjach z rządem, parlamentem 
i instytucjami europejskimi, wpływa na 
tworzenie dedykowanych rozwiązań, 
np. w obszarze oświaty wiejskiej, finan-
sowania inwestycji infrastrukturalnych, 
upowszechnia, wspiera i broni idei sa-
morządowej.

Podstawową sferą aktywności Związ-
ku jest obrona interesów gmin poprzez 
udział w pracach różnych gremiów kra-
jowych i jego zespołach problemowych. 
Przedstawiciele Związku biorą czynny 
udział w pracach Komisji Wspólnej Rzą-
du i Samorządu Terytorialnego, komisji 
sejmowych i senackich, dziesiątkach in-
stytucji rządowych i związanych z roz-
wojem obszarów wiejskich. ZGW RP ak-
tywnie działa także na arenie międzyna-
rodowej. Delegaci Związku reprezentują 
interesy polskich gmin wiejskich w Komi-
tecie Regionów UE, Kongresie Władz Lo-
kalnych i Regionalnych Europy (CLRAE), 
uczestniczyli w międzynarodowych pro-
jektach (IDCED, Standup, LADDER). 
Związek był gospodarzem pierwszego 
w historii Europejskiego Kongresu Gmin 
Wiejskich, podczas którego podpisano 
deklarację warszawską dotyczącą przy-
szłości obszarów wiejskich. 

Jedną z ważniejszych inicjatyw Związ-
ku jest organizowanie Kongresów Gmin 

Wiejskich. Każdorazowo bierze w nich 
udział od 700  do 1000 samorządow-
ców – głównie wójtów, burmistrzów, rad-
nych. Kongresy są również miejscem 
bezpośredniej wymiany doświadczeń 
i integracji środowisk samorządowych. 
Efekty działalności Związku to ciągłe 
podnoszenie jakości życia mieszkań-
ców obszarów wiejskich m.in. poprzez 
utrzymanie szczególnych zasad finan-
sowania wiejskiej oświaty. Liczne wy-
stąpienia, stanowiska oraz opinie praw-
ne przyczyniły się m.in. do zwrotu na-
leżnych gminom środków finansowych, 
zmian w projektach ustaw. Był również 
organizatorem Kongresu XX-lecia sa-
morządu terytorialnego, XXV-lecia sa-
morządu terytorialnego, Samorządowe-
go Kongresu Oświaty, Europejskiego 
Kongresu Gmin Wiejskich, dwóch Ogól-
nopolskich Debat Oświatowych, Forum 
Samorządowego. W tych spotkaniach 
uczestniczyło od 800 do 1600 przed-
stawicieli środowisk samorządowych 
z całej Polski. ZGW RP bierze aktywny 
udział w pracach Komitetu Regionów 
UE – przedstawiciele Związku przewod-
niczyli m.in. pracom komisji zrównowa-
żonego rozwoju oraz spraw administra-
cyjnych i finansów; uczestniczyli w opra-
cowywaniu i przyjmowaniu kilkuset jego 
opinii ściśle związanych z pozycją i roz-
wojem gmin oraz obszarów wiejskich. 
ZGW RP stworzył podstawy do syste-
mu monitorowania obszarów wiejskich 
oraz utworzył bazy danych wspomaga-
jących zarządzanie gminami. W szkole-
niach, konferencjach, warsztatach orga-
nizowanych lub współorganizowanych 
przez Związek Gmin Wiejskich RP wzię-
ło udział ponad 27 000 przedstawicieli 
gmin. Związek rozwija współpracę i wy-
mianę doświadczeń pomiędzy gminami 
m.in. poprzez Bazę Dobrych Praktyk 
oraz utworzenie kilkudziesięciu Grup 
Wymiany Doświadczeń.

Integracja, wymiana doświadczeń, 
ale przede wszystkim dobrze rozumia-
ny lobbing w instytucjach rządowych 
i Sejmie, to podstawa działań Związku 
Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Pol-
skiej. W działaniach Związek przyjął 
dewizę: „Nic o nas bez nas” – sprawy 
gmin wiejskich nie mogą być rozstrzy-
gane bez udziału ich przedstawicieli. Ta 
zasada była hasłem przewodnim reak-
tywowanego Związku w 1993 roku i jest 
aktualna do dziś.

Więcej o zadaniach i pracach związku: 
www.zgwrp.pl
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Na XXXIII Zgromadzeniu Ogólnym ZGWRP przyjęto tezy do działania Związku, które są 
podstawą do rekomendacji dla nowego Parlamentu i Rządu.
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I. Oświata

Trzydzieści lat polskiego samorządu 
to historia zmian materialnych i men-
talnych Polski lokalnej. Zmian trudnych 
do przewidzenia i wyobrażenia w roku 
1990. To także nowy rozdział w historii 
polskiej oświaty. Od samego począt-
ku budowy Polski lokalnej troska o ja-
kość i warunki kształcenia młodego po-
kolenia była widoczna w działaniach 
wszystkich polskich samorządów. Gmi-
ny wiejskie od czasu przejęcia odpo-
wiedzialności za oświatę borykają się 
nieustannie z problemami fi nansowymi 
i organizacyjnymi. Corocznie zmienia-
ny algorytm naliczający część oświa-
tową subwencji ogólnej, a w ostatnich 
latach wprowadzane kolejne zmiany 
systemowe nie zapewniają wystarcza-
jących środków na prowadzenie szkół 
wiejskich. Postulowana od wielu lat 
standaryzacja kosztów zadań oświa-
towych jest odsuwana na bliżej nieokre-
śloną przyszłość.

 
Rekomendacje:
l Rząd kształtuje system wynagra-

dzania i negocjuje ze związkami na-
uczycieli poziom wynagrodzenia na-
uczycieli, czas najwyższy, aby poniósł 
odpowiedzialność za swoje decyzje 
i przejął obowiązek wypłat wynagro-
dzeń nauczycielskich bezpośrednio 
z budżetu Państwa.

l Należy podjąć efektywną pra-
cę nad naprawą prawa oświatowego. 

Nowe prawo powinno być wypraco-
wane m.in. we współpracy z samorzą-
dem, winno być zorientowane na dba-
łość o należyte kształcenie i wychowa-
nie młodego pokolenia, na wyrównywa-
nie szans życiowych młodych Polaków, 
także, a może przede wszystkim, tych 
ze wsi i małych miasteczek. Musi także 
stwarzać optymalne warunki fi nansowe 
i organizacyjne dla prowadzenia szkół 
przez polskie samorządy.

l Zwiększenie środków na oświatę 
w budżecie państwa, uwzględniających 
rzeczywiste koszty jej funkcjonowania 
wraz z prowadzeniem przedszkoli.

l Opracowanie standardów edukacyj-
nych i podporządkowania im państwo-
wych środków na oświatę oraz właści-
wego postępowania nadzoru oświato-
wego (kuratorów) w kształtowaniu sieci 
szkolnej.

l Bezwzględne utrzymanie i wzmoc-

nienie uzasadnionych preferencji dla 
gmin wiejskich w systemie fi nansowa-
nia polskiej oświaty, z uwzględnieniem 
wielkości wiejskich oddziałów oraz 
uznaniem, że obok nauczyciela i klasy 
autobus szkolny i świetlica to integral-
ne składniki wiejskiej szkoły. 

l Racjonalizacja roli kuratora w orga-
nizacji przez gminy sieci szkolnej i usta-
laniu arkusza organizacji szkoły.

II. Rozwój obszarów wiejskich

Od trzydziestu lat zmienia się polska 
wieś, istotnie poprawił się stan infra-
struktury, zagospodarowania oraz po-
ziom życia i dostęp do zdobyczy cywili-
zacyjnych. To są wielkie niezaprzeczal-
ne zmiany. Jednakże kolejne raporty 
o stanie wsi polskiej pokazują jak sy-
stematycznie i coraz bardziej dokucz-
liwie pogłębiają się dysproporcje po-
między znaczącą częścią obszarów 
wiejskich, małych miasteczek a naj-
większymi ośrodkami miejskimi. Sytu-
acja ta jest podobna w całej Wspólno-
cie Europejskiej. Dotyczy to praktycz-
nie wszystkich usług publicznych oraz 
infrastruktury komunalnej. Efektem 
tego jest wyludnianie się polskiej pro-
wincji, upadek przedsiębiorczości oraz 
brak inwestycji zewnętrznych. Dotych-
czasowy, niedostateczny dostęp gmin 
wiejskich do środków wsparcia na infra-
strukturę i podstawowe usługi oraz brak 
środków własnych gmin najsłabszych 
ekonomicznie pogłębia dysproporcje 
standardów życia i cywilizacji pomiędzy 
miastami i terenami wiejskimi. 

Rekomendacje:
l Opracowanie krajowej polityki wiej-

skiej – na wzór polityki miejskiej. To 
obydwie polityki rozwojowe: miejska 
i wiejska powinny razem i komplemen-
tarnie tworzyć politykę rozwoju kraju. 

l Utworzenie krajowego Programu 
Rozwoju Polskiej Wsi celem stworze-
nia mechanizmów wspierających roz-
wój obszarów wiejskich i instrumentów 
fi nansowych, które realnie wpłyną na 
zmniejszenie dysproporcji w zakresie 

Rekomendacje  
do programów ugrupowań startujących w wyborach oraz wyłonionego 

nowego parlamentu i rządu w kadencji 2019–2023* 

*Rekomendacje zostały opracowane 
na podstawie programu działania 

Związku Gmin Wiejskich 
Rzeczypospolitej Polskiej 

na lata 2019–2023.
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infrastruktury technicznej i społecznej 
pomiędzy obszarami wiejskimi a miej-
skimi.

l Wzmocnienie mechanizmu wyrów-
nawczego w fi nansowaniu gmin z ob-
szarami wiejskimi i wprowadzenie sub-
wencji ekologicznej dla gmin objętych 
różnego rodzaju formami ochrony przy-
rody, jako rekompensaty za ogranicze-
nia rozwojowe tych obszarów.

l Utworzenie specjalnych, nie tylko 
unijnych, instrumentów fi nansowych 
dedykowanych obszarom wiejskim na 
eliminację niedomagań w sferze gospo-
darki wodno-ściekowej (liniowej i roz-
proszonej).

l Utworzenie spójnych, stabilnych 
mechanizmów wsparcia zróżnicowa-
nych form rozwoju energetyki odnawial-
nej na obszarach wiejskich, a przede 
wszystkim rozwoju energetyki prosu-
menckiej.

l Działaniom zrównoważonego roz-
woju winno służyć niwelowanie regio-
nalnych dysproporcji rozwojowych w ra-
mach regionalnych programów opera-
cyjnych.

l Wprowadzenie w planowaniu prze-
strzennym standardów urbanistycznych 
uwzględniających ochronę krajobrazu, 
rewitalizację obszarów wiejskich, prze-
ciwdziałanie nadmiernemu rozprasza-
niu zabudowy osadniczej oraz ściślej-
sze powiązanie planowania przestrzen-
nego z planami (strategiami) rozwoju 
gmin.

l Zmiana podejścia w procesie plano-
wania, realizacji i fi nansowania inwesty-
cji infrastrukturalnych realizowanych na 
obszarach o rozproszonej zabudowie. 
Musi nastąpić zróżnicowanie parame-
tryzacji urządzeń i instalacji infrastruk-
turalnych względem miejsca ich plano-
wania i realizacji.

l Zdecydowane zwiększenie fi nan-
sowania w krajowym programie budo-
wy dróg lokalnych. Podobne programy 
należy stworzyć w regionach. Progra-
my te powinny preferować partnerstwo, 
także partnerstwo publiczno-prywatne 
i systemy szkieletowe.

l Rozwinięcie mechanizmów fi nan-
sowania lokalnej przedsiębiorczości 
poprzez kreowanie i wzmacnianie lo-
kalnych instytucji fi nansowych, takich 
jak: banki spółdzielcze, fundusze po-
ręczeniowe, pożyczkowe i gwarancyj-
ne. Wprowadzenie preferencji podat-
kowych dla podmiotów lokalnej przed-
siębiorczości z refi nansowaniem utra-
conych przez samorządy dochodów 
własnych.

l Faktyczne wsparcie oświaty wiej-
skiej, uwzględniające to, że poprzez li-
kwidację gimnazjów obniżona została 
ranga, a tym samym poziom wykształ-
cenia uzyskiwanego na miejscu.

l Wykluczenie tzw. białych plam do-
stępu do transportu publicznego po-
przez maksymalne uproszczenie za-
sad jego funkcjonowania na terenach 
wiejskich.

III. Ustrój samorządów

Powszechnie uważa się, że reforma 
samorządowa jest najbardziej udanym 
przedsięwzięciem III Rzeczypospolitej. 
To prawda, lecz upływ czasu, dynami-
ka rozwoju społecznego, członkostwo 
w Unii Europejskiej i szereg innych czyn-
ników wyznaczyły i wyznaczają nowe 
wyzwania i zadania. Coraz trudniej jest 
je organizować i realizować wobec ist-
niejących przepisów prawa, które niejed-
nokrotnie, jak zaciśnięty gorset, deter-
minują racjonalizm działania. Wiele ba-
rier likwidowanych jest doraźnie. Wiele 
pozostaje bez reakcji, ale też powstają 
ciągle nowe. Samorządy nieraz wska-
zywały na potrzebę zmian systemowych 
w zakresie zadań ustrojowych, ale też 
i branżowych. Po prawie 30 latach od 
odrodzenia samorządności i samorzą-
dów w Polsce jest najwyższy czas do 
przeglądu prawa samorządowego i pod-
staw jego instytucjonalnego działania. 

Rekomendacje:
l Przegląd prawa dotyczącego ustro-

ju samorządów pod względem jego 
funkcjonalności i rozwiązań instytu-
cjonalnych. Przeglądu winne dokonać 
same samorządy wszystkich pozio-
mów, a także parlament i rząd wraz ze 
swym zapleczem legislacyjnym oraz te-
oretycy w zakresie prawa i konstytucji.

l W oparciu o powyższe przepro-
wadzenie szeroko rozumianej deba-

FOT. DEPOSITPHOTOS
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ty, w wyniku której podjęte będą inicja-
tywy legislacyjne porządkujące insty-
tucjonalne funkcjonowanie samorzą-
dów, a tym samym odblokowujące ich 
zdolności do wykonywania zadań pub-
licznych. Podjęte zmiany muszą mieć 
charakter trwały, przynajmniej w per-
spektywie dziesięcioletniej. Muszą tak-
że zmierzać do dalszej decentralizacji 
państwa.

Dokonanie w zmianach systemowych 
regulacji zmierzających do:

l ustabilizowania systemu funkcjo-
nalnego samorządów wszystkich po-
ziomów oraz podziału ich kompetencji,

l wprowadzenia do powszechnego 
stosowania i respektowania „klauzuli 
generalnej” w postępowaniu samorzą-
dów, czyli domniemania ich kompeten-
cji we wszystkich sprawach nie zastrze-
żonych prawem dla innych organów,

l trwałego, co do zasady, przestrze-
gania Europejskiej Karty Samorządu 
Lokalnego, a szczególnie tych zapisów, 
które warunkują przekazywanie nowych 
zadań samorządom z wyliczeniem rze-
czywistych skutków fi nansowych ich re-
alizacji – w tym ich sfi nansowanie z bu-
dżetu państwa lub wskazanie źródeł 
ich pokrycia,

l zmiany funkcjonowania Komisji 
Wspólnej Rządu i Samorządu Teryto-
rialnego w kierunku wzmocnienia stro-
ny samorządowej w procesie legisla-
cyjnym obejmującym, na równych za-
sadach, inicjatywy rządowe jak i par-
lamentarne w sprawach i zadaniach 
realizowanych przez samorządy,

l zmiany zasad funkcjonowania Sa-
morządowych Kolegiów Odwoław-
czych uwzględniających obecny po-
dział administracyjny kraju i pełną za-
sadę dwuinstancyjności postępowania 
administracyjnego ze statusem strony 
dla samorządów w tym postępowaniu,

l trwałości terytorialnych, co do za-
sady granice gmin powinny być niena-
ruszalne, jedyną przesłanką do zmian 
granic może być wola mieszkańców lub 
ważny interes Państwa, jednak w każ-
dym przypadku powinno to być powią-
zane z mechanizmem rekompensat za 
poniesione nakłady na obszarze odłą-
czanym od gminy,

l likwidacji niekonstytucyjnego ogra-
niczenia biernego i czynnego prawa 
wyborczego obywateli poprzez zniesie-
nie ograniczeń pełnienia funkcji wójta, 
burmistrza i prezydenta miasta,

l stworzenia niezależnych od decyzji 
politycznych mechanizmów wynagra-
dzania osób kierujących jednostkami 
samorządu terytorialnego, uzależnio-
nych od zakresu zadań, kompetencji 
i osiąganych wyników,

l uwzględnienia przy pracach legisla-
cyjnych związanych z regulacjami zadań 
środowiskowych specyfi ki realizowanych 
zadań przez gminy z obszarami wiejskimi 
(np. gospodarka odpadami, wodno-ście-
kowa, ochrona powietrza itp.). 

IV. Finanse publiczne

Obecny stan prawno-systemowy fi -
nansów publicznych zupełnie nie jest 
skorelowany z rzeczywistą rolą i pozy-
cją samorządów wobec państwa i jego 
polityki ekonomiczno-fi skalnej. Wielo-
krotne i wybiórcze zmiany miały cha-
rakter interwencjonizmu zabezpiecza-
jącego interesy państwa i władzy cen-
tralnej. W efekcie doprowadziły fi nan-
se publiczne do stanu mającego wiele 
wspólnego z nieracjonalnym prowizo-
rium budżetowym.

Rekomendacje:
l Systemowa weryfi kacja ustawy 

o dochodach JST, tak aby stworzyć 
skuteczne mechanizmy wyrównywa-
nia szans rozwojowych gmin słab-
szych ekonomicznie oraz wyrówny-
wania poziomów życia mieszkańców 
wsi, miast oraz regionów. Obywatel-
ski projekt ustawy o dochodach jed-
nostek samorządu terytorialnego po-
winien stanowić kanwę nowego prawa 
w tym zakresie.

l System rekompensat dla gmin, któ-
rych rzeczywisty udział w redystrybucji 
dochodów z PIT i CIT mógłby zostać 
zmniejszony poprzez centralny system 
ulg, zwolnień i łagodzenia poziomu fi -
skalizmu podatkowego.

l Opracowanie jednolitych standar-
dów usług i świadczeń socjalnych, 
traktowanych jako spełnianie funkcji 
opiekuńczych państwa. Standardy, 
jako minimum świadczeń, winne być 
fi nansowane z budżetu Państwa, a ich 
poziom nie może zależeć od zamoż-
ności gmin.

l Wprowadzenie subwencji ekolo-
gicznej dla samorządów za znajdu-
jące się na ich terenie: parki narodo-
we, parki krajobrazowe, obszary „na-
tura 2000” i inne obszary chronione. 
Wszystkie one stanowią ujemną deter-
minantę rozwoju gmin.

Uwaga generalna:
Nadanie właściwej wagi dialogowi 

i współpracy samorządu terytorialne-
go z rządem i parlamentem. Uznając 
fakt, że w ramach zadań Państwa to 
rozwój lokalny jest kluczowym czynni-
kiem wpływającym na codzienne ży-
cie obywateli, jakość ich życia i szan-
se rozwoju. n

XIX Kongres Gmin Wiejskich
18–19 września 

Gmina Biała Rawska
Osią głównej dyskusji tegorocznego 
Kongresu jest szeroko pojęta tematyka 
ochrony środowiska. Realizacja gmin-
nych zadań w tym zakresie jest coraz 
bardziej złożona i kosztowna. Ciągłe 
dopracowywanie regulacji związanych 
z gospodarką odpadami komunalnymi, 
przy równoczesnym gwałtownym wzro-
ście kosztów, susza i jej konsekwencje 
(m.in. zaopatrzenie w wodę), nierozwią-
zane problemy z gospodarką ściekową, 
wzrost cen energii – to tylko niektóre 
z problemów przyprawiających o ból gło-
wy każdego z nas. Doskonale zdajemy 
sobie sprawę z tego, że są to ważne dla 
mieszkańców zagadnienia, które mają 
wpływ na jakość życia na obszarach 
wiejskich. Mimo naszych wieloletnich 
wysiłków i istotnych osiągnięć związa-
nych z ochroną środowiska, przed nami 
ciągle stoją duże wyzwania.
Po ostatnim posiedzeniu Komisji Wspól-
nej Rządu i Samorządu Terytorialnego, 
na którym omawiana była sytuacja fi nan-
sowa samorządów terytorialnych, pod-
jęliśmy decyzję o przeprowadzeniu na 
Kongresie specjalnej debaty o fi nansach 
gminnych, szczególnie mając na uwadze 
m.in. planowane zmniejszenie dochodów 
z podatku PIT, szybki wzrost wydatków 
bieżących, fi nansowanie podwyżek na-
uczycieli.
Głównym celem naszego spotkania jest 
wsparcie gmin wiejskich i miejsko-wiej-
skich w obszarach poruszanych podczas 
Kongresu, poprzez przybliżenie aktualnej 
wiedzy o przyjmowanych i planowanych 
zmianach legislacyjnych w tym obszarze, 
wymianę doświadczeń pomiędzy uczest-
nikami, przyjęcie wniosków, które mogą 
pomóc ministerstwom i instytucjom do 
wypracowania jeszcze bardziej efektyw-
nych i dopasowanych do specyfi ki ob-
szarów wiejskich regulacji i niezbędnych 
działań wspierających. (…)
XIX Kongres Gmin Wiejskich odbywa 
się pod honorowym patronatem Ministra 
Środowiska.
Z zaproszenia wystosowanego do sa-
morządowców przez Przewodniczącego 
Związku Gmin Wiejskich RP Krzysztofa 
Iwaniuka.
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Resort środowiska również dla rolników

– Panie ministrze, sołectwa to jed-
nostki pomocnicze głównie w gmi-
nach wiejskich. Przez wiele lat był 
Pan wójtem jednej z takich właśnie 
gmin. Jak wspomina Pan ten okres 
i współpracę z sołtysami? 

– Praca samorządowca jest kom-
pletnie różna od pracy w parlamen-
cie. Dodatkowo sołtysi to często spo-
łecznicy, poświęcający swój czas oraz 
zapał dla lokalnej społeczności. Przez 
prawie 15 lat działalności w samorzą-
dzie często korzystałem z wiedzy i po-
mocy sołtysów i rad sołeckich. To oni 
byli wyrazicielami opinii mieszkańców. 
Dlatego bardzo dobrze oceniam współ-
pracę z nimi. Nadal uważam i podkre-
ślam na każdym kroku, że właśnie na 
najniższym szczeblu rozpoczyna się 
życie polityczne Polski i tam drzemie 
największy ludzki potencjał. 

– Porozmawiajmy zatem o spra-
wach, które dotykają każdego Polaka 
i wszystkie gminy. W ostatnim czasie 
została uchwalona ustawa o utrzy-
maniu czystości i porządku w gmi-
nach, czy jej przepisy będą umożli-
wiały zmianę cen za odbiór odpadów 
komunalnych od mieszkańców? Mó-
wiąc wprost, czy daje ona gminom 
możliwości ich obniżenia?

– Temu m.in. służyła zmiana dotych-
czasowych przepisów. Znosimy obo-
wiązek przekazywania odpadów do  in-
stalacji w ramach regionu, co przełoży 
się na podniesienie konkurencyjności 
i wyeliminuje praktyki monopolistyczne. 
Zmiana ta przyczyni się też do ogra-
niczenia ryzyka dokonywania zmowy 

cenowej przez prowadzących instala-
cje, co często skutkowało nieuzasad-
nionym wzrostem stawek opłat dykto-
wanych gminom.

Wprowadziliśmy również mechanizm 
umożliwiający zmniejszenie opłaty za 
gospodarowanie odpadami z tytułu 
wpływu środków finansowych pocho-
dzących ze sprzedaży surowców wtór-
nych zebranych selektywnie przez gmi-
nę. Choć rozwiązanie to ma charakter 
fakultatywny dla gmin to jednak powin-
no skutecznie zachęcać mieszkańców 
do segregowania odpadów komunal-
nych.

Dodatkowo będzie także możliwość 
obniżenia cen dla osób, które będą za-
gospodarowywać bioodpady we włas-
nych przydomowych kompostownikach.

– A jak wygląda kwestia odpadów 
pochodzących z działalności rolni-
czej? Mam tu na myśli m.in. folie 
rolnicze. W jaki sposób rolnik po-
winien pozbyć się tego typu odpa-
dów? Czy znowelizowane przepisy 
regulują również tę kwestię?

– Folie rolnicze nie są odpadami ko-
munalnymi, dlatego nie możemy ich 
gromadzić razem z tego rodzaju odpa-
dami. Rolnik, który jest wytwórcą odpa-
dów ma obowiązek zagospodarować je 
na własny koszt. Przepisy w tym zakre-
sie nie zmieniły się. Odpady te powinny 
zostać przekazane do przedsiębiorcy 
posiadającego odpowiednie zezwole-
nie, którego łatwo znajdziemy w dzia-
łającym od stycznia 2018 r. Rejestrze 
– BDO. W rejestrze tym muszą być za-
rejestrowani wszyscy przedsiębiorcy 

gospodarujący odpadami, a więc po-
siadający zezwolenie na ich zbieranie 
lub przetwarzanie.

Dostrzegając jednak pojawiające 
się problemy z zagospodarowaniem 
folii rolniczej, w nowelizacji ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach zaproponowaliśmy zmia-
nę, zgodnie z którą  gminy będą mia-
ły obowiązek udostępniać informacje 
o punktach zbierania odpadów fo-
lii, sznurka oraz opon powstających 
w gospodarstwach rolnych lub o za-
kładachów przetwarzania takich od-
padów, jeżeli na obszarze gminy są 
położone gospodarstwa rolne. Gminy 
będą mogły też postanowić, w drodze 
uchwały, o odpłatnym przyjmowaniu 
przez punkty selektywnego zbiera-
nia odpadów komunalnych odpadów 
z działalności rolniczej niestanowią-
cych odpadów komunalnych. 

Kolejną inicjatywą, która ma ułatwić 
kwestie zagospodarowania tego typu 
odpadów, jest program priorytetowy 
pn. Usuwanie folii rolniczych i innych 
odpadów pochodzących z działalności 
rolniczej, realizowany przez Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej. Przewiduje on do-
finasowanie przedsięwzięć w zakresie 
zbierania, transportu oraz odzysku lub 
unieszkodliwienia odpadów z folii rolni-
czych, siatki i sznurka do owijania balo-
tów, opakowań po nawozach  i typu Big 
Bag. Program ten będzie realizowany 
po przeprowadzeniu pilotażu. Środki 
finansowe trafią do gmin, a gminy zor-
ganizują zbiórkę tych odpadów.

Naszym nadrzędnym zadaniem 
jest dbanie o środowisko 
naturalne. Czynimy to 
na wielu płaszczyznach, 
również w rolnictwie, które 
w dużym stopniu na nie 
oddziałuje. Poprzez wszelkie 
możliwe programy NFOŚiGW 
realizujemy szeroko zakrojone 
działania podnoszące poziom 
życia na terenach wiejskich 
– mówi w wywiadzie minister 
środowiska Henryk Kowalczyk. 
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– Skoro jesteśmy przy rolnikach to 
nie sposób nie zapytać o inne pro-
gramy skierowane do gospodarstw 
rolnych. Rozumiem, że do tej pory 
był program Czyste Powietrze, prze-
znaczony dla domów jednorodzin-
nych, które w głównej mierze są sku-
pione w mniejszych miastach i na 
terenach wiejskich. Wiemy, że cie-
szy się on wśródu mieszkańców wsi 
sporym zainteresowaniem. Co z ko-
lei z innymi programami? 

– Cieszę się, że mieszkańcy polskich 
wsi docenili program Czyste Powie-
trze. Jest to dla nas wielka nobilitacja 
do dalszego działania. Dlatego, ma-
jąc na uwadze te fakty, postanowili-
śmy stworzyć program AgroEnergia 
skierowany bezpośrednio do rolników 
indywidualnych. Jest to kompleksowe 
wsparcie związane z ograniczeniem 
negatywnego wpływu prowadzonych 
działalności rolniczych na środowisko. 
Mówiąc w wielkim skrócie – zachęca-
my, poprzez pomoc finansową, do in-
stalacji nowych źródeł ciepła i energii 
elektrycznej w gospodarstwach rol-
nych, a w szczególności OZE. 

Naszym nadrzędnym zadaniem jest 
dbanie o środowisko naturalne. Czy-
nimy to na wielu płaszczyznach, rów-
nież w rolnictwie, które w dużym stop-
niu na nie oddziałuje. Poprzez wie-
le programów NFOŚiGW realizujemy 
szeroko zakrojone działania podno-
szące poziom życia na terenach wiej-
skich.

W porozumieniu z Narodowym Fun-
duszem Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej oraz Ministerstwem Rol-
nictwa i Rozwoju wsi wdrożyliśmy m.in. 
Ogólnopolski program regeneracji śro-
dowiskowej gleb poprzez ich wapnowa-
nie. Działania podejmowane przez re-
sort środowiska przyczynią się do re-
alnej poprawy jakości gleb, co będzie 
miało pozytywny wpływ na rolnictwo. 
Jednostką współpracującą w ramach 
tego programu jest Krajowa Stacja Che-
miczno-Rolnicza i tam rolnicy powinni 
kierować pierwsze kroki.

Przygotowaliśmy też Ogólnopolski 
program finansowania usuwania wy-
robów zawierających azbest, który bę-
dzie realizowany w latach 2019–-2023. 
Program zakłada nawet 100-procen-
towe dofinansowanie dla gmin na re-
alizację przedsięwzięć polegających 
na demontażu, zbieraniu, transporcie 
oraz unieszkodliwieniu odpadów azbe-
stowych. Jego realizacja niewątpliwie 
przełoży się na ostateczne rozwiązanie 
problematycznej kwestii eternitu w na-
szym kraju. 

– Dziękuję za rozmowę! 

OZE na terenie Gminy Przykona
Gmina Przykona od lat promuje 
wykorzystanie odnawialnych źródeł 
energii. W ramach kompleksowego 
zagospodarowania terenów 
pokopalnianych utworzony został 
GMINNY PARK ENERGETYCZNY. 

Obecnie Energa OZE realizuje bu-
dowę farmy wiatrowej o mocy po-
nad 30 MW, planowane zakoń-

czenie robót przyjęto na II kw. 2020 r. 
Farma Wiatrowa Przykona składać się 
będzie z 9 turbin wiatrowych posadowio-
nych na 250 ha. Ponadto inni inwesto-
rzy planują przedsięwzięcia polegające 
na budowie Elektrowni Fotowoltaicznej 
służącej do wytwarzania energii elek-
trycznej z energii słońca o mocy łącznie 
ok. 250 MW. 

Gmina należy także do Turkowskie-
go Klastra Energii „CZYSTA ENERGIA”, 
którego misją jest zwiększenie udzia-
łu odnawialnych źródeł energii (OZE) 
w ogólnym miksie energetycznym na 
terenie Powiatu Tureckiego, dbałość 
o środowisko przyrodnicze poprzez 
ograniczenie niskiej emisji oraz doce-
lowo dążenie do samowystarczalności 
energetycznej. Partnerzy klastra chcą 
tego dokonać poprzez wzajemne wspar-
cie pomiędzy przedsiębiorcami, jednost-
kami administracji publicznej, oświaty 
i sfery badawczo-rozwojowej, a także 
instytucjami otoczenia biznesu.

Od roku 2011 prowadzony jest pro-
gram dotacji na zakup i montaż kotła 
c.o. w budynkach mieszkalnych z do-
finansowaniem w wysokości 30% war-
tości inwestycji, nie więcej jak 3 tys. zł, 
zakup i montaż instalacji kolektorów sło-
necznych, instalacji fotowoltaicznych 
gdzie dotacja ta ma wysokość do 50% 
kosztów inwestycji, lecz nie więcej niż 5 
tys. zł, oraz pompy ciepła z dofinanso-
waniem w wysokości 1500 zł do 1 kW 
bez zasobnika wody i 2500 zł do 1 kW 
z zasobnikiem wody, jednak nie więcej 
jak 5 tys. zł. 

Zaplanowano także realizację projek-
tu, który polegać ma na montażu 14 in-
stalacji fotowoltaicznych o mocy 407 kW 

do wytwarzania energii elektrycznej na 
14 budynkach użyteczności publicznej 
i 300 instalacji na budynkach jednoro-
dzinnych o mocy 4 kW każda.

Gmina Przykona chce osiągnąć wyso-
ką dbałość o środowisko poprzez wza-
jemne wsparcie pomiędzy przedsiębior-
cami, jednostkami administracji publicz-
nej, jednostkami oświaty i sfery badaw-
czo-rozwojowej, a także instytucjami 
otoczenia biznesu oparte na współpracy 
w zakresie transferu wiedzy, wdrażaniu 
innowacyjnych, przyjaznych środowisku 
technologii oraz wzmocnieniu konkuren-
cyjności partnerów klastra w zakresie 
szeroko rozumianej działalności związa-
nej z branżą energetyczną, w tym rów-
nież energetyką odnawialną. 

Powyższe przedsięwzięcia mają być 
krokiem do wprowadzenia nowego po-
dejścia do generacji energii elektrycznej, 
jeszcze mocniej nastawionego na odna-
wialne źródła energii, dzięki czemu bę-
dzie można zachować równowagę po-
między oczekiwaniami interesariuszy 
a ochroną środowiska naturalnego. n

Urząd Gminy Przykona.

Farma fotowoltaiczna.

Panele słoneczne na budynku mieszkalnym.
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Ochrona środowiska na obszarach wiejskich

Na ochronę środowiska należy 
spoglądać z co najmniej kilku 
perspektyw. Oczywista perspek-

tywa to ta, która zakłada, że gmina jest 
określonym obszarem terytorialnym, na 
którym funkcjonują mieszkańcy i z tego 
powodu mają wpływ na jakość środowi-
ska na obszarze, na którym żyją. Spra-
wa jest jednak bardziej skomplikowana, 
ponieważ jakość środowiska na tere-
nach zielonych bardzo często zależy 
od wpływu czynników będących poza 
zasięgiem oddziaływania władz  gminy. 
Wśród takich czynników można wymie-
nić między innymi:

l wpływ krajowych i międzynarodo-
wych szlaków komunikacyjnych;

l funkcjonowanie przedsiębiorstw 
znajdujących się poza granicami gmi-
ny, szczególnie tych o dużym wpływie 
na środowisko, takich jak kopalnie, za-
kłady chemiczne itp.;

l funkcjonowanie przedsiębiorstw 
zajmujących się utylizacją odpadów itp.

Natomiast władze gminy powin-
ny przede wszystkim skoncentrować 
się na tych obszarach, na które mają 
potencjalnie największy pozytywny 
wpływ. Obecnie w praktyce związanej 
z ochroną środowiska panuje pogląd, 
że ochrona środowiska nie powinna się 

ograniczać do minimalizowania nega-
tywnych efektów funkcjonowania. Pla-
nem docelowym dla każdej jednostki 
prywatnej lub publicznej powinno być 
wypracowanie modelu, w ramach któ-
rego mamy do czynienia z pozytyw-
nym bilansem netto dla środowiska. 
Oto przykład: już obecnie wiele miast 
posiada oczyszczalnie ścieków, które 
po oczyszczeniu wody wprowadzają ją 
ponownie do wód powierzchniowych 
w postaci czystszej niż woda pobiera-
na. W branży budowlanej funkcjonują 
już od co najmniej kilku lat tak zwane 
budynki pasywne, które nie pobierają 
ze środowiska energii. W tak zwanej 
„zielonej gospodarce” (green econo-
my) pojawiają się nowe zielone zawo-
dy (green jobs). Szczególnie dla samo-
rządowców z terenów wiejskich może 

być interesujący zawód „rolnik miejski” 
(Urban grower). 

Okazuje się, że bardzo duży nega-
tywny wpływ na środowisko ma ko-
nieczność transportu produktów żyw-
nościowych z terenów wiejskich do 
miasta. Nie dość, że żywność musi 
być transportowana ze wsi do 
miasta (co wiąże się z emi-
sją szkodliwych związków 
do atmosfery) to w dodat-
ku w miastach marnotra-
wione są olbrzymie ilości 
żywności. Europa najwy-
raźniej zapomniała już 
klęski głodu i czasy wojny, 
gdy każdy cenił najmniej-
szą drobinę pożywienia. Wytwarzanie 
produktów żywnościowych na terenie 
miasta zamiast na terenach wiejskich 
jest obecnie jednym z nowych tren-
dów związanych z szeroko rozumianą 
ochroną środowiska. Trend ten wcale 
nie powinien być traktowany jako za-
grożenie dla egzystencji rolnika – prze-
ciwnie – przedsiębiorczy rolnicy, wspie-
rani przez gminne samorządy, mogą 
aktywnie włączyć się w światowy trend 
związany z rozwojem produkcji żywno-
ści na terenach miejskich. W dużych 
aglomeracjach przestrzenie, które są 
wykorzystywane do produkcji żywno-
ści stanowią przede wszystkim dachy 

budynków. Rolnicy posiadają doświad-
czenie i wiedzę związane z hodowlą 
roślin, którą mogą z powodzeniem wy-
korzystać. Od początku XIX w. nastę-
pował systematyczny proces pochła-
niania terenów wiejskich przez tereny 
zurbanizowane. Dzisiaj, w XXI wieku, 

możemy zaobserwować początek 
procesu odwrotnego. Kultura 

związana z produkcją żywno-
ści, która jest istotą życia na 
terenach wiejskich, po 200 
latach wraca do miast. War-
to także wspomnieć o tym, 
że miasta średniowieczne 

i mieszczanie byli także właś-
cicielami i producentami żywno-

ści. Odbywało się to w ramach podmiej-
skich ogrodów i wsi służebnych. W XXI 
wieku mamy do czynienia z powrotem 
do wielowiekowej tradycji synergii mia-
sta i wsi. 

W Polsce segregacja śmieci jest trak-
towana bardzo często, niestety, jako 
„fanaberia”, „wynalazek ideologiczny” 

JAN FAZLAGIć*

Od samorządów oczekuje się 
znacznie większego niż obecnie 

zaangażowania w działania 
edukacyjne.
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przeniesiony z Zachodu. W mentalno-
ści wielu osób odpady i śmieci pocho-
dzące z gospodarstw domowych prze-
stają być własnością gospodarstwa do-
mowego, stają się anonimowym, bez-
pańskim przedmiotem wartym jedynie 
zniszczenia i ukrycia przed światem. 
Takie myślenie jest bardzo szkodliwe. 
Śmieci jak wiadomo nie znikają w „ma-
giczny” sposób w momencie, gdy od-
biera je spod naszego domu śmieciar-
ka. Są to nadal śmieci, które zużyliśmy 
kupując określone produkty; śmieci, 
które wytworzyliśmy, ponieważ nie po-
szliśmy do sklepu z własną torbą lecz 
za kilkadziesiąt groszy kupiliśmy nową 
torbę w dyskoncie spożywczym. 

Od samorządów oczekuje się znacz-
nie większego niż obecnie zaangażo-
wania w działania edukacyjne. To cieka-
we – z wielu obserwacji i badań wynika, 
że najmniej zainteresowane segregacją 
śmieci są osoby młode, uczniowie, stu-
denci i niedawni absolwenci systemu 
edukacji. Należy nie tylko promować 
segregację śmieci, ale także próbować 
wywołać zmiany kulturowe. Potrzebu-
jemy w Polsce wyraźnego sygnału, że 
osoba nie segregująca śmieci, wyrzu-
cająca swoje niesegregowane śmie-
ci do pojemnika jest zagrożeniem dla 
środowiska i dla lokalnej społeczno-
ści. Takie postawy i system wartości 
obowiązują w krajach zachodnich. Za 
wyrzucanie niesegregowanych śmieci, 
szczególnie do pojemników na śmie-
ci segregowane, obowiązują wysokie 
kary. Co więcej, mają one silne popar-
cie społeczne: mieszkańcy obserwują-
cy szkodliwe dla środowiska zachowa-
nia zgłaszają je do odpowiednich orga-
nów porządkowych.

Podsumowując należy stwierdzić, że 
ochrona środowiska na terenach wiej-
skich powinna dotyczyć następujących 
obszarów: 

l promowania rozwoju zielonej przed-
siębiorczości; 

l zmian zachowań mieszkańców, 
szczególnie w zakresie segregowania 
śmieci. Zmiany te można realizować 
między innymi poprzez programy edu-
kacyjne. Gminy są organem prowadzą-
cym szlaku, co oznacza, że mogą mieć 
realny wpływ na postawy młodzieży;

l promowania zielonych inwestycji, 
które uwzględniają ich wpływ na środo-
wisko. Na sprawę należy patrzeć bar-

dzo szeroko, na przykład lokalizowa-
nie osiedli mieszkaniowych i komplek-
sów biurowych w dużej odległości od 
centrum powoduje negatywny wpływ 
na środowisko w postaci konieczności 
budowy nowych dróg dojazdowych dla 
mieszkańców i pracowników;

l urzędy jednostek samorządu tery-
torialnego powinny stanowić wzorzec 
dla mieszkańców. Jeśli chcemy promo-
wać zeroemisyjne budynki na terenie 
samorządu, warto rozpocząć ten pro-
ces od budynku zasobów własnych sa-
morządu; 

l mieszkańcy powinni wymagać wy-
raźnych deklaracji od wybieranych 
przez nich polityków, w jaki sposób 
dany kandydat lub ugrupowanie zamie-
rzają przyczynić się do poprawy stanu 
środowiska naturalnego;

l należy wpływać na mieszkańców, 
aby stali się aktywnymi obserwatora-

mi stanu środowiska w gminie. Musi-
my odejść od wizerunku „denuncjato-
ra”, który donosi na sąsiada za to, że 
z sąsiedniego komina wydobywa się 
dym ze spalonych butelek plastikowych 
lub opon. Musimy reagować, gdy do 
pobliskiego lasu przywożone są sta-
re meble. 

Ochrona środowiska będzie tylko wte-
dy skuteczna, jeśli będziemy eliminować 
z naszego otoczenia osoby i przedsię-
biorstwa zagrażające środowisku. Nie 
od dziś wiadomo, że zanieczyszczenie 
środowiska jest spowodowane w bar-
dzo dużej części przez niewielką grupę 
jednostek, które swoim zachowaniem 
niwelują pozytywny efekt starań więk-
szości. Walka o czyste środowisko po-
winna koncentrować się w pierwszej ko-
lejności na stosunkowo niewielkiej lecz 
ekstremalnie niebezpiecznej dla środo-
wiska grupie podmiotów (osób prywat-
nych i przedsiębiorstw), które za pomo-
cą jednego, karygodnego działania (na 
przykład wypuszczenia kilkuset litrów 
płynnych odpadów do pobliskiej rzeki) 
niwelują starania o ochronę środowi-
ska kilkunastu tysięcy praworządnych 
mieszkańców. n

Narodowy Instytut Samorządu Terytorial-
nego (NIST) jest państwową jednostką budże-
tową podległą Ministrowi Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, utworzoną 3 września 2015 r. 
w celu realizowania zadań na rzecz harmo-
nijnego rozwoju samorządu terytorialnego 
i podnoszenia standardów jego działania oraz 
prowadzenia badań i analiz w zakresie funkcjo-
nowania jednostek samorządu terytorialnego. 
Do najistotniejszych obszarów działania Insty-
tutu należy w szczególności opracowywanie 
ekspertyz, opinii oraz ocen dotyczących funk-
cjonowania samorządu terytorialnego. NIST 
prowadzi także działalność edukacyjną, szkole-
niową i wydawniczą. Na stronie NIST dostępne 
są ekspertyzy i opinie, a także monografia pt. 
„Reglamentacja korzystania ze środowiska 
jako funkcja administracji samorządowej”.

17 września 2019 r. odbędzie się w Uniejo-
wie konferencja pn. „Funkcja prewencyjna 
prawnych form ochrony przyrody przeznaczo-
na dla przedstawicieli jednostek samorządu 
terytorialnego z województwa łódzkiego”, do 
udziału w której serdecznie zapraszam. Wy-
darzenie stanowić będzie okazję do wymiany 
doświadczeń, uzyskania informacji na temat 
możliwości pozyskiwania przez jednostki sa-
morządu terytorialnego funduszy zewnętrz-
nych ukierunkowanych na wspieranie zadań 
z zakresu ochrony przyrody oraz prezentacji 
dobrych praktyk przez wybrane samorządy 
z województwa łódzkiego. Projekt otrzymał 
dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi.

dr Iwona Wieczorek
Dyrektor Narodowego

Instytutu Samorządu Terytorialnego

*Dr hab. Jan Fazlagić, prof. nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Poznaniu. Specjalizuje się w tworzeniu strategii dla samorządów oraz 
szkoleń z zakresu marketingu i PR, profili kompetencyjnych pracowników 
i zarządzania jakością jst. Jest ekspertem Narodowego Instytutu 
Samorządu Terytorialnego w Łodzi.



Ogólnopolska Sieć Edukacyjna – szansa na szybki internet 
dla szkół w mniejszych miejscowościach

Szkoły w dużych miastach i ich 
okolicach często już teraz mają 
dostęp do szybkiego interne-

tu. Natomiast w gminach wiejskich 
i w małych miastach szkolny internet 
pozwala często tylko na załatwianie 
formalności i czynności administra-
cyjne. Nie daje natomiast nauczycielom możliwości swobod-
nego prowadzenia interesujących młodzież lekcji z wykorzy-
staniem technologii cyfrowych. Zmienia się to za sprawą przy-
gotowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji programu Ogól-
nopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), której operatorem jest 
Państwowy Instytut Badawczy NASK. 

Już blisko 10 tysięcy szkół szkół podpisało umowy 
na bezpłatny internet

Polska w ostatnich latach dokonała ogromnego postępu 
w rozwoju usług cyfrowych. Dostęp do internetu ma przewa-
żająca większość rodzin. Według danych GUS prawie 85% 
polskich gospodarstw domowych miało w 2018 r. dostęp do 
internetu. Wśród rodzin z dziećmi – ponad 99% 

Szkoły dotąd, niestety, nie nadążały za tym trendem. Więk-
sze możliwości skorzystania z nowoczesnych usług dostępu 
do internetu miały przeważnie placówki edukacyjne w dużych 
miastach, gdzie infrastruktura sieciowa jest bardziej rozwinię-
ta, a samorządy dysponują większymi środkami na opłacenie 
usług i wyposażenie szkół w odpowiedni sprzęt. W efekcie 
tylko ok. 50% szkół w Polsce ma dostęp do szybkiego inter-
netu, dzięki usługom światłowodowym świadczonym przez 
operatorów telekomunikacyjnych. Tymczasem program OSE 
gwarantuje dostęp do sieci wszystkim szkołom, niezależnie 
od wielkości miejscowości i położenia.  

– OSE zapewni szkołom dostęp do szybkiego internetu o sy-
metrycznej przepustowości minimum 100 Mb/s, który ułatwi 
prowadzenie lekcji w oparciu o technologie cyfrowe. Wraz 

z dostarczeniem łączy operator sie-
ci zapewni szkole niezbędne usługi 
bezpieczeństwa, chroniące użytkow-
ników przed zagrożeniami związany-
mi z poruszaniem się po internecie. 
Pierwsze szkoły zaczęły korzystać 
z sieci OSE już we wrześniu ubiegłe-

go roku – mówi Jacek Leśkow, Dyrektor NASK Państwowego 
Instytutu Badawczego.

OSEregio – wsparcie dla szkół zainteresowanych 
Ogólnopolską Siecią Edukacyjną

Już 20 września br. w Ostrołęce odbędzie się pierwsze 
z serii zaplanowanych wydarzeń #OSEregio, mających na 
celu wsparcie szkół, które są zainteresowane przystąpieniem 
do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Będzie to cykl spotkań 
przeznaczony dla nauczycieli, dyrektorów szkół i przedstawi-
cieli samorządów lokalnych. 

W ramach imprezy zaprezentowane zostaną plany dalsze-
go rozwoju cyfryzacji szkół, odbędzie się dyskusja panelowa 
z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Cyfryzacji, Minister-
stwa Edukacji Narodowej i NASK. Przewidziano też warsztaty 
przybliżające wykorzystanie technologii cyfrowych podczas 
lekcji szkolnych. Dla uczniów z lokalnych szkół zostały przy-
gotowane również lekcje pokazowe, poświęcone bezpiecz-
nemu korzystaniu z internetu. 

W trakcie #OSEregio odbędzie się 2. edycja konkursu #OSE-
Wyzwanie. Każdy nauczyciel lub dyrektor który zarejestruje 
się i weźmie udział w wydarzeniu będzie miał szansę wygrać 
sprzęt komputerowy dla swojej szkoły. Podczas każdej z konfe-
rencji zostanie przyznana nagroda w postaci wyposażenia mo-
bilnej pracowni komputerowej, składającego się z 16 laptopów.  

Ponadto podczas Forum uczestnicy będą mogli skorzystać 
z porad ekspertów, dotyczących e-usług dla szkół i nie tylko 
oraz samego procesu przystąpienia do OSE. 

Kolejne wydarzenia z cyklu OSEregio zaplanowano w Bia-
łej Podlaskiej, w Białymstoku i w Częstochowie. Więcej na 
www.oseregio.pl

Ekosystem OSE – kopalnia pomysłów 
na kreatywne lekcje

– Utworzenie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej to odpo-
wiedź na rosnące potrzeby polskiego szkolnictwa. Dzięki temu 

Obecnie umowy na korzystanie z usług w ramach OSE podpi-
sało niemal 10 tys. szkół. Spośród nich 3 tys. już korzysta z sieci, 
a 2 tys. kolejnych jest wyposażonych w niezbędny sprzęt i czeka 
na udostępnienie sygnału przez operato-
rów. Do końca roku z OSE będzie korzy-
stać 10 tys. szkół.

Naszym celem jest podnoszenie kom-
petencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, 
ale przede wszystkim umożliwienie szko-
łom szerokopasmowego dostępu do bez-
piecznego internetu. Zapraszam szkoły 
do OSE! 

 Marek Zagórski  
Minister Cyfryzacj
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projektowi wszyscy uczniowie będą mieć równy dostęp do 
szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu oraz nowo-
czesnych narzędzi edukacyjnych. Dla NASK wspieranie Polski 
w bezpiecznym wdrażaniu nowych technologii to misja, któ-
ra jest stale i skutecznie realizowana. Budowa OSE otworzy 
drogę nauczycielom i uczniom do udostępniania materiałów 
i narzędzi w celu kreatywnego wykorzystania technologii – 
mówi Bartłomiej Klinger, Zastępca Dyrektora ds. Projektów 
Administracyjno-Edukacyjnych w NASK.

W instytucie NASK trwają prace nad ekosystemem OSE – 
rozbudowaną bazą treści edukacyjnych, narzędzi i idei, z któ-
rej pedagodzy będą mogli czerpać inspiracje do prowadzenia 
interesujących zajęć oraz wymieniać się pomysłami na wyko-
rzystanie nowych technologii w twórczy i kreatywny sposób. 

Będzie to nowoczesne środowisko ułatwiające wymianę do-
świadczeń i inspirujące do innowacyjnego podejścia w naucza-
niu młodzieży, do którego NASK stworzy zaplecze techniczne.

– Nowoczesna wiedza pedagogiczna mówi nam, że naj-
skuteczniej uczy się przez działanie. Narzędzia interaktyw-
ne, angażujące, pozwalające wykorzystać twórczy potencjał 
uczniów są jednocześnie najbardziej efektywne i najbardziej 
atrakcyjne. Chcemy z jednej strony dostarczyć nauczycielom 
takie narzędzia, a z drugiej zachęcić ich, aby sami tworzyli je 
i dzielili się z innymi. Ekosystem OSE będzie wspierał tych 
najbardziej twórczych i zaangażowanych. Ekosystem OSE 
rozumiemy jako środowisko zarządzania wiedzą i talentami 
wraz z relacjami pomiędzy instytucjami i partnerami, mające 
wpływ na podnoszenie poziomu kompetencji cyfrowych ucz-
niów i nauczycieli oraz umożliwiające wspomaganie procesu 
kształcenia w szkole. Cele te zapisane są w ustawie o OSE, 
a efekty realizacji zadania sukcesywnie umieszczamy na 
portalu OSE – mówi Tomasz Łukawski, Dyrektor ds. Ekosy-
stemu OSE w NASK.

Edukacja naprawdę nowoczesna

– W obliczu tempa rozwoju technologii internetowych i usług 
dostępnych w sieci, kształcenie szeroko rozumianych kompe-
tencji cyfrowych jest nieodłącznym elementem edukacji. We 
współczesnych społeczeństwach mamy do czynienia z groź-
nym zjawiskiem cyfrowego wykluczenia, a nawet cyfrowego 
analfabetyzmu. Dlatego też w działania programu OSE włą-
czamy aktywności obejmujące zagadnienia takie, jak: cy-
berbezpieczeństwo, sztuczna inteligencja, robotyka, Internet 
Rzeczy, programowanie/kodowanie, ale przede wszystkim 
szeroko pojmowane kompetencje cyfrowe – rozumiane jako 
„transversal skills” (kompetencje poprzeczne, interdyscypli-
narne). Ich brak może oznaczać utrudnienia w dostępie do 
pracy, do źródeł rzetelnych informacji, do e-usług publicznych, 
nowoczesnej bankowości i wielu innych istotnych narzędzi – 
mówi ekspert NASK dr Agnieszka Wrońska, Zastępca Dy-
rektora ds. Ekosystemu OSE; Kierownik Zespołu Współpracy 
z Instytucjami i Partnerami.

Jak dodaje ekspertka NASK, niedostateczny poziom kom-
petencji cyfrowych wiąże się ponadto ze zwiększonym ryzy-
kiem. Brak wiedzy o tym, jak dbać o swoje bezpieczeństwo 
w internecie oraz o tym, jak radzić sobie i gdzie szukać po-
mocy w sytuacjach trudnych może sprawić, że użytkownik 
padnie ofiarą przestępstwa lub wykona działania narażające 
na szwank jego dobre imię.  

– Budowanie wiedzy przez ucznia to proces. Warto zatem 
poprzez różnego rodzaju metody rozwijać zdolności, te nowe 
i te, które uczniowie już mają, ale nadal powinni je rozwijać, 
aby móc dobrze funkcjonować w przyszłości i stać się oso-
bami pewnymi siebie, zaangażowanymi, twórczymi, uczą-

cymi się przez całe życie. Takimi zagadnieniami i zasobami 
edukacyjnymi chcielibyśmy dzielić się ze środowiskiem na-
uczycielskim, m.in. podczas planowanych przez nas spotkań 
regionalnych oraz w ramach budowanego ekosystemu OSE 
– deklaruje Agnieszka Wrońska. 

#OSEhero – codzienni bohaterowie naszych szkół

OSE ma na celu nie tylko wyposażenie szkół i poszerzenie 
oferty edukacyjnej. Misją programu jest też promowanie tych 
nauczycieli, którzy wyróżniają się zaangażowaniem, aktyw-
nością, kreatywnością nie tylko w wykorzystaniu nowych tech-
nologii. Takich nauczycieli ze szkół podłączonych do Ogólno-
polskiej Sieci Edukacyjnej NASK honoruje tytułem #OSEhe-
ro. Propozycje kandydatur supernauczycieli mogą zgłaszać 
uczniowie i inni członkowie wspólnot szkolnych. 

– Tworzymy Ligę Bohaterów OSE, której skład zaproponują 
uczniowie, rodzice, dyrektorzy i nauczyciele. To oni wybiorą 
spośród swoich pedagogów – nauczycieli ze szkół podłączo-
nych do szybkiego internetu OSE – tych, którzy potrafią mą-
drze korzystać z nowoczesnych technologii, a przede wszyst-
kim, których lekcje są tak pasjonujące, że uczniowie nie mogą 
się ich doczekać – wyjaśnia Tomasz Łukawski z NASK.

Wybrani bohaterowie OSE zostaną zaprezentowani na spe-
cjalnej stronie www.osehero.pl. Na stronie organizator akcji 
zamierza promować osoby doskonale łączące edukację z za-
stosowaniem dostępnych narzędzi cyfrowych i inspirować in-
nych nauczycieli do nowego, mądrego spojrzenia na znacze-
nie wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu.

Wszystkie informacje na temat podłączenia szkoły do OSE 
można znaleźć na stronie www.ose.gov.pl. n
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Zastanówmy się zatem nad tym, 
co nas czeka w kolejnych miesią-
cach. Poniżej krótki przegląd naj-

ważniejszych wydarzeń w gospodarce 
wodnej na obszarach wiejskich, wśród 
których należy wspomnieć o korzysta-
niu z wód w trakcie suszy, trwających 
konsultacjach społecznych planu prze-
ciwdziałania skutkom suszy oraz VI ak-
tualizacji Krajowego Programu Oczysz-
czania Ścieków Komunalnych.

Obszary wiejskie 
a gospodarownie wodami

Wraz z rozwojem obszary wiejskie 
ulegają przekształcaniu i zmieniają 
się ich funkcje ekonomiczne, społecz-
ne, demograficzne i kulturowe. Do do-
tychczasowych typowych ról rolniczych 
w ostatnich latach doszły nowe funkcje 
pozarolnicze. Sytuacja ta nie pozostaje 
bez wpływu na zmiany w gospodarowa-
niu wodami na tych terenach.

Modernizacja doprowadziła do wzro-
stu liczby gospodarstw korzystających 
z systemów zbiorowego zaopatrze-
nia w wodę i odprowadzania ścieków. 
Zgodnie z danymi GUS dla całej Pol-
ski w 2002 r. 32,4 mln osób korzysta-
ło z sieci wodociągowej, podczas gdy 
w 2017 r. było to już 35,4 mln osób 
(w tym wzrósł także odsetek osób ko-
rzystających z wodociągów z 69,7% 
w 2002 r. do 85,1% w 2017 r. na tere-
nach wiejskich). Równocześnie wzrosła 
także liczba osób korzystających z sieci 
kanalizacyjnych z 21,7 mln w 2002 r. do 
27,1 mln osób w 2017 (w tym z 14,2% 
w 2002 r. do 40,8% w 2017 r. ludności 
na terenach wiejskich).

Odnotowano także znaczy wzrost na-
kładów przeznaczonych na indywidu-
alne systemy odprowadzania ścieków. 
W tym samym czasie znaczna liczba 
średnich i małych gospodarstw zaczęła 
korzystać z systemów nawadniania pól 
w technologii grawitacyjnej i ciśnienio-
wej. Szacuje się, że około 10% wszyst-
kich poborów wód (powierzchniowych 

i podziemnych) w Polsce ma przezna-
czenie na cele produkcji rolniczej. Poza 
tym należy doliczyć także pobory wód 
przeznaczone na potrzeby bytowe ludzi 
na terenach wiejskich.

Z drugiej strony wskutek wieloletnie-
go braku środków finansowych oraz 
postępujących zmian przeznaczenia 
gruntów doszło do degradacji (brak 
utrzymania lub przerwanie) systemów 
melioracji. Obecnie systemy te, utrzy-
mywane przez właścicieli gruntów lub 
spółki wodne (albo związki spółek wod-
nych), wymagają znacznych nakładów 
inwestycyjnych i odtworzenia lub zmia-
ny przeznaczenia z roli odwadniającej 
na rzecz nawadniania – oczywiście tam, 
gdzie jest to uzasadnione. 

Korzystanie z wody w czasie suszy

Ostatnie miesiące ujawniły szczegól-
nie istotne problemy na terenach wiej-
skich, które choć występowały wcześ-
niej, to dopiero ze względu na nasile-
nie się zjawisk atmosferycznych (dłu-
gotrwałego braku opadów) miały tak 
powszechny wpływ na życie codzienne. 
Susza, która wystąpiła w 2019 r. mia-
ła wpływ zarówno na produkcję rolni-
czą, w tym przede wszystkim roślinną, 
ale także zwierzęcą, a także na zaopa-

trzenie ludzi w wodę na potrzeby go-
spodarstw domowych zarówno poprzez 
systemy wodociągowe, jak i za pośred-
nictwem indywidulanych studni. W cza-
sie tak istotnych zmian w dostępności 
wód powierzchniowych i podziemnych 
warto przypomnieć podstawowe zasady 
korzystania z wód, szczególnie w cza-
sie suszy. 

Korzystanie z wód zgodnie z ustawą 
z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wod-
ne polega na wykorzystaniu wód po-
wierzchniowych i podziemnych w każ-
dym celu z kilkoma zastrzeżeniami 
określonymi w ustawie. Zgodnie z prze-
pisami korzystanie z wód dzieli się na 
następujące sposoby: 

n powszechne (przysługujące każde-
mu, m.in. w celu zaspokojenia potrzeb 
osobistych, gospodarstwa domowego 
lub rolnego, dla wypoczynku i rekreacji 
oraz amatorskiego połowu ryb);

n zwykłe (przysługujące właścicielo-
wi gruntu w celu zaspokojeniu potrzeb 
własnego gospodarstwa domowego 
oraz gospodarstwa rolnego dla okre-
ślonego katalogu czynności);

n szczególne (każdy inny sposób ko-
rzystania z wód niebędący powszech-
nym lub zwykłym, który został wskaza-
ny w katalogu wymienionym w ustawie 
i co do zasady wymaga uzyskania zgo-
dy wodnoprawnej właściwego organu 
administracji) oraz

n usługi wodne (każdy inny sposób ko-
rzystania z wód niebędący powszech-
nym, zwykłym lub szczególnym, który 
został wskazany w katalogu wymienio-
nym w ustawie i co do zasady wymaga 
uzyskania zgody wodnoprawnej i pod-
lega odpłatności).

Tym samym polski system prawa 
zbudował jasno określony i uporząd-
kowany zbiór zasad korzystania z wód. 
System, który powinien sprawnie funk-
cjonować w sytuacji dostępności wód 
w wymaganej ilości i jakości w każ-
dym miejscu i każdym czasie. Sytuacja 
taka występuje przez większą część 
czasu dla większości użytkowników 
wód. Zdarzają się jednak również sy-
tuacje wyjątkowe, wynikające m.in. 
z niekorzystnych zjawisk atmosferycz-
nych nadmiernych opadów (powodzi) 
lub ich braku (suszy). Częstotliwość 
ich występowania rośnie wraz z postę-
pującymi zmianami klimatu. Jak zatem 
należy się zachować w przypadku su-
szy i na co pozwalają przepisy prawa?

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 20 
lipca 2017 r. – Prawo wodne użytkow-

Wyzwania gospodarki wodnej na     obszarach wiejskich
Praktycznie bezśnieżna zima, brak wiosennych opadów, 
pochmurny i deszczowy maj, do tego brak letnich opadów, 
wysokie temperatury i susza – to krótki opis zjawisk mających 
wpływ na gospodarkę wodną w 2019 roku. W ich rezultacie pojęcia 
retencji, melioracji i ograniczenia w zaopatrzeniu w wodę są silniej 
akcentowane w obiegu publicznym. 

Tematykę suszy należy uwzględnić w ramach 
planów zarządzania kryzysowego wszystkich 

szczebli.

MATEUSZ BALCEROWICZ*
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nicy wód w sytuacji wyjątkowej mogą 
korzystać z wód w każdej ilości i cza-
sie zgodnie z zaistniałą potrzebą. 
Wyjątkowość przyczyny korzystania 
z wód (np. zjawisko suszy) powoduje, 
że użytkownik nie ponosi opłat pod-
wyższonych z tytułu nieuprawnione-
go korzystania z wód w wyniku braku 
posiadania odpowiedniego pozwole-
nia wodnoprawnego lub przekroczenia 
warunków korzystania z wód określo-
nych w tym pozwoleniu. 

Należy jednak zaznaczyć, że prze-
pisy jasno wskazują przesłanki wystą-
pienia sytuacji nadzwyczajnej. Są to ko-
nieczność: 

n zwalczania poważnych awarii, klęsk 
żywiołowych, pożarów lub innych miej-
scowych zagrożeń,

n zapobieżenia poważnemu i nagłe-
mu niebezpieczeństwu grożącemu ży-
ciu lub zdrowiu ludzi albo mieniu znacz-
nej wartości, którego w inny sposób nie 
można uniknąć.

Prerogatywy wojewody 
w czasowych ograniczeniach 

korzystania z wód

Zaistnienie sytuacji nadzwyczajnych 
uprawnia wojewodę do określenia roz-
miaru i czasu korzystania z wód w dro-
dze aktu prawa miejscowego. Wojewo-
da może także w przypadku wystąpie-
nia suszy (rozumianej jako stan klęski 
żywiołowej) wprowadzić czasowe ogra-
niczenia dla użytkowników wód. Taka 
sytuacja prowadzi do czasowego zawie-

szenia uprawnień wynikających z udzie-
lonych pozwoleń wodnoprawnych (np. 
zakaz poboru wód w celu nawodnień 
przy jednoczesnym utrzymaniu poboru 
wód na potrzeby bytowe ludności) oraz 
do braku przysługiwania odszkodowań 
za powstałe szkody w wyniku ograni-
czenia korzystania z wód.

Zgodnie z powyższym każdy użyt-
kownik wód może korzystać z wody 
w niezbędnej ilości w przypadku za-

istnienia sytuacji wyjątkowej, o ile bę-
dzie ją w stanie odpowiednio uzasad-
nić (np. stanem klęski żywiołowej) lub 
o ile nie mógł jej przewidzieć i podjął 
działania np. w celu uniknięcia strat 
w mieniu znacznej wartości. Tym sa-
mym każdy ma prawo korzystać z wód 
bez posiadania odpowiednich zgód ad-
ministracyjnych (pozwoleń wodnopraw-
nych) i bez ponoszenia konsekwencji 
(opłat podwyższonych za nieupraw-
nione działania), o ile zrobił wszystko 
co mógł w celu uniknięcia tej sytuacji 
lub sytuacja na tyle zagrażała życiu, 
zdrowiu lub mieniu, że był zmuszony 
do działania. 

Kontrolna funkcja Wód Polskich 

Przy tej okazji warto również pamię-
tać, że w każdym przypadku wystąpie-
nia sytuacji nadzwyczajnej użytkownik 
wód podlega ocenie zaistniałej sytua-
cji przez właściwe organy administracji 
(właściwy organ Państwowego Gospo-
darstwa Wodnego Wody Polskie upraw-
niony do wydawania pozwoleń wodno-
prawnych i przeprowadzania kontroli 
korzystania z wód), innych użytkowni-
ków wód (zgodnie z zasadą współżycia 
społecznego) oraz ewentualnie sądów 
powszechnych (np. w przypadku wy-
stąpienia sporów). Tym samym lepiej 
starać się minimalizować ryzyko wy-
stąpienia niekorzystnych zjawisk bra-
ku wody przed wystąpieniem tego typu 
sytuacji, niż podejmować działania nad-
zwyczajne.

Plan przeciwdziałania 
skutkom suszy

Przeciwdziałanie skutkom suszy to 
nie tylko reakcja na zaistniałą sytua-
cję, ale przede wszystkim przeciwdzia-
łanie skutkom tego zjawiska w sposób 
systemowy. Podobnie jak gospodaro-
wanie wodami, tak i przeciwdziałanie 
skutkom suszy powinno uwzględniać 
zarówno poziom ogólnokrajowy (dorze-
cze), regionalny (region wodny) oraz lo-
kalny (zlewnie). Zgodnie z art. 184 usta-
wy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 
przeciwdziałanie skutkom suszy prowa-
dzi się zgodnie z planem przeciwdzia-
łania skutkom suszy (PPSS).

PPSS został opracowany przez Pań-
stwowe Gospodarstwo Wodne Wody 
Polskie. W chwili obecnej trwają sześ-
ciomiesięczne konsultacje społeczne 
tego dokumentu, który zostanie przyjęty 
w drodze rozporządzenia ministra właś-
ciwego do spraw gospodarki wodnej. 
Tym samym plan stanie się aktem pra-
wa powszechnie obowiązującego i zo-
bowiąże wskazane w nim podmioty do 
realizacji określonych działań. 

Ewentualne uwagi do PPSS można 
zgłaszać do 15 lutego 2020 r.: drogą 
elektroniczną poprzez formularz on-
-line udostępniony na stronach inter-
netowych (www.gospodarkamorska.
bip.gov.pl, www.gov.pl/web/gospodar-
kamorska, www.konsultacjesusza.pl, 
www.stopsuszy.pl), drogą mailową na 
adres: ppss@konsultacjesusza.pl, li-
stownie (na adres: Ministerstwo Gospo-
darki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, 

Wyzwania gospodarki wodnej na     obszarach wiejskich

Szacuje się, że około 10% wszystkich poborów wód (powierzchniowych i podziemnych)  
w Polsce ma przeznaczenie na cele produkcji rolniczej.

Przeciwdziałanie skutkom 
suszy to nie tylko reakcja na 

zaistniałą sytuację, ale przede 
wszystkim przeciwdziałanie 

skutkom tego zjawiska 
w sposób systemowy. 
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Departament Gospodarki Wodnej i Że-
glugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 
00-400 Warszawa), osobiście w siedzi-
bie Ministerstwa Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej (w Departamen-
cie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śród-
lądowej, ul. Nowy Świat 6/12, Warsza-
wa, pokój 309) lub podczas 15. spotkań 
konsultacyjnych.

Przyjrzyjmy się zatem co zawiera plan 
i na co warto zwrócić uwagę w kontek-
ście obszarów wiejskich. Projekt planu 
dzieli się na cztery zasadnicze części: 
analizę możliwości powiększenia dys-
pozycyjnych zasobów wodnych, pro-
pozycję budowy lub przebudowy urzą-
dzeń wodnych, propozycję niezbędnych 
zmian w zakresie korzystania z zaso-
bów wodnych oraz zmian naturalnej 
i sztucznej retencji oraz katalog dzia-
łań służących przeciwdziałaniu skut-
kom suszy.

Urządzenia melioracji wodnych

Melioracje wodne polegają na regu-
lacji stosunków wodnych w celu polep-
szenia zdolności produkcji gleby i uła-
twieniu jej uprawy. PPSS zawiera kata-
log działań służących przeciwdziałaniu 
skutkom suszy w załącznikach nr 1 i nr 
2. Wśród nich należy odnotować licz-
ne zadania związane z obszarami wiej-
skimi i produkcją rolniczą, w tym m.in.: 
opracowanie zbioru dobrych praktyk 
służących racjonalizacji zużycia wody 
w rolnictwie, budowę ujęć wód pod-
ziemnych do poboru na cele nawodnień 

w rolnictwie, zwiększenie ilości i czasu 
retencji wód na gruntach rolnych, budo-
wę i przebudowę urządzeń melioracyj-
nych oraz uwzględnienie tematyki su-
szy w ramach planów zarządzania kry-
zysowego wszystkich szczebli. 

Tym niemniej należy zauważyć, że 
działania wskazane w załączniku nr 2 
stanowią opisową listę zadań bez dat 
ich realizacji, podczas gdy załącznik 
nr 1 wskazuje wprost listę zadań wraz 
z zakresem oraz harmonogramem ich 
realizacji przez jednostki organizacyj-
ne Państwowego Gospodarstwa Wod-
nego Wody Polskie. Tym samym każ-
da jednostka administracji publicznej 
jako odpowiedzialna zgodnie z ustawą 
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne za 
przeciwdziałanie skutkom suszy powin-
na w ramach planu rozważyć uwzględ-
nienie lub nie stosownych zadań, które 
będą służyć głównemu celowi. 

Programowanie, planowanie i nadzo-
rowanie wykonywania urządzeń melio-
racji wodnych należy do Wód Polskich. 
Wydaje się zatem niezbędne podjęcie 
stosownej współpracy przez wszystkie 
zainteresowane strony, w tym jednost-
ki samorządu terytorialnego, z Wodami 
Polskimi. Potrzebę współpracy w tym 
zakresie wskazuje także sam PPSS. 

Dla przypomnienia, urządzenia-
mi melioracji wodnych są: rowy wraz 
z budowlami związanymi z nimi funk-
cjonalnie, drenowania, rurociągi, sta-
cje pomp służące wyłącznie do celów 
rolniczych, ziemne stawy rybne, groble 
na obszarach nawadnianych, systemy 
nawodnień grawitacyjnych oraz syste-
my nawodnień ciśnieniowych. Ich bu-
dowa i modernizacja powinna służyć 
także retencjonowaniu w okresach nie-
doboru wód.

Wykonywanie urządzeń melioracji 
wodnych należy do właścicieli gruntów, 
a w przypadku braku zgody na wykona-
nie urządzeń melioracji wodnych przez 
właścicieli gruntów sąsiadujących ze 
sobą urządzenia te mogą być wykona-
ne na koszt Skarbu Państwa (w tym tak-
że współfinansowane ze środków pub-
licznych) przez Wody Polskie. 

Warto zaznaczyć, że w PPSS nie 
określono zadań dotyczących wykona-
nia urządzeń melioracyjnych, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem ich katalogu, 
liczby, harmonogramu oraz środków 
przeznaczonych na ich realizację. Tym 
niemniej wraz z planem rząd opraco-
wał „Założenia do Programu rozwoju 
retencji na lata 2021–2027 z perspek-
tywą do roku 2030”, w których to zapla-
nowano wydatki w wysokości 9,8 mld 
zł – a zgodnie z zapowiedziami Mini-
sterstwa Gospodarki Morskiej i Żeglu-
gi Śródlądowej nawet do 14 mld zł. Tym 
samym wydaje się, że istnieje pole do 
określenia potrzeb na poziomie jedno-
stek samorządu terytorialnego, ich zbi-
lansowania na poziomie kraju, a na-
stępnie poszukiwania sposobu realiza-
cji i finansowania. 

Spółki wodne i związki spółek 
wodnych

Utrzymywanie urządzeń melioracji 
wodnych należy do zainteresowanych 
właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia 
te są objęte działalnością spółki wodnej 
działającej na terenie gminy lub związku 
spółek wodnych, w którym jest zrzeszo-
na spółka wodna działająca na terenie 
gminy – do tej spółki lub tego związku 
spółek wodnych. Utrzymywanie urzą-
dzeń melioracji wodnych jest realizowa-
ne ze środków własnych, ale spółki wod-
ne mogą korzystać z pomocy finansowej 
udzielanej w formie dotacji podmiotowej 
z budżetu państwa (na działalność bie-
żącą utrzymania wód i urządzeń wod-
nych) lub z budżetu jednostek samorzą-
du terytorialnego (na bieżące utrzyma-
nie wód i urządzeń wodnych oraz finan-
sowanie lub dofinansowanie inwestycji). 

Ponadto należy zauważyć, że działa-
jący w latach ubiegłych system dotacji 
z budżetu państwa (z części ministra 
właściwego do spraw rozwoju wsi) skie-
rowany na działalność spółek wodnych 
i związków spółek wodnych – tam, gdzie 
podmioty te działały w sposób racjonal-
ny – był istotnym narzędziem wsparcia 
melioracji wodnych. W związku z tym 
należy rozważyć stworzenie stałego 
mechanizmu wsparcia dla spółek wod-
nych i związków spółek w celu zintensy-
fikowania ich działalności oraz przywró-
cenia ich działania jako wsparcia budże-
tu państwa i w miarę możliwości jedno-
stek samorządu terytorialnego.

Analiza ekonomiczna poboru 
wód na cele nawodnień

Proponowane w PPSS działania 
w postaci budowy ujęć wód podziem-

Modernizacja wsi doprowadziła do wzrostu 
liczby gospodarstw korzystających 

z systemów zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i odprowadzania ścieków.

Decydując się na pobór wód 
na potrzeby gospodarstwa 

rolnego należy pamiętać, że 
każde przekroczenie poboru 
powyżej 5000 m3 dziennie 

(licząc średniorocznie) będzie 
zakwalifikowany jako  

usługa wodna.
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nych do poboru wody na użytek nawod-
nień rolniczych są jak najbardziej słusz-
ne i wartościowe. Tym niemniej decydu-
jąc się na pobór wód na potrzeby go-
spodarstwa rolnego należy pamiętać, 
że każde przekroczenie poboru powyżej 
5000 m3 dziennie (licząc średniorocz-
nie) będzie zakwalifikowany jako usłu-
ga wodna, a więc będzie podlegał od-
płatności za pobór wód. Każda z tego 
typu inwestycji zatem wymaga anali-
zy ekonomicznej nie tylko wykonania 
studni i systemu nawodnień, ale prze-
de wszystkim kosztów jego utrzymania 
i stosowania, w tym ponoszenie opłat 
za pobór wód.

Jako rozwiązanie alternatywne w sto-
sunku do budowy studni można zapro-
ponować inne proponowane w PPSS 
zadania w postaci zwiększenia sztucz-
nej retencji, odtworzenia naturalnej re-
tencji oraz podpiętrzenia wód jezior. 
Obecnie, zgodnie z planem, działania 
te nie są skierowane do właścicieli grun-
tów rolnych, spółek wodnych, związków 
spółek wodnych i jednostek samorządu 
terytorialnego, tym niemniej wydaje się, 
że w toku konsultacji powinno ulec to 
zmianie. Warto rozważyć również za-
stosowanie w tych przypadkach syste-
mów nawodnień grawitacyjnych (bez 
fizycznego poboru wód).

VI Aktualizacja Krajowego 
Programu Oczyszczania 
Ścieków Komunalnych

Rozwój obszarów wiejskich w zakre-
sie gospodarowania wodami wyma-
ga także budowy i modernizacji syste-
mów zbiorowego zaopatrzenia ludno-
ści w wodę oraz zbiorowego odprowa-
dzania ścieków. Działania te powinny 
być zawarte w Krajowym Programie 
Oczyszczania Ścieków Komunalnych 
(KPOŚK), którego VI aktualizacja trwa 
obecnie. Jednostki samorządu teryto-
rialnego mają czas do 31 października 
2019 r. na wyznaczenie i zmianę aglo-
meracji oraz na odesłanie ankiet do 
Wód Polskich. 

Dla ułatwienia procesu VI AKPOŚK 
Wody Polskie przygotowały „Mapę dro-
gową dla aglomeracji ubiegających się 
o ujęcie w VI aktualizacji Krajowego pro-
gramu oczyszczania ścieków komunal-
nych” oraz nową wersję wytycznych do 
wyznaczania, zmiany lub likwidacji aglo-
meracji ściekowych. Dokumenty te za-
wierają szczegółowy harmonogram prac 
oraz założenia i warunki, jakie muszą 
zostać spełnione, aby aglomeracja zo-
stała prawidłowo wyznaczona, a zapla-
nowane przez nią inwestycje zostały uję-
te w przyszłych planach rozwojowych.

Prawidłowe wyznaczenie 
aglomeracji

Prawidłowe wyznaczenie aglomeracji 
przez gminę wymaga zachowania kilku 
reguł. Po pierwsze, gmina musi posia-
dać obowiązujący akt prawa miejscowe-
go wyznaczający aglomerację wydany 
do 31 października 2019 r. (data rozu-
miana jako ostateczny termin podjęcia 
uchwały). Przy czym należy zaznaczyć, 
że akty prawa miejscowego wydane po 
wejściu w życie ustawy z dnia 20 lipca 
2017 r. – Prawo wodne, tj. po 1 stycznia 
2018 r. powinny przejść pełną procedu-
rę uzgodnieniową. 

Po drugie, należy pamiętać, że akt 
prawa miejscowego musi zagwaran-
tować zgodność z równoważną licz-
bą mieszkańców (RLM) aglomeracji. 
Wskaźnik RLM powinien być wyliczo-
ny wg metodyki opisanej w „Wytycznych 
do wyznaczania, zmiany lub likwidacji 
obszarów i granic aglomeracji oraz V 

AKPOŚK”. Maksymalne odstępstwo 
w tym zakresie nie może przekroczyć 
5%.  

Gmina musi również pamiętać o prze-
kazaniu w terminie (do 31 październi-
ka 2019 r.) uzupełnionej ankiety aktu-
alizacyjnej za pośrednictwem właści-
wego Regionalnego Zarządu Gospo-
darki Wodnej Wód Polskich. Nie będą 
uwzględniane aglomeracje, które prze-
każą ankiety z pominięciem właściwego 
RZGW lub prześlą ankiety po terminie. 

Co najważniejsze, w VI AKPOŚK nie 
zostaną uwzględnione aglomeracje 
z RLM aglomeracji mniejszą od 2000. 
Dla przypomnienia sposób wyliczenia 
RLM aglomeracji uwzględnia: stałych 
mieszkańców aglomeracji (1 mieszka-
niec = 1 RLM), miejsca noclegowe (1 
zarejestrowane miejsce noclegowe na 
terenie aglomeracji = 1 RLM), ścieki 
przemysłowe, odprowadzane do syste-
mu zbierania lub dowożone do oczysz-
czalni ścieków komunalnych.

Ankieta aktualizacyjna 
do 31 października 2019 r.

VI AKPOŚK objęte są wszystkie aglo-
meracje ujęte w V wersji programu oraz 
posiadające akty prawa miejscowego 
określające wielkość i granice aglome-
racji, jak również aglomeracje nowe/
zmienione w terminie do 31 paździer-
nika 2019 r. Dane przesyłane w ramach 
ankiety aktualizacyjnej muszą dotyczyć 
obszaru aglomeracji zgodnej z obowią-
zującym rozporządzeniem/uchwałą, 

Dotychczasowe myślenie o wodzie wymaga zmiany i przejście na podejście holistyczne.

*Mateusz Balcerowicz – zastępca 
redaktora naczelnego „Gospodarki 
Wodnej”. Współautor ustawy z dnia 
20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. W 
przeszłości dyrektor Departamentu 
Zasobów Wodnych w Ministerstwie 
Środowiska, członek Rady Nauko-
wej IMGW – PIB, Komitetu Gospo-
darki Wodnej PAN oraz Komitetu 
Zrównoważonego Gospodarowa-
nia Wodami SITWM. 
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a informacja powinna przedstawiać stan 
aglomeracji na dzień 31 października 
2019 r., przy czym informacje o inwe-
stycjach trwających i planowanych do 
realizacji muszą przedstawiać działania 
przewidziane od 1 listopada 2019 r. do 
31 grudnia 2027 r.

Wody Polskie wymagają także po-
twierdzenia informacji wskazania pla-
nowanej inwestycji w jednym z poniż-
szych dokumentów wraz z nazwą i datą 
jego zatwierdzenia:

n studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy,

n miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego,

n ramowe studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzen-
nego związku metropolitalnego,

n wieloletnie plany rozwoju i moderni-
zacji urządzeń wodociągowych i urzą-
dzeń kanalizacyjnych.

Ponadto, gmina powinna przedstawić 
kalkulację ceny za ścieki przed i po za-
kończeniu realizacji inwestycji (do kal-
kulacji należy załączyć opinię rad gmin 
wchodzących w skład aglomeracji, jeże-
li realizacja inwestycji wpłynie na daną 
gminę).

Harmonogram VI AKPOŚK

Gminy mają czas na podjęcie stosow-
nych uchwał i przesłanie ankiet do właś-
ciwych RZGW Wód Polskich w terminie 
do 31 października 2019 r. Następnie do 
marca 2020 r. będzie trwała weryfikacja 
ankiet przez Wody Polskie oraz opraco-
wanie bazy danych. VI AKPOŚK powin-
na następnie trafić do ministra właści-
wego do spraw gospodarki wodnej, któ-
ry przeprowadzi stosowne uzgodnienia 
i konsultacje oraz przedstawi dokument 
do zatwierdzenia przez Radę Ministrów. 
Co ważne, tylko aglomeracje ujęte w VI 
AKPOŚK będą mogły liczyć na dofinan-
sowanie działań ze środków europej-
skich i krajowych. 

Podsumowanie

Powyższe krótkie wyliczenie aktual-
nych wyzwań w gospodarowaniu woda-
mi na obszarach wiejskich jasno wska-
zuje, że woda to życie, a bez niej nie ma 
rozwoju. Postępująca susza z roku na 
rok udowadnia, że dotychczasowe my-
ślenie o wodzie wymaga zmiany i przej-
ście na podejście holistyczne. Bez takiej 
postawy nie jest możliwe współdziałanie 
mieszkańców, władz lokalnych, orga-
nów administracji samorządowej i rzą-
dowej. Czego należy sobie i wszystkim 
mieszkańcom polskiej wsi życzyć. n
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Odnawialne źródła energii szansą rozwojową
Energetyka odnawialna jest fenomenem ostatnich 
lat. Do odnawialnych źródeł energii (OZE) zaliczamy 
energię pozyskiwaną ze słońca, wiatru, wody, 
biogazu, pływów morskich. Najbardziej uniwersalną 
technologią z grupy OZE jest energetyka słoneczna 
(fotowoltaika), ponieważ ograniczenia lokalizacyjne 
oraz jej wpływ na środowisko jest najmniejszy. 

Z punktu widzenia nakładów inwestycyjnych moduło-
wość fotowoltaiki powoduje, iż jest ona finansowo naj-
bardziej dostępna dla konsumentów, szczególnie tych 

małych. Postęp technologiczny w zakresie fotowoltaiki spo-
wodował narodziny ruchu prosumenckiego – czyli producen-
tów i konsumentów w jednym. Obecnie modele prosumen-
ckie są preferowane przez takie kraje, 
jak Niemcy i Włochy. Również taki mo-
del jest wspierany przez Komisję Eu-
ropejską. M.A. Cañete – Komisarz ds. 
Energii twierdzi: „Zmiany zasad zapro-
ponowane przez nas w pakiecie (Ener-
gia dla wszystkich Europejczyków) do-
tyczącym czystej energii zapewniają grupom, społecznoś-
ciom i osobom prywatnym większe możliwości przekazy-
wania własnej energii odnawialnej do sieci, stając się w ten 
sposób prosumentami”. Korzyści mogą być osiągane przez 
wszystkich obywateli, zarówno mieszkańców miast, a prze-
de wszystkim obszarów wiejskich. Mieszkańcy miast mogą 
tworzyć spółdzielnie energetyczne, montując na elewacjach 
oraz dachach instalacje fotowoltaiczne. Dla mieszkańców 
wsi to ogromna szansa, aby w domach jednorodzinnych, 
które przeważają na tym obszarze rozwijać produkcję ener-
gii elektrycznej. 

Koniecznym warunkiem pozytywnego efektu dla obywateli 
rozwoju technologii OZE i zwiększanie ich udziału w miksie 

energetycznym jest wybór w polityce energetycznej prosu-
menckiego modelu rozwoju OZE. Takie działania są obec-
nie obserwowane w polityce rządu. Z punktu widzenia do-
stępności finansowej oraz możliwości ich zastosowania OZE 
w postaci energetyki słonecznej (PV) są najłatwiejsze do za-
stosowania, a więc mogą mieć największy wpływ na zmiany 
jakości życia obywateli.  

Rozwój OZE należy łączyć z innymi technologiami wcho-
dzącymi do powszechnego użytku. Napędzają one rozwój 
OZE zmieniając opłacalność tego typu inwestycji. Można 
stwierdzić, iż OZE stają się podstawą, punktem wyjścia do 
stosowania nowych technologii, które zmieniają sposób życia 
i ograniczają negatywny wpływ człowieka na środowisko na-
turalne. Obecnie do technologii skojarzonych z OZE można 
zaliczyć technologie magazynowania energii, zarządzania 
energią oraz transportu elektrycznego. Technologie maga-

zynowania energii mają kluczowe zna-
czenie w wykorzystywaniu technologii 
OZE przez obywateli. Obecnie wyso-
kie, choć spadające, ceny magazynów 
energii powodują, iż instalacje OZE pra-
cują przede wszystkim w sieci „on grid”. 
Postęp technologiczny w tym zakresie 

przekładający się na trend spadku cen magazynów energii 
i prognozy jego kontynuowania powodują, iż instalacje OZE 
będą mogły coraz częściej pracować poza siecią „off grid”. 
Spowoduje to, iż w przyszłości gospodarstwa domowe będą 
mogły być niezależne od sieci. Spadek cen OZE w połącze-
niu z efektywnymi narzędziami wsparcia rozwoju tej formy 
pozyskiwania energii powoduje zasadniczą zmianę w sferze 
gospodarczej i życiu społecznym. W Polsce obowiązujące 
regulacje pozwalają na tworzenie klastrów energii na obsza-
rze do 5 gmin graniczących ze sobą. Mają one bilansować 
produkcję i konsumpcję energii na swoim obszarze stając 
się systemami o dużym poziomie autonomii, czyli realizu-
jącymi ideę energetyki rozproszonej. 

Inwestycje w OZE można 
uznawać za pewne.

KRZYSZTOF M. KSIęŻOPOLSKI*
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Obywatele o OZE

Mieszkańcy Polski są przekonani do rozwoju OZE. Bada-
nie przeprowadzono w dniach 10–11 maja 2019 roku przez 
IBRIS na zlecenie ISECS (Instytutu Badań nad Bezpie-
czeństwem Energią i Klimatem) w ramach przygotowywa-
nia raportu Prosument w badaniach opinii publicznej i pro-
gramach partii politycznych na reprezentatywnej grupie N 
= 1100 metodą CATI. 84,1% badanych odpowiedziało, że 
„zdecydowanie chce” lub „raczej chce” wytwarzać energię 
elektryczną poprzez zainstalowanie paneli fotowoltaicznych. 
„Zdecydowanie nie” na to pytanie odpowiedziało jedynie 
4,5% respondentów.

Wyniki odpowiedzi na pytanie „Gdyby miał Pan/i taką 
możliwość, czy chciałby Pan/i wytwarzać energię elek-
tryczną (prąd), np. poprzez instalację paneli słonecznych 
na Pana/i nieruchomości?”

Zdecydowanie chcą wytwarzać energię elektryczną: 
mieszkańcy wsi – 65%; średnich miast – 70%; mieszkań-
cy o wykształceniu średnim – 63,1% i wyższym – 61,3%; 
o dochodach do 999 zł – 68,7% i 2000–2999 złotych: 
65,2%. 

Osoby chcące produkować energię elektryczną mają 
poglądy zarówno lewicowe, jak i konserwatywne, z wyjąt-
kiem elektoratu partii skrajnie prawicowych światopoglądo-
wo i ekonomicznie, u którego zainteresowanie przydomo-
wym wytwarzaniem energii jest – paradoksalnie – najniższe. 
W elektoratach poszczególnych partii politycznych i koalicji 
produkować energię elektryczną chce 75,2% głosujących 
na Lewicę Razem, 73,5% głosujących na Wiosnę Rober-
ta Biedronia, 70% wyborców Kukiz’15, 61% głosujących na 
Prawo i Sprawiedliwość, 54,7% – na Koalicję Europejską 
i 35,7% – na Konfederację Korwin Braun Liroy Narodowcy.  
(Data badania)

Udział w elektoratach partii politycznych i komitetów chcą-
cych produkować energię elektryczną.

Nie można przypisać badanym wyróżniających poglądów 
lewicowych czy prawicowych. Można stwierdzić, iż deklaro-
wane poglądy mają nieduży wpływ na chęć produkcji ener-
gii elektrycznej. 

Z kolei na pytanie „Jak znacznym, bądź nieznacznym wy-
datkiem są w Pana/i budżecie domowym rachunki za ener-
gię elektryczną?” dla 13,6% taki wydatek jest zdecydowanie 
znaczący, dla 10,5% jest nieznaczny, a dla 32,9% nieznacz-
ny lub raczej nieznaczny. 

Odpowiedź na pytanie „Jak znacznym bądź nieznacz-
nym wydatkiem są w Pana/i budżecie domowym rachunki 
za energię elektryczną. Proszę o wskazanie na skali od 1 
do 5, gdzie 1 oznacza zdecydowanie nieznaczny wydatek, 
5 zdecydowanie znaczący wydatek?”

Zdecydowanie znaczący i znaczący wydatek w budżecie 
domowym w postaci rachunku za energię elektryczną jest 
notowany w grupie osób powyżej 70. roku życia – 37,5%. 
Znaczny lub raczej znaczny udział w wydatkach deklaru-
je 37,4% mieszkańców wsi i 36,8% mieszkańców małych 
miasteczek, a jedynie 15,2% mieszkańców dużych miast 
powyżej 500.000 mieszkańców. Jest to problem dla osób 
o najniższych dochodach, czyli do 999 złotych – 47,7%. Na-
tomiast aż 63,6% respondentów odpowiedziało, iż obawia 
się podwyżek cen prądu, a tylko 20,3% nie obawia się ich 
lub raczej się nie obawia. Kobiety najbardziej obawiały się 
podwyżek cen prądu („zdecydowanie obawia się” i „obawia 
się”) – 69,4%. Również 65,5% osób w wieku powyżej 40. 
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Postęp technologiczny w zakresie fotowoltaiki spowodował narodziny 
ruchu prosumenckiego – czyli producentów i konsumentów w jednym.
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roku życia zdecydowanie obawia się i obawia się – są to 
mieszkańcy wsi (63,5%), małych miasteczek (68,8%) oraz 
dużych miast (72,5%).

Kwestie podwyżek cen energii elektrycznej znajdują się 
w katalogu obaw społecznych stosunkowo wysoko. Pogor-
szenia się sytuacji gospodarczej zdecydowanie obawia się 
i obawia się 54,5%, podwyżek cen wody – 57,2%, pogor-
szenia stanu środowiska – 53,6%, podwyżki podatków – 
70%, zwiększenia wieku emerytalnego – 27,1%, bezrobocia 
– 27,1%, podwyżek cen żywności – 65,2%, kryzysu w edu-
kacji – 50,9%, kryzysu w służbie zdrowia – 63,9%, a pod-
wyżek cen energii elektrycznej – aż 63,6%. 

Odpowiedź na pytania dotyczące obaw Polek i Polaków 
(zdecydowanie tak i raczej tak)

Podsumowując, obawy przed wzrostem cen energii elek-
trycznej są trzecią z obaw społeczeństwa po podwyżce cen 
żywności i kryzysie w służbie zdrowia. Należy jednak za-
uważyć, że wokół kwestii cen energii w ostatnich miesią-
cach toczy się gorąca dyskusja medialna i polityczna, co 
najpewniej nie pozostaje bez wpływu na emocje Polaków 
związane z tym tematem.

Sumując obawy Polek i Polaków przed wzrostem cen ener-
gii, spadek cen instalacji fotowoltaicznych oraz mechanizmy 
wsparcia w postaci opustów programu Energia plus, zawar-
te w programie Czyste powietrze, Prosument plus, Agroe-
nergia powodują, iż ta forma pozyskiwania energii staje się 
dostępna finansowo dla rolników. Szczególnie istotny dla 
mieszkańców wsi jest program Agroenergia, wspierający 
w formie bezwrotnej i pożyczek rozwój OZE.  

Ewolucja regulacji w Polsce 

W połowie 2013 roku – pierwszy system operacyjnego 
wsparcia generacji prosumenckiej został wprowadzony usta-
wą zwaną popularnie „małym trójpakiem”, która, częściowo 
i z opóźnieniem, wdrażała do prawa krajowego unijny pakiet 
klimatyczno-energetyczny z 2009 r. System ten nakładał na 
przedsiębiorstwa energetyczne obowiązek zakupu energii 
wytworzonej w mikroinstalacji OZE przez osobę fizyczną, 
po stawce 80% średniej ceny energii elektrycznej na rynku 
hurtowym (w praktyce było to wówczas 13–14 gr za kWh).

Od 1 stycznnia 2016 r. miał wejść w życie system tzw. taryf 
gwarantowanych (z ang. feed-in tariff, FiT) dla najmniejszych 
mikroinstalacji OZE. Początkowe stawki taryf miały wynosić 

pomiędzy 45 a 75 gr za kWh, w zależności od technologii 
i mocy instalacji. Mechanizm ten został wprowadzony do 
ustawy o odnawialnych źródłach energii na przełomie 2014 
i 2015 r., na mocy tzw. poprawki prosumenckiej. Poprawka 
ta została zgłoszona przez posłów ówczesnej opozycji i przy-
jęta wbrew woli Ministerstwa Gospodarki, głosami opozycji 
oraz części posłów koalicji (Polskiego Stronnictwa Ludo-
wego). Ostatecznie poprawka prosumencka została uchy-
lona jeszcze zanim zdążyła wejść w życie (Ustawą z dnia 
29 grudnia 2015). Co ciekawe, za jej uchyleniem głosowa-
li posłowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy kilka miesięcy 
wcześniej poparli w Sejmie system taryf gwarantowanych. 
Poprawki w parlamencie bronili natomiast w szczególności 
posłowie Platformy Obywatelskiej, która w poprzedniej ka-
dencji sprzeciwiała się taryfom FiT.

Z początkiem 2016 rok system z połowy 2013 roku został 
zastąpiony odmiennym mechanizmem, polegającym na bi-
lansowaniu ilości energii wprowadzanej i pobieranej z sie-
ci, przy czym mikrowytwórca musiał pokrywać pełne kosz-
ty dostawy (dystrybucji) w odniesieniu do całości energii 
pobranej z sieci. W przypadku nadwyżki energii wprowa-
dzonej do systemu, wytwórca otrzymywał wynagrodzenie 
w wysokości 100% ceny z rynku hurtowego. Przedmioto-
wy system obowiązywał zaledwie przez sześć miesięcy, do 
końca czerwca 2016 r.

W lipcu 2016 w stosunku do osób fizycznych wszystkie 
ww. systemy wsparcia zostały zastąpione systemem net-
-meteringu, nazywanym potocznie systemem „opustów”. 
Mechanizmem tym po raz pierwszy objęto także podmioty 
inne niż gospodarstwa domowe. Na mocy polskiego modelu 
net-meteringu za każdą kWh energii elektrycznej wprowa-
dzoną do sieci prosument może w przyszłości odebrać 0,8 
albo 0,7 kWh energii (w przypadku, odpowiednio, instalacji 
o mocy do 10 oraz 50 kW). Od odebranej na tych zasadach 
energii, prosument nie uiszcza zmiennych opłat związanych 
z jej dostawą (dystrybucją). Jest on jednak obowiązany po-
nosić wszystkie koszty stałe, czyli opłaty, których stawki nie 
są zależne od ilości zużywanej energii. Bilansowanie (rozli-
czanie) energii jest dokonywane raz na 365 dni.

Od połowy 2019 roku wprowadzenie mechanizmów wspar-
cia rozwoju OZE w postaci programów Prosument plus, 
Agroenergia, a wcześniej Czyste powietrze. 

Perspektywa przyszłości

Perspektywy rozwoju OZE na świecie są stabilne. Gene-
racja OZE wykazuje największą dynamikę wzrostu (patrz 
wykres nr 5). Ten trend będzie w przyszłości kontynuowany 
na świecie i w Polsce z powodu polityki globalnej, regional-
nej (Unii Europejskiej) oraz krajowej. 

źródło: BP Report 2018 r. (dostęp 20.04.2019)

*dr Krzysztof M. Księżopolski
Jest Prezesem Instytutu Badań nad Bezpieczeństwem, 
Energią i Klimatem (ISECS), Przewodniczącym 
Rady Nadzorczej Solar Power Poland Sp. z o.o. oraz 
adiunktem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 



Roczny przyrost produkcji energii elektrycznej z OZE na 
świecie w latach 2006–2016 wynosił 16,2%, a w samym 2017 
roku 17%. Z kolei w okresie 2006–2016 przyrost konsumpcji 
energii wyrażony w ekwiwalencie ropy wzrósł o 1,7%, a w sa-
mym 2017 roku o 2,2%. Mimo tak dynamicznego wzrostu ilo-
ści energii wytworzonej w stosunku do wzrostu konsumpcji 
generacja z OZE stanowi jedynie 4% światowej konsump-
cji energii pierwotnej. Dominuje ropa naftowa (34%), węgiel 
(28%) oraz gaz (23%) (patrz wykres nr 2). Biorąc pod uwa-
gę ewolucję regulacji w Polsce w zakresie OZE ryzyko ich 
zmian jest oczywiście obecne, jednak zobowiązania w za-
kresie OZE powodują, iż w stosunku do prosumentów nie 
jest ono wysokie. Powoduje to, iż inwestycje w OZE można 
uznawać za pewne. 

Korzyści z zastosowania OZE

Rewolucyjność zmian w postaci bycia prosumentem wy-
nikająca ze zmian technologicznych powoduje implika-
cje ekonomiczne i społeczne dla gospodarstw domowych. 
Zmienia się struktura budżetów gospodarstw domowych, 
zwiększa się dochód rozporządzalny, a więc gospodarstwa 
domowe będą miały zwiększone możliwości konsumpcji 
przy ograniczonym ryzyku zmian cen w przyszłości. Po dru-

gie, zmiany technologiczne zachodzące w innych sferach 
związanych z energią, jak elektromobilność, pozyskiwanie 
ciepła, wspierają trend odchodzenia od tradycyjnych sta-
łych wysokoemisyjnych źródeł. Tym samym obywatele są 
mniej zależni od czynników zewnętrznych, co powoduje, iż 
koszty transportu stają się stabilniejsze i przewidywalne. 
Z kolei w przypadku pozyskiwania ciepła zastosowanie no-

wych technologii w tym zakresie, jak pompy ciepła wspar-
te instalacją prosumencką, oznacza de facto przejście na 
źródło ciepła o charakterze zeroemisyjnym. W przypadku 
Polski, gdzie jakość powietrza jest najgorsza w Europie, 
a jej głównym źródłem jest spalanie paliw stałych przez 
gospodarstwa domowe zastosowanie nowych technologii 
staje się wręcz pilną koniecznością. Analiza ekonomicznej 
opłacalności tego typu modelu pozyskiwania ciepła w Pol-
sce wskazuje, iż termomodernizacja budynków wraz ze 
zmianą źródła ciepła na pompę ciepła powoduje oszczęd-
ności w pozyskiwaniu ciepła w stosunku do budynku przed 
termomodernizacją w zależności od sposobu pozyskiwa-
nia ciepła o 40%. Taki model walki ze smogiem nie został 
jednak uwzględniony w programie „Czyste Powietrze” re-
alizowanym w Polsce.

 
Jak dobrze przeprowadzić inwestycję

Dokonując inwestycji w OZE musimy pamiętać, iż jest to 
inwestycja, która będzie nam służyc przez nawet 25 lat. In-
stalacja fotowoltaiczna składa się z dwóch kluczowych ele-
mentów – paneli słonecznych oraz inwertera. Oczywiście 
panele fotowoltaiczne w czasie będą obniżały swoją spraw-
ność, jednak ważne, aby spadki ich sprawności były niskie. 
Z kolei inwertery muszą mieć zapewniony szybki serwis, 
ponieważ awaria tego elementu powoduje brak możliwości 
produkcji energii elektrycznej. W związku z tym warto sto-
sować dobrej jakości podzespoły mniej zwracając uwagę 
na cenę, która i tak w perspektywie czasu eksploatacji nie 
będzie odgrywać takiej roli. Zdecydowanie warto sięgnąć 
po opinię fachowców, zarówno w zakresie zastosowanych 
podzespołów jak również miejsca i sposobu instalacji, uni-
kając tych, których celem jest jedynie sprzedaż. Przyjęcie 
konserwatywnych założeń co do efektów ekonomicznych 
instalacji OZE jest kluczowe, ponieważ nie będzie w przy-
szłości powodowało rozczarowań oraz braku możliwości re-
alizacji celu ekonomicznego. n

Mieszkańcy Polski są przekonani do rozwoju OZE.

1   M. A. Cañete, „Strategia UE w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii i gospodarki niskoemisyjnej, a współzależność państw członkowskich w zakresie 
bezpieczeństwa energetycznego” w: J. Buzek, K. Księżopolski, (red.), Pokonywanie barier administracyjnych w rozwoju mikroźródeł energii odnawialnej, jako podstawy 
energetyki obywatelskiej – doświadczenia w Polsce i w Unii Europejskiej, EFRWP, Grodno k. Międzyzdrojów 2017, s. 10.
2   Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne, Dz.U. 2015 poz. 2365
3   Koniec końców, system taryf gwarantowanych został w Polsce przyjęty w połowie 2018 r., natomiast w innej formule, przeznaczonej dla czysto komercyjnych projektów 
OZE, jako alternatywa dla uczestnictwa w aukcjach. Na dzień dzisiejszy taryfami FiT są objęte wyłącznie małe biogazownie i elektrownie wodne.
4   BP Report 2018 r. (dostęp 20.04.2019)
5   BP Report 2018 r. (dostęp 20.04.2019)
6    Patrz szerzej: K. Księżopolski, Wykorzystanie potencjału OZE w walce ze smogiem na obszarach wiejskich, EFRWP, Warszawa 2018

FO
T.

 D
E

P
O

S
IT

P
H

O
TO

S

Technologie magazynowania 
energii mają kluczowe znaczenie 

w wykorzystywaniu technologii OZE 
przez obywateli.
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Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej
na nowych, korzystnych zasadach

Pierwszą istotną zmianą jest zwięk-
szenie kwoty premii, która dotych-
czas wynosiła 100 tys. zł,  i uza-

leżnienie jej od liczby miejsc pracy, któ-
re rolnik planuje stworzyć w swojej fi r-
mie. I tak otrzyma on: 
l   150 tys. zł - jeżeli biznesplan prze-
widuje utworzenie co najmniej 1 miej-
sca pracy;
l   200 tys. zł - jeżeli w biznesplanie 
zadeklaruje utworzenie co najmniej 
2 miejsc pracy;
l   250 tys. zł - jeżeli zaplanuje w bi-
znesplanie utworzenie co najmniej 
3 miejsc pracy. 

Premia na rozpoczęcie działalności 
rolniczej jest wypłacana w dwóch ra-
tach. Pierwszą (80 proc.) rolnik otrzy-
ma, gdy spełnieni warunki określone 
w wydanej decyzji o przyznaniu pomo-
cy, a będzie miał na to 9 miesięcy (li-
czone od dnia doręczenia takiej decy-
zji). Pozostałe 20 proc. premii wpłynie 
na jego konto po realizacji biznesplanu. 
Na złożenie wniosku o wypłatę drugiej 
raty pomocy przewidziano maksymal-
nie dwa lata (liczone od dnia wypłaty 
pierwszej części premii). 

Co ważne, 70 proc. kwoty premii musi 
być wydane na inwestycje w środki 
trwałe, czyli np. zakup maszyn i urzą-
dzeń, środków transportu czy wyposa-
żenia. Pozostałe 30 proc. można prze-
znaczyć na wydatki bieżące związane 
z rozpoczęciem działalności. 

Nowością w tegorocznym naborze 
jest także krąg osób, które mogą ubie-
gać się o wsparcie. Z premii mogą ko-
rzystać ci, którzy podlegają ubezpie-

czeniu w KRUS w pełnym zakresie jako 
rolnik, małżonek rolnika lub domownik 
nieprzerwanie co najmniej 12 miesię-
cy przed złożeniem wniosku o przy-
znanie pomocy. Premia przeznaczona 
jest również dla osób, które przez 24 
miesiące poprzedzające złożenie wnio-
sku miały zawieszoną lub zakończoną 
pozarolniczą działalność gospodarczą 
oraz dla tych, którzy swój biznes już 
prowadzą i chcą go rozszerzyć o nowy 
rodzaj działalności.

Zakres rodzajów działalności gospo-
darczych, na które można uzyskać pre-
mię, jest bardzo szeroki. Obejmuje on 
kilkaset tzw. kodów Polskiej Klasyfi kacji 
Działalności (PKD), pod którymi moż-
na będzie zarejestrować i prowadzić 

fi rmę. Pieniądze można przeznaczyć 
m. in. na: 
l sprzedaż detaliczną kwiatów, roślin, 
nasion, nawozów, żywych zwierząt 
domowych i karmy dla zwierząt domo-
wych prowadzoną w wyspecjalizowa-
nych sklepach;
 l produkcję mebli i wyrobów z drewna;
l turystykę wiejską;
l przetwórstwo i sprzedaż produktów 
nierolnych;
l usługi opieki nad dziećmi, osobami 
starszymi lub niepełnosprawnymi;
l działalność informatyczną, kompute-
rową i elektroniczną;
l sprzedaż internetową; 
l działalność architektoniczną i inży-
nierską, usługi rachunkowości, księgo-
we,  audytorskie, techniczne;
l działalność weterynaryjną.

Kolejna korzystna zmiana dotyczy 
obowiązku ubezpieczenia w ZUS. Be-
nefi cjent po zarejestrowaniu działal-
ności gospodarczej może pozostać 
w KRUS do dnia złożenia wniosku 
o wypłatę drugiej raty premii.   

Szczegółowe informacje:  
www.arimr.gov.pl, w punktach informa-
cyjnych w biurach powiatowych i od-
działach ARiMR oraz pod numerem 
bezpłatnej infolinii: 800-38-00-84. n

Co jeszcze w ofercie ARiMR?

Również 30 września br. Agencja uruchamia nabór wniosków w ramach 
poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifi kujących się do systemu dla 
małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu 
rolnikowi”, fi nansowanego z PROW 2014-2020. Wnioski przyjmowane są 
do 29 października przez biura powiatowe Agencji. Rolnik, który w 2019 r. 
zdecydują się zakończyć działalność rolniczą i przekazać lub sprzedać 
swoje gospodarstwo innemu rolnikowi, może otrzymać za to jednorazową 
rekompensatę w wysokości dwukrotności 120 proc. rocznej płatności, do 
której kwalifi kuje się w ramach systemu dla małych gospodarstw.
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Od 30 września do 29 października br. rolnicy, którzy chcą założyć biznes 
na wsi, mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa o przyznanie premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, 
fi nansowanej z PROW 2014–2020. Tegoroczny nabór wniosków odbywa 
się na korzystniejszych niż do tej pory zasadach.  

  23Gazeta Sołeckawrzesień 2019 l Wydanie specjalne



Modelowa realizacja funduszu sołeckiego w Gminie Kawęczyn

Gmina Kawęczyn w województwie 
wielkopolskim realizuje Fundusz 
Sołecki od 2015 roku. Na jej te-

renie funkcjonują 23 sołectwa. Wyso-
kość środków przyznawanych dla każ-
dego z nich w ramach funduszu jest 
w dużym stopniu uzależniona od licz-
by mieszkańców. W sołectwach gminy 
Kawęczyn jest to znacznie zróżnicowa-
ne. Przyznane kwoty wahają się od ok 
9 tys. do blisko 30 tys. zł.

Celem ustawy o funduszu sołeckim 
jest wyodrębnienie środków, które mają 
przyczyniać się do budowania społe-
czeństwa obywatelskiego, integracji 
ludności wiejskiej jak też służyć pobu-
dzeniu inicjatyw lokalnych. Tereny wiej-
skie w Polsce są niedoinwestowane, 
dlatego sołectwa dużą część środków 
przeznaczają zgodnie z wolą miesz-
kańców na zadania inwestycyjne. Tak 
też dzieje się w Gminie Kawęczyn.

W pierwszym roku funkcjonowania 
funduszu sołeckiego, z budżetu Gmi-
ny Kawęczyn wygospodarowano kwo-
tę w wysokości 264 630,80 zł łącznie 
dla wszystkich sołectw. W ciągu pię-
ciu lat jego funkcjonowania kwotę – 
1 639 907,31 zł. Do kwoty przeznaczo-
nej w budżecie Gminy Kawęczyn na 
realizację zadań w ramach funduszu 
należy dołożyć, środki pozyskane przez 
sołectwa z funduszy zewnętrznych oraz 
pracę mieszkańców. Łącznie sumując 
wszystkie te środki w ciągu pięciu lat 
wygenerowano kwotę ponad 4 mln zło-
tych.

Fundusz Sołecki przeznaczany jest 
przez sołectwa Gminy Kawęczyn na 
różne zadania. Dzięki szerokiemu wa-
chlarzowi możliwości, jakie daje kata-
log zadań własnych gminy, zakupiono 
m.in. wyposażenie do strażnic OSP, 
uzupełniono oświetlenie uliczne, za-
montowano tablice informacyjne, wy-
budowano wiaty przystankowe, wy-
remontowano odcinki dróg gminnych 
oraz budynki gminne służące lokalnej 
społeczności, zbudowano i doposażo-
no place zabaw, ale również organi-
zowano festyny dla mieszkańców. Do 
najbardziej aktywnych sołectw należą, 
sołectwo Kawęczyn, Kowale Pańskie 
– Kolonia, Żdżary, Młodzianów, Toka-
ry oraz Chocim. 

Działania te były wielokrotnie na-
gradzane. Sołectwo Stanisława zajęło 
I miejsce w IV edycji konkursu „Fundusz 
sołecki – najlepsza inicjatywa” w kate-
gorii „Najciekawszy projekt sfinanso-
wany ze środków funduszu sołeckie-
go”, za przedsięwzięcie „Spotkanie dla 
mieszkańców sołectwa z zakresu kul-

tury i ochrony dzie-
dzictwa narodowe-
go – Imieniny wsi 
Stanisławy”. W IV 
edycji tegoż kon-
kursu w kategorii 
„Najaktywniejszy 
mieszkaniec wsi” 
wśród nagrodzo-
nych na III miejscu 
znalazł się miesz-
kaniec sołectwa 

Stanisława Sylwester Dzikowski, au-
tor monografii wsi Stanisława. W roku 
2018 podczas VI edycji konkursu na-
grodzono Sołtysa Sołectwa Skarżyn 
Edwarda Tobijasa jako najaktywniej-
szego mieszkańca. Dzięki jego inicja-
tywie w Skarżynie powstało centrum 
rekreacji. W tym samym roku sołectwo 
Żdżary uznane zostało za jedno z na-
jaktywniejszych w Wielkopolsce i uho-
norowane nagrodą – wyróżnieniem Li-
der Wielkopolskiej Odnowy Wsi!. 

Dzięki temu, że Gmina Kawęczyn 
może pochwalić się sporymi dokona-
niami w zakresie aktywizacji lokalnej 
społeczności we wrześniu 2017 roku 
zawitała do Kawęczyna kilkunastooso-
bowa delegacja gości z Ukrainy repre-
zentująca rozmaite samorządy i insty-
tucje. Celem wizyty było zapoznanie 
się z dobrymi praktykami w realizacji 
Funduszu Sołeckiego.

Nie ma lepszego i bardziej efektyw-
nego społecznie sposobu realizacji za-
dań własnych gminy niż fundusz sołe-
cki! Zmiany jakie zaszły w Gminie Ka-
węczyn po jego wprowadzeniu są tego 
jednoznacznym dowodem. n

Plac zabaw w sołectwie Żdżary.

Imieniny wsi Stanisławy.

Centrum rekreacji w Skarżynie.

 Altana w sołectwie Kowale Pańskie.

24 Wydanie specjalne l wrzesień 2019Gazeta Sołecka

FO
T.

 5
X

 U
G

 K
AW

ę
C

ZY
N

Monografia wsi 
Młodzianów.



NFOŚiGW aktywnie wspiera  
polskie rolnictwo

Do priorytetowych zadań NFOŚiGW 
należą: ochrona atmosfery, ad-
aptacja do zmian klimatu, zrów-

noważone gospodarowanie zasobami 
wodnymi, racjonalne gospodarowanie 
odpadami, ochrona powierzchni ziemi 
oraz ochrona różnorodności biologicz-
nej i funkcji ekosystemów.

Trzydziestoletnia działalność Fundu-
szu zaowocowała wsparciem projek-
tów ekologicznych o wartości prawie 
ćwierć biliona złotych, z których 2/3 
było realizowanych ze środków kra-
jowych. Ponad 4 tys. przedsięwzięć 
w obszarze gospodarki wodno-ście-
kowej poprawiło w sposób zdecydo-
wany jakość wód – wybudowano lub 
zmodernizowano 1,6 tys. oczyszczal-
ni ścieków, a sieć kanalizacyjną roz-
szerzono o ponad 83 tys. km. Ponad 
1,2 tys. projektów dla zagospodaro-
wania odpadów to budowa 7 spalar-
ni odpadów komunalnych oraz zwięk-
szenie masy odpadów poddawanych 
odzyskowi o 6,8 mln ton/rok. Ochro-
na powietrza i klimatu to również po-
nad 4 tys. projektów, w wyniku realiza-
cji których uzyskano m.in. zmniejsze-
nie emisji: SO2 o 0,8 mln ton/rok, py-
łów o blisko 0,3 mln ton/rok oraz CO2 
o 15 mln ton/rok. Dofinansowania przy-
znane przez NFOŚiGW pozwoliły uzy-
skać też na: oszczędność energii o 3,4 
TWh/rok, produkcję energii ze źródeł 
odnawialnych 2,4 TWh/rok. Co więcej, 
poddano kompleksowej modernizacji 
ponad 4,2 tys. obiektów użyteczności 
publicznej.

W swojej ofercie programowej 
NFOŚiGW posiada programy priory-
tetowe, które są skierowane dla bene-
ficjentów mieszkających na wsi. Mają 
one na celu zmniejszenie uciążliwości 
środowiskowej produkcji rolnej, reduk-
cję ubóstwa energetycznego i efektyw-
ne wykorzystanie energii na terenach 
wiejskich, a także racjonalną gospodar-
kę odpadami. 

Program „Czyste Powietrze”

To kompleksowy program, który jest 
skierowany do osób fizycznych, a któ-
rego celem jest poprawa efektywności 
energetycznej oraz zmniejszenie lub 
uniknięcie emisji pyłów i innych zanie-
czyszczeń wprowadzanych do atmosfe-
ry przez domy jednorodzinne. Program 
o budżecie 103 mld jest przewidziany 
na lata 2018-2029. Wnioski przyjmo-
wane są w wojewódzkich funduszach 
ochrony środowiska i gospodarki wod-
nej (WFOŚiGW), właściwych terytorial-
nie ze względu na usytuowanie budyn-
ku, a także w gminach, które podpisały 
porozumienie z WFOŚiGW (lista tych 
gmin znajduje się na stronach interne-
towych WFOŚiGW). W ramach pro-
gramu są dofinansowane następujące 
przedsięwzięcia: demontaż starych źró-
deł ciepła na paliwa stałe oraz zakup 
i montaż nowych źródeł ciepła, docie-
plenie przegród budowlanych, wymiana 
stolarki okiennej i drzwiowej, instalacja 
odnawialnych źródeł energii (kolekto-
rów słonecznych i instalacji fotowolta-
icznej) oraz montaż wentylacji mecha-
nicznej z odzyskiem ciepła. Maksymal-
ny możliwy koszt, kwalifikujący się do 
dofinansowania, od którego liczona jest 
wysokość dotacji, to 53 tys. zł na budy-
nek jednorodzinny lub wydzielony lokal 
mieszkalny z wyodrębnioną księgą wie-
czystą. Pozostała część kosztów kwali-
fikowanych może zostać sfinansowana 
pożyczką.

Program „Agroenergia”

Skierowany jest bezpośrednio do rol-
ników indywidualnych chcących zain-
westować m.in. w odnawialne źród-
ła energii (OZE). Nowe źródła ciepła 
i energii elektrycznej (w tym OZE) wraz 
z magazynami energii, zmniejszenie 
zużycia surowców pierwotnych, przed-
sięwzięcia mające na celu poprawę 

efektywności energetycznej – na takie 
projekty rolnicy indywidualni będą mo-
gli otrzymać dofinansowanie. Budżet 
programu, do którego nabór trwa od 8 
lipca do 20 grudnia 2019 r. lub do wy-
czerpania środków, wynosi 200 mln zł. 
Przewidziano dwie formy dofinansowa-
nia. Na dotacje zarezerwowano 80 mln 
zł, dotacja wyniesie maksymalnie 800 
tys. zł. Na pożyczki czeka do rozdyspo-
nowania 120 mln zł. Wyniosą one mak-
symalnie 2 mln zł. W związku z tym, 
że program ma na celu m.in. popra-
wę lokalnego bezpieczeństwa energe-
tycznego i promuje koncepcję samowy-
starczalności energetycznej, to finan-
sowane projekty obligatoryjnie muszą 
uwzględniać przedsięwzięcie utworze-
nia nowego źródła energii. Równocześ-
nie weryfikowany jest uzyskany poziom 
zaspokojenia potrzeb energetycznych 
wnioskodawcy.

Program „Mój prąd”

Jego celem jest zwiększenie produk-
cji energii elektrycznej z mikroinstalacji 
fotowoltaicznych na terenie Rzeczpo-
spolitej Polskiej. Beneficjentami progra-
mu będą osoby fizyczne wytwarzające 
energię elektryczną na własne potrze-
by, które mają zawartą umowę kom-
pleksową regulującą kwestie związane 
z wprowadzeniem do sieci energii elek-
trycznej wytworzonej w mikroinstalacji. 
Budżet programu wynosi 1 mld zł. Do-
finansowanie w formie dotacji wyniesie 
do 50% kosztów kwalifikowanych mikro-
instalacji wchodzącej w skład przedsię-
wzięcia (nie więcej niż 5 tys. zł na jedno 
przedsięwzięcie). Pierwszy nabór, w try-
bie konkursowym jest realizowany od 30 
sierpnia do 20 grudnia 2019 r. lub do wy-
czerpania alokacji środków. Kolejny na-
bór zaplanowano na początek 2020 r.

Program „Usuwanie folii rolniczych 
i innych odpadów pochodzących z dzia-
łalności rolniczej”. Ciąg dalszy na str. 42

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
(NFOŚiGW) wraz z wojewódzkimi funduszami oraz Bankiem Ochrony 
Środowiska tworzy unikalny system finansowania przedsięwzięć 
proekologicznych w Polsce. Od 30 lat wspiera projekty o kluczowym 
znaczeniu dla środowiska naturalnego, w tym służące wypełnieniu przez 
nasz kraj zobowiązań wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej. 
Mieści się w tym również wspomaganie polskiego rolnictwa. 
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Sołectwo – niewykorzystany  
potencjał lokalności

Fundusz sołecki wykazał pełną 
zdolność mieszkańców wsi do 
kreowania przedsięwzięć na rzecz 

poprawy warunków życia na wsi oraz 
wyposażył sołtysa w istotne narzędzie 
na rzecz organizacji aktywności miesz-
kańców. Jednak „wykonanie wydatków” 
z funduszu sołeckiego podkreśla pełną 
zależność sołectwa od gminy, co ogra-
nicza możliwości większego zaangażo-
wania samych mieszkańców w realiza-
cję przedsięwzięć. Fundusz sołecki nie 
stał się mechanizmem mnożenia gmin-
nej złotówki przez pracę i inne formy 
udziału własnego mieszkańców, a to 
w naturze wiejskich społeczności było 
i jest podstawą organizacji procesu od-
nowy wsi. Zatem nadal brak rozwiązań, 
które mogłyby wykorzystać potencjał 
lokalności w kierunku pełnej partycy-
pacji mieszkańców na rzecz dokony-
wania zmian przez nich oczekiwanych. 
Tym samym utrzymuje się bariera dla 
kształtowanie postaw obywatelskich, 
które wymagają bezpośredniego za-
angażowania. 

Dlatego oczywistym jest ocze-
kiwanie na regulacje, które da-
dzą sołectwom, tj. zorganizo-
wanym przez wiejskie przy-
wództwo grupom obywa-
teli, większą swobodę 
działania. Równolegle 
pojawiają się obawy 
przed zwiększoną sa-
modzielnością, zarów-
no po stronie władz 
gminnych jak i bene-
ficjentów większych 
możliwości. 

Niepokój wójta o zdol-
ność do większego za-
angażowania finansowe-
go gminy oraz spójność jej 
funkcjonowania splata się 
z lękiem sołtysa przed przy-
jęciem zwiększonej odpowie-
dzialności. Na to nakłada się nie-

stabilność relacji samorządu z rządem 
i ogólnie niekorzystny klimat społecz-
ny dla rozwoju społeczeństwa obywa-
telskiego. 

 Nad dyskusją o usytuowaniu so-
łectwa wisi fatum pojęcia „jednostka 
pomocnicza gminy”, wprowadzonego 
ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym na określenie rze-
czywistości poniżej poziomu gminnego. 

Nie sprecyzowano na czym owa po-
mocniczość miałaby polegać, co byłoby 
trudne w świetle jawnej kolizji terminu 
z zasadą subsydiarności. Na takim uję-
ciu rzecz de facto utknęła. Warto przy-
wołać ustawę o samorządzie terytorial-
nym i pracownikach samorządowych, 
i przepis mówiący, że 

mienie gminne, którym dysponowały 
sołectwa ma być im przekazane. Nie 
sprecyzowano kiedy ma to się stać. 
Zapisy dot. sołectwa stawały się co-
raz bardziej zabytkiem legislacyjnym, 
przykładem jest przepis art. 48 ust. 1 
mówiący o zarządzaniu i korzystaniu 
z mienia komunalnego oraz rozporzą-
dzaniu dochodami z tego źródła. Co 
istotne, choć życie na wsi toczy się 
w blisko 41 tys. sołectw, a w miastach 
na terenie osiedli – nie pokuszono się 
o wyodrębnienie w ustawie o samorzą-
dzie gminnym rozdziału „jednostki po-
mocnicze”.

Należało przełamać impas w zdefi-
niowaniu kierunku, w jakim winno na-
stąpić „upodmiotowienie” sołectw, albo-
wiem od wielu lat kwestia ta, lecz bez 
widocznych rezultatów, jest przedmio-
tem rozważań, między innymi konfe-
rencji organizowanych w Senacie RP. 

Projekt ustawy wzmacniającej sołe-
ctwo, który opracowałem zakłada, iż 
kluczowym obszarem „upodmiotowie-
nia” będą kwestie uwolnienia poten-
cjału rozwojowego, tj. stworzenie ram 
prawnych dla kreowania własnej, od-
dolnej wizji zmian z jednoczesnym wy-
posażeniem w narzędzia, które pozwo-
lą tę wizję urzeczywistnić. Stanowi to 
odwołanie do usankcjonowanej praw-
nie praktyki sporządzania Planu roz-
woju miejscowości, którego wykonanie 
było warunkiem udzielenia wsparcia 

w ramach działań SPO i PROW de-
dykowanych odnowie wsi.

Projekt został wniesiony do 
laski marszałkowskiej przez 
Klub Parlamentarny Plat-
forma Obywatelska Koali-
cja Obywatelska 11 mar-
ca br., tj. w Dniu Sołtysa. 
Wcześniej zyskał on ak-
ceptację Krajowego Sto-
warzyszenia Sołtysów. 
Uprzednio KSS podję-
ło się próby zgłoszenia 
tego projektu w trybie 

Obywatelskiej Inicjatywy 
Ustawodawczej.
Nowy art. 35a ust. 1 oma-

wianej propozycji stanowi, iż 
jednostki pomocnicze mogą:
1) podejmować przedsięwzię-

cia oraz opracowywać i wdrażać 
programy rozwoju społeczno-gospo-

Od wprowadzenia funduszu sołeckiego minęło 10 lat.  
To rozwiązanie okazało się sukcesem. Jest stosowane na obszarze 
ponad 73% gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, kształtując 
aktywność społeczności sołeckich i ich relacje z gminami.

RYSZARD WILCZYŃSKI*

Należało przełamać impas 
w zdefiniowaniu kierunku, 

w jakim winno nastąpić 
„upodmiotowienie” sołectw.
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darczego, w zakresie:
a) rozwoju infrastruktury i poprawy wa-
runków życia mieszkańców,
b) wzmacniania gospodarki lokalnej,
c) rewitalizacji, zagospodarowania 
obiektów i terenów publicznych,
d) umacniania tożsamości, kultywowa-
nia tradycji,
e) podnoszenia wiedzy, umiejętności 
i kompetencji cyfrowych społeczności 
lokalnej,
f) promocji,

– spójne z dokumentami planistycz-
nymi gminy (…).

Zatem po raz pierwszy określono 
katalog prorozwojowych „zadań włas-
nych” sołectwa. Katalog, który może 
być rozbudowywany np. o kwestie sa-
moorganizacji obywatelskiej. 

Ponadto, wobec drastycznych różnic 
wyposażenia jednostek pomocniczych 
w infrastrukturę i inne elementy warun-
kujące jakość życia mieszkańców, po-
szerzono, określone w art. 7 ust. 1, za-
dania własne gminy. Dodano punkt 17b, 
który ustanawia nowe narzędzie po-
prawy tego stanu rzeczy, tj. formułowa-
nie programów poprawy zaopatrzenia, 
usług i wyposażenia jednostek pomoc-
niczych w infrastrukturę i inne elemen-
ty warunkujące jakość życia mieszkań-
ców, w których realizacji sołectwa będą 
współpracować.

Narzędziami realizacji sołeckich 
przedsięwzięć będą uprawnienia do: po-
zyskiwania środków zewnętrznych, two-
rzenia rachunku bankowego oraz otrzy-
mywania dotacji, także dotacji gminy. 

Sołtys będzie występował w roli re-
prezentanta społeczności lokalnej umo-
cowanego do wykorzystywania zwięk-
szonych możliwości. W konsekwencji 
rada sołecka stanie się zarządem sołe-
ctwa, co zrówna jej status z zarządem 
osiedli w mieście. Będzie to zgodnie 
z powszechną praktyką i usankcjonu-
je rolę rady sołeckiej jako wykonawcy 
ustaleń działającego pod przewodni-
ctwem sołtysa. 

Przywołany na wstępie fundusz so-
łecki, jako narzędzie realizacji planów 
i przedsięwzięć, będzie odgrywać więk-
szą rolę poprzez poszerzenie zakresu 
zadań możliwych do finansowania (wy-
szczególnione wyżej w przywołanym 
art 35a ust. 1 pkt 1 lit. d–f).

Ponadto fundusz sołecki stanie się 
bardziej elastycznym w zakresie, w któ-
rym jego wysokość zależy od samej 
gminy, a także mieszkańców. Projekt 

wprowadza możliwość dokonywania na 
rzecz danego funduszu sołeckiego da-
rowizn, jak również gromadzenia środ-
ków pozyskanych z mienia przekazane-
go do zarządzania. Zawarto regulację, 
iż rada gminy, która zwiększy wielkość 
funduszu ponad wysokość wynikającą 
z ustawowego algorytmu będzie mogła 
dla „swojej” nadwyżkowej części środ-
ków ustanowić własne zasady dyspo-
nowania. 

Projekt zwiększa ilość środków w bu-
dżecie państwa na zwrot gminom czę-
ści poniesionych wydatków, gdyż okre-
ślone w ustawie pułapy zwrotu: 20, 30, 
40% od dawna nie są realizowane.

Fundusz będzie obligatoryjny – to 
zasadnicza zmiana, wszystkie gminy 
będą go tworzyć. Rada gminy nie bę-
dzie mogła mieszkańcom sołectwa od-
mówić tego narzędzia sołeckiego, od-
dolnego rozwoju. Nadane mieszkań-
com wsi prawo do funduszu będzie 
aktem oczekiwanego upodmiotowie-
nia społeczności lokalnych, otwierają-

cym perspektywę większej samodziel-
ności i, co ważniejsze, szerszego zaan-
gażowania w realizację przedsięwzięć. 
Może to budzić sprzeciw części wój-
tów i burmistrzów, szczególnie gmin, 
w których sołectwa są małe i bardzo 
liczne, gdyż w funduszu sołeckim wi-
dzą mechanizm rozpraszania i tak już 
wątłych środków utrudniający zgroma-
dzenie funduszy na jakąś większą in-
westycję. Stoi to w kolizji z podstawo-
wą ideą funduszu sołeckiego jaką jest 
wyzwalanie obywatelskiej aktywności. 
Długotrwałość procesu przejmowania 
przez zaangażowanych obywateli od-
powiedzialności za rozwój ich wsi wy-
maga ciągłości. Okresy „bez środków” 
są dla tego procesu zabójcze. Ponad-
to jak długo gmina nie daje sołectwom 
przysłowiowej złotówki, tak długo nie 
można jej pomnożyć, zgodnie z oczy-
wistością, że efektem mnożenia przez 
zero jest zawsze zero. 

Omawiany projekt, choć nie został 
wniesiony pod obrady Sejmu, wyzna-
czył realną drogę upodmiotowienia so-
łectw i to w obszarze dla gmin najcen-
niejszym – zdolności do rozwoju. W na-
stępnej kadencji Sejmu siłą rzeczy ko-
lejne próby będą musiały się odnosić 
do tych propozycji, tym bardziej iż po-
jęciu „pomocniczość” projekt ten nadał 
przekonującego znaczenia. n

1) Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorzą-
dzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, 
druk sejmowy nr 3300.

*Ryszard Wilczyński – inicjator programów odnowy wsi w Polsce, 
Wiceprzewodniczacy ARGE – Europejskiego Stowarzyszenia Odnowy 
i Rozwoju Wsi, Wojewoda opolski w latach 2007–2017. Poseł na Sejm.

Po raz pierwszy określono 
katalog prorozwojowych „zadań 

własnych” sołectwa.

Oczywistym jest oczekiwanie na regulacje, które dadzą sołectwom, tj. zorganizowanym 
przez wiejskie przywództwo grupom obywateli, większą swobodę działania. 
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Sołectwo to ważne ogniwo rozwoju 
i przemian na obszarach wiejskich

– Z czym kojarzy się panu hasło: 
ochrona środowiska na terenach 
wiejskich?

– Przede wszystkim z przeobrażenia-
mi, które są rezultatem rozwoju cywi-
lizacyjnego wsi i małych miast doko-
nanego na przestrzeniu minionych 30 
lat. Aspiracjom mieszkańców obszarów 
wiejskich związanym z potrzebą podno-
szenia jakości ich życia w tym okresie 
towarzyszył ogromny wysiłek inwesty-
cyjny podejmowany przez samorządy 
gminne. Polegał on na dostosowaniu 
lokalnej infrastruktury do nowych wy-
zwań i był wspierany m.in. z wojewódz-
kich i narodowego funduszu ochrony 
środowiska, a później ze źródeł unij-
nych. Wartość zrealizowanych przed-
sięwzięć związanych z zaopatrzeniem 
w wodę, oczyszczaniem ścieków, uty-
lizacją i zagospodarowaniem odpadów 
komunalnych należy dziś liczyć w set-
kach miliardów złotych. Ale pojawia-
ją się nowe wyzwania, jak np. zanie-
czyszczenie powietrza, oddziaływania 
rolnictwa wielkotowarowego, potrze-
by związane z retencją wód i prze-
ciwdziałaniem skutkom suszy, rosną 
koszty zużycia energii i zagospodaro-
wania odpadów. Jednocześnie pogłę-
biają się różnice ekonomiczne pomię-
dzy poszczególnymi samorządami. To 
one powodują, że wiele gmin nie jest 
w stanie samodzielnie sprostać aktual-
nym wyzwaniom. A to z kolei stwarza 
liczne zagrożenia rozwojowe – hamuje 
przedsiębiorczość, rozwój usług, gro-
zi wyludnieniem niektórych obszarów. 
Dlatego ogromnie jestem ciekaw, co na 
te tematy będą mieli do powiedzenia 
uczestnicy XVIII Kongresu Gmin Wiej-
skich, jakie rozwiązania wskażą sami 
samorządowcy.

– Postulaty samorządowców, np. 
odnoszące się do rozwoju obszarów 
wiejskich czy kształtowania ustro-
ju samorządowego zapewne są już 
KSS dobre znane?

– Oczywiście. I pod większością 
z nich się podpisujemy. Liczne kwe-
stie, zwłaszcza te, które dotyczą roz-
woju lokalnego, w tym związane z pla-
nowaniem przestrzennym czy ochro-
ną środowiska wymagają niezwłocz-
nych rozwiązań. Niezwykle istotny jest 
blok zagadnień związany z kształtowa-

niem kondycji finansowej gmin, które 
aby rozwiązywać problemy mieszkań-
ców muszą mieć do tego skuteczne in-
strumenty. Bardzo istotny jest postulat 
stworzenia mechanizmów wyrównywa-
nia szans rozwojowych gmin słabszych 
ekonomicznie oraz wyrównywania po-
ziomów życia mieszkańców wsi, miast 
czy regionów. Z tym ściśle wiąże się 
wskazywana przez Związek Gmin Wiej-

skich potrzeba opracowania  krajowej 
polityki wiejskiej i włączenia jej w poli-
tykę rozwoju kraju. Istotnym tego celem 
jest zmniejszenie dysproporcji w za-
kresie infrastruktury technicznej i spo-
łecznej pomiędzy obszarami wiejskimi 
a miejskimi. Bardzo ważnym elemen-
tem takiego pakietu działań jest wpro-
wadzenie subwencji ekologicznej dla 
gmin objętych różnego rodzaju form-
ami ochrony przyrody, jako rekompen-
saty za związane z tym ograniczenia. 
Mieszkańcy tych gmin nie mogą być ka-

rani za to, że chronią przyrodę. Dziś na 
obszarach Natura 2000 z powodu ogra-
niczeń proceduralnych i planistycznych 
trudniej nie tylko inwestować w przed-
siębiorczość i usługi, ale także budo-
wać domy mieszkalne, nawet – co jest 
kuriozalne – uzyskać dotację na posa-
dzenie lasu.

– A jak na kwestie związane 
z ochroną środowiska należy pa-
trzeć z punktu widzenia mieszkań-
ców polskich sołectw?

– Tak jak na wszystko, co dotyczy so-
łectw. To znaczy, dostrzegać to, co jest 
istotne z szerszej perspektywy, szcze-
gólnie w kontekście zadań gminy, a jed-
nocześnie szanować to, co stanowi spe-
cyfikę wspólnoty wiejskiej,  w czym tkwi 
jej niepowtarzalny i często jeszcze nie-
doceniany potencjał. Polskie sołectwa 
są bardzo zróżnicowane – od niewiel-
kich kilkunastodomowych skupisk po 
ogromne liczące tysiące mieszkańców 
wsie. Każda z tych wspólnot ma swo-
je zbiorowe potrzeby, które wymaga-
ją podejmowania konkretnych działań. 
W każdym sołectwie mieszkańcy potra-
fią wskazać wspólne cele i możliwości 
ich realizacji. Jeśli mają właściwe na-
rzędzia, to cele te realizują, podejmują 
liczne działania i osiągają wspaniałe 
rezultaty, o czym świadczą na przykład 
liczne mikro-przedsięwzięcia urzeczy-
wistniane z wykorzystaniem funduszu 
sołeckiego. Fundusze takie wyodrębnia 
w swoich budżetach ponad 73 procent 
polskich gmin. Wśród dziesiątek tysięcy 
zrealizowanych w ten sposób inicjatyw 
sołeckich jest wiele takich, które przy-
noszą wymierne korzyści dla środowi-
ska naturalnego, a także edukują i uczą 
patrzeć na nie, jak na dobro wspólne. 

– Jakie to daje wymierne efekty?
– Warte popularyzacji dokonania pro-

mujemy poprzez rożnego rodzaju pub-
likacje i konkursy, m.in. ogólnopolski 
konkurs pod nazwą „Fundusz sołecki 
– najlepsza inicjatywa”, które dają do-
skonały przegląd aktywności mieszkań-
ców. Dzięki funduszom sołeckim za-
gospodarowywane są rożnego rodzaju 
wiejskie nieużytki. Powstają w ich miej-
sce małe zbiorniki retencyjne, a przy 
nich łowiska, parki, ścieżki spacero-
we, infrastruktura turystyczna, urządze-
nia rekreacyjne czy miejsca integracji 

Rozmowa z Ireneuszem Niewiarowskim, prezesem Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów

Ruch stowarzyszeniowy 
i odrodzony samorząd 
są wartościami, które 

zawdzięczamy pokojowej 
transformacji ustrojowej 

zapoczątkowanej w 1989 roku.



  29Gazeta Sołeckawrzesień 2019 l Wydanie specjalne

mieszkańców. Tworzone są liczne sku-
piska zieleni, skwery. Mieszkańcy po-
rządkują brzegi jezior, zakładają lam-
py i sygnalizacje solarne, budują przy-
domowe oczyszczalnie ścieków przy 
obiektach użyteczności publicznej itp. 
Wielu takim przedsięwzięciom towarzy-
szą działania edukacyjne zwracające 
uwagę na lokalne walory przyrodnicze 
oraz potrzebę ich ochrony.

– Z funduszem sołeckim, którego 
jest pan gorącym rzecznikiem, ści-
śle wiąże się metoda odnowy wsi, na 
czym ona polega? 

– Chodzi w niej m.in. o to, aby wszyst-
kie te działania, które tak wspaniale od-
mieniają polską wieś i są realizowane 
z udziałem mieszkańców sołectw, były 
starannie przez nich samych plano-
wane zgodnie z realnymi potrzebami. 
Jakakolwiek pomoc przydatna w tych 
działaniach, czy to lokalnego samorzą-
du czy w ramach dotacji zewnętrznych 
powinna urzeczywistniać ich własne wi-
zje rozwoju. To pozwoli nie tylko osiąg-
nąć zamierzony cel, ale pomnoży kapi-
tał społeczny danej wspólnoty. Odnowa 
wsi znajduje coraz szersze zrozumienie 
wśród samorządów różnych szczebli 
i, co ważne, wiele polskich regionów 
dopracowało się własnych wartościo-
wych programów wspierających różne 
formy rozwoju lokalnego oparte na tej 

metodzie. Dlatego ważne jest, aby roz-
mawiając o polityce rozwoju obszarów 
wiejskich, rozwiązując problemy istotne 
dla sprawnego funkcjonowania samo-
rządów lokalnych nie tracić z pola wi-
dzenia tego małego, ale ważnego ogni-
wa procesu rozwoju – jakim jest odno-
wa wsi, której podstawą jest aktywność 
mieszkańców.

– Krajowe Stowarzyszenie Sołty-
sów obchodzi w tym roku 25-lecie 
działalności, jakie miejsce w dorob-
ku stowarzyszenia zajmuje współ-
praca z samorządami wiejskimi?

– Ruch stowarzyszeniowy i odrodzo-

ny samorząd są wartościami, które za-
wdzięczamy pokojowej transformacji 
ustrojowej zapoczątkowanej w 1989 
roku.  Pracując dla sołtysów i z soł-
tysami zarówno ja sam, jak również 
działacze naszych stowarzyszeń człon-
kowskich w całym kraju pracujemy dla 
polskich samorządów. Umacniamy 
społeczeństwo obywatelskie na wsi, 

wyposażamy sołtysów w kompetencje 
i narzędzia służące aktywizacji miesz-
kańców – to pomnaża kapitał społecz-
ny gmin. Na początku tej drogi wspólnie 
z włodarzami gmin i radnymi uczyliśmy 
się samorządności. Wiązały się z tym 
na przykład liczne szkolenia (szczegól-
nie w latach 90.) oraz publikacje, m.in. 
na łamach „Gazety Sołeckiej” oraz „Po-
radnika radnego i sołtysa” przydatne 
liderom wsi, jak i radnym gminnym. 
Broniliśmy samorządu, gdy dostrze-
galiśmy, że jest osłabiany. Przed akce-
sją do Unii Europejskiej wykorzystując 
struktury stowarzyszeń sołtysów w ca-
łym kraju wspólnie z samorządami oraz 
ODR-ami przeprowadziliśmy ogromną 
akcję ponad 60 tysięcy szkoleń adreso-
wanych do rolników związanych z przy-
gotowaniem do przyjmowania dopłat 
obszarowych. Później uczyliśmy się ko-
rzystania z możliwości, jakie daje Unia. 
Od kilkunastu lat wspólnie z samorzą-
dowcami debatujemy o procesach za-
chodzących na polskiej wsi, m.in. pod-
czas spotkań na targach „Gmina” w Po-
znaniu, Centralnych Targów Rolniczych 
w Nadarzynie czy konferencji „Wiejska 
Polska” w Licheniu.

– Co decyduje o współczesnym 
obliczu i znaczeniu organizacji soł-
tysów?

 – Tym atutem jest doskonały kon-
takt ze wspólnotami wiejskimi i czerpa-
na z tego wiedza o tym, co się dzieje 
na wsi i w małych miastach. Śledzimy 
także uważnie wszystko to, co zmie-
nia się w prawodawstwie dotyczącym 
samorządu, a więc również dotyczą-
cym sołtysów i wspólnot sołeckich. 
Dowodem na to, że taka uwaga jest 
niezbędna, było ubiegłoroczne nasze 
negatywne stanowisko w sprawie pro-
jektu ustawy o prawie łowieckim, który 
nakładał na sołtysów liczne obowiązki, 
do których nie byli przygotowani i które 
mogły skonfl iktować ich z najbliższym 
środowiskiem. Wadliwa ustawa zosta-
ła szybko zmieniona. Bardzo istotny 
w tym procesie był sprzeciw Związku 
Gmin Wiejskich RP. Istotne w opinii 
naszych działaczy jest kontynuowanie 
dyskusji nad prawnym wzmocnieniem 
sołectwa i funkcji sołtysa. Wiązać się to 
winno z przyznaniem sołectwu ułomnej 
osobowości prawnej, tak jak to jest za-
pisane w najnowszym poselskim pro-
jekcie zawierającym propozycje zmian 
w ustawie samorządowej znajdującej 
się w lasce marszałkowskiej popartym 
w maju tego roku podczas posiedzenia 
Rady Krajowej KSS w Gdańsku.

– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: 

Ryszard Jałoszyński

Wspieramy sołectwa
i aktywizujemy środowiska wiejskie

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów powstało w 1994 r., jako związek stowarzyszeń. Zrzesza 
obecnie 31 lokalnych stowarzyszeń skupiających pond 17 tysięcy sołtysów. Celem KSS 
jest wspieranie rozwoju obszarów wiejskich poprzez ugruntowanie demokracji, samo-
rządności i aktywności obywatelskiej. W swojej 25-letniej działalności KSS przyczyniło 
się do wielu uregulowań podnoszących prestiż sołtysów, takich jak: ochrona prawna soł-
tysów, przyznanie sołtysom prawa do diet, zwrot kosztów podróży oraz udział w pracach 
samorządów gminnych.
Urzeczywistnieniem dążeń liderów wsi było uchwalenie przez Sejm ustawy o funduszu 
sołeckim przyznającym sołectwom środki na realizację własnych projektów. KSS aktywnie 
uczestniczyło w działaniach przedakcesyjnych dotyczących środowisk wiejskich oraz 
promocji integracji Polski z Unią Europejską poprzez organizowanie konferencji i semi-
nariów oraz wydawanie licznych publikacji. Stowarzyszenie jest wydawcą m.in. rocznika 
„Poradnik sołtysa i radnego” oraz wspólnie z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sołtysów, 
miesięcznika „Gazeta Sołecka”.
W 2006 r. KSS zostało laureatem prestiżowej nagrody Pro Publico Bono za dzieło „Akty-
wizacja i budowanie społeczeństwa obywatelskiego na terenach wiejskich” i wielu innych. 
Od kilku lat angażuje się w rozwój i pobudzanie inicjatyw środowisk lokalnych i sołectw 
poprzez upowszechnienie metody działania nazywanej odnową wsi.

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów
ul. Zofi i Urbanowskiej 8
62-500 Konin
tel./fax: 0-63 243 75 80
e-mail: biurokss@wp.pl
www.kss.org.pl
www.funduszesoleckie.eu

Pracując na rzecz sołtysów 
i wiejskich wspólnot wspieramy 

polskie samorządy.
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Z kronik ruchu stowarzyszeniowego sołtysów i KSS (1990 – 2019)
1990 
* Sołtysi reprezentujący 34 gminy województwa konińskiego 
utworzyli Kolegium Sołtysów przy senatorze Ireneuszu 
Niewiarowskim. 
1992 
* Rozpoczęło działalność Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne 
Sołtysów Województwa Konińskiego. 
1993 
* Ukazały się pierwsze numery „Gazety Sołeckiej” i „Kalendarza 
sołtysa”, wydane przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne 
Sołtysów Województwa Konińskiego. 
* Sołtysi rozpoczęli doroczne pielgrzymki do Sanktuarium 
w Licheniu. 
1994 
* Przedstawiciele stowarzyszeń sołtysów utworzyli Komitet 
Założycielski Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. 
1995 
* Odbyło się I Ogólne Zgromadzenie Delegatów Krajowego 
Stowarzyszenia Sołtysów. 
* Zapoczątkowano współpracę z Towarzystwem Ubezpieczeń 
Wzajemnych „TUW”. 
1996 
* Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, Stowarzyszenie Społeczno-
Kulturalne Sołtysów Województwa Konińskiego i Towarzystwo 
Samorządowe utworzyły Koniński Bank Żywności. 
* Powstała „Wszechnica Obywatelska” – placówka  
szkoleniowa KSS. 
1997 
* KSS zostało członkiem ICRA – Międzynarodowego Zrzeszenia 
Wiejskich Organizacji Katolickich. 
* Stowarzyszenia sołtysów wspierały organizowanie izb 
rolniczych.
1999 
* VII Pielgrzymka Sołtysów i Środowisk Wiejskich odbyła się 
podczas wizyty apostolskiej Ojca Świętego Jana Pawła II 
w Licheniu. 
* KSS przystąpiło do organizowania Krajowych Konferencji 
Sołtysów i Środowisk Wiejskich poświęconych  
„Paktowi dla rolnictwa”. 
2000–2001 
* W wyniku reformy terytorialnej kraju nastąpił proces łączenia się 
istniejących organizacji sołtysów, powstały pierwsze ich struktury 
powiatowe i wojewódzkie.
* KSS zorganizowało regionalne konferencje  
„Polska wieś – europejskie wyzwania”. 
2002 
* KSS zostało wyróżnione w konkursie „Pro Publico Bono”  
na najlepszą inicjatywę obywatelską.
2003–2004 
* Udział w kampanii akcesyjnej do UE.
2005 
* Upowszechnianie wiedzy o Unii Europejskiej i zasadach 
korzystania z pomocy funduszy europejskich.
2006 
* Nagroda „Pro Publico Bono” przyznana została KSS za 
efektywne współdziałanie z innymi organizacjami pozarządowymi. 
2008 
* Kontynuując wcześniejsze działania KSS zorganizowało pierwszą 
ogólnopolską konferencję poświęconą metodzie odnowy wsi. 
2009 
* Uchwalenie ustawy sejmowej o funduszu sołeckim. 
* Stowarzyszenie objęło patronat nad Targami Gmina 2009 na 
terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. 
* W Licheniu pielgrzymujących sołtysów odwiedził premier  
Donald Tusk.
2010 
* Fundusz solecki w pierwszym roku funkcjonowania przyjmuje  
50 proc. polskich gmin.

* Utworzenie Związku Wzajemności Członkowskiej „SOŁECTWO” 
w rezultacie porozumienia zawartego z Towarzystwem 
Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”. 
2011 
* Zainicjowanie debat pn. „Wiejska Polska”. 
* Podczas XIX Krajowej Pielgrzymki Sołtysów i Środowisk 
Wiejskich w Licheniu z sołtysami spotkał się prezydent  
Bronisław Komorowski.
2012 
* Ukazało się 20. wydanie „Poradnika radnego i sołtysa”. 
* Obchodzono 20-lecie ruchu stowarzyszeń sołtysów  
oraz 20-lecie „Gazety Sołeckiej”.
2013
* Zainicjowano konkurs na najlepszą stronę internetową sołectwa 
pn. Sołectw@ w sieci.
* W województwach opolskim i wielkopolskim przeprowadzono 
konkursy „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” promujące 
najlepsze przedsięwzięcia sołectw i najbardziej aktywnych  
liderów wsi.
* Targom Gmina 2013 w Poznaniu towarzyszyła konferencja „Wieś 
Polska – wieś innowacyjna” organizowana przez KSS i Europejski 
Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.
2014
* Nowelizacja ustawy o funduszu sołeckim wprowadziła jednolite 
standardy finansowe i ułatwiając sołectwom wykorzystanie 
przyznanych funduszy.
2015
O pracy kobiet na rzecz społeczności lokalnych (w jednej trzeciej 
wsi sprawują funkcję sołtysa) rozmawiano podczas konferencji 
„Wiejska Polska. Przedsiębiorcza wieś”. 
2016
* KSS uruchomiło oficjalną stronę na serwisie Facebook,  
na której obok istniejącej od lat (www.kss.org) informuje  
o swoich działaniach.
2017
* Obchodzono 25-lecie Gazety Sołeckiej.
* Konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”  
staje się konkursem ogólnopolskim realizowanym  
z samorządami regionalnymi.
2018
* KSS zgłasza zastrzeżenia do ustawy prawo łowieckie.
* KSS uczestniczy w dyskusji nad projektem zmian w ustawie 
o samorządzie gminnym oraz w kilku powiązanych z nią aktach 
prawnych, które mają na celu ustrojowe wzmocnienie sołectwa.
2019
* Podczas Centralnych Targów Rolniczych w Nadarzynie  
odbyła się konferencja „Wiejska Polska. Przyszłość Wspólnej 
Polityki Rolnej”.
* 30. Rada Krajowa KSS obradowała w Gdańsku  
– kolebce Solidarności.
* KSS popiera poselski projekt ustawy przyznającej sołectwu 
ułomną osobowość prawną.

Debata z udziałem sołtysów w Licheniu poświęcona reformie 
samorządowej, maj 1996 roku (od lewej): Zygmunt Zell,  

prof. Michał Kulesza, Ireneusz Niewiarowski, Marian Selewski.



– Uważaliśmy, że proces transformacji ustrojowej Polski 
należy rozpocząć od zbudowania całkowicie na nowo solid-
nego fundamentu państwa. Cała nasza wielowiekowa trady-
cja, a także doświadczenie cywilizacji zachodniej, nigdy nie 
pozostawiały wątpliwości: tym fundamentem musi być samo-
rząd terytorialny – wspomina jeden z ojców założycieli FRDL, 
Jerzy Stępień. – Pracowaliśmy więc od początku dwutorowo: 
pełniąc najważniejsze dla budowy samorządu stanowiska par-
lamentarne i rządowe jednocześnie tworzyliśmy również od 
zera instytucję, której zadaniem było wspieranie siłami spo-
łecznymi przedsięwzięcia podejmowanego przez państwo. 

Fundacja powstała, by budować niezależne samorządy, 
przenosić sprawdzone praktyki zarządzania terytorialnego na 
grunt odbudowującej się Polski, dostarczać pracownikom ad-
ministracji lokalnej umiejętności, które pozwolą na pełnienie 
ról społecznych na najlepszym możliwym poziomie.

Nowy twór, jakim na ówczesne warunki była organizacja 
pozarządowa, przecierał szlaki i na własnych doświadcze-
niach uczył się, jak sprawnie i efektywnie działać w nowej, 
demokratycznej rzeczywistości. Należało włożyć w ramy in-
stytucjonalne odbudowującego się społeczeństwa obywa-
telskiego entuzjazm założycieli Fundacji. Wartości na pozór 
bardzo formalne, normowane przepisami prawnymi, trzeba 
było przełożyć na realne działania, sprzyjające budowie sa-
morządności terytorialnej. 

Wsparcie finansowe ze strony zagranicznych instytucji spra-
wiło, że Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej od samego 
początku mogła podejmować znaczące wyzwania. Przez ko-
lejne 3 dekady FRDL wspierała samorządy i lokalne społecz-

ności zgodnie z przyjętą przez założycieli misją budowania 
„obywatelskiej samorządności”. 

Dziś Fundacja może się pochwalić rolą lidera w obszarze 
szkoleń kierowanych do pracowników administracji samorzą-
dowej oraz stałym partnerstwem z instytucjami lokalnymi i or-
ganizacjami społecznymi pracującymi na rzecz wzmacniania 
demokracji w Polsce. Mówi o tym niemal dwumilionowa już 
grupa osób, które uzyskały dzięki Fundacji nowe kompetencje 
lub rozwinęły dotychczasowe umiejętności. Dziś to Fundacja, 
uprzedni biorca pomocy zagranicznej, realizuje międzyna-
rodowe projekty upowszechniające polskie doświadczenie 
transformacji ustrojowej. Ta wiedza znajduje zastosowanie 
w różnych miejscach na świecie. 

– Współpracujemy z wieloma instytucjami europejskimi, 
a przede wszystkim z Radą Europy, dla której samorząd te-
rytorialny jest oczkiem w głowie. Chętnie dzielimy się naszym 
dorobkiem poza granicami. Szczególnie na wschodzie i połu-
dniu Europy, ale od lat zapuszczamy się też w bardzo odle-
głe od Polski miejsca. Potrzebowano nas w Tunezji, w wielu 
państwach azjatyckich, a ostatnio nawet w Hondurasie – wy-
jaśnia Jerzy Stępień.

Jedną z najważniejszych cech Fundacji jest ogólnopolski 
zakres działań realizowanych przez 14 
fundacyjnych ośrodków regionalnych. 
Niezależność Fundacji i jej apolitycz-
ny charakter pozwalają budować spo-
łeczeństwo obywatelskie i wzmacniać 
samorządność lokalną niezależnie od 
sytuacji politycznej w kraju. 

l W ciągu 30 lat Fundacja zorganizo-
wała 86 tysięcy szkoleń, które ułatwia-
ją praktyczną adaptację zmieniających 
się warunków prawnych do lokalnej rze-
czywistości. 

l Tylko w 2018 roku zrealizowano po-
nad 58 projektów, w tym kilka znaczą-
cych projektów międzynarodowych.

l FRDL zrzesza 4 tysiące specjalistów 
samorządowych w 80 forach branżo-
wych i lokalnych oferując przestrzeń do 
konsultacji i wymiany doświadczeń.  n

Zespół Fundacji będzie z wielką aktywnością podchodził do zmieniających się uwarunkowań 
funkcjonowania samorządności terytorialnej. Zgodnie z obranym na kolejne 10 lat priorytetem, 

pracowników FRDL będzie można zobaczyć w działaniach zacieśniających więzi społeczne 
i w misjach pobudzających mieszkańców miast i gmin do aktywności obywatelskiej. 

Trzydzieści lat temu, w 1989 roku, inicjatorzy ustawy 
przywracającej do życia samorząd terytorialny: Jerzy 
Regulski, Andrzej Celiński, Jerzy Stępień, Aleksander 
Paszyński i Walerian Pańko postanowili zadbać o to, by 
samorząd rozwijał się w sposób efektywny. Wizjonerzy 
powołali do życia Fundację Rozwoju Demokracji 
Lokalnej, która miała czuwać nad samorządnością 
i towarzyszyć jej w pierwszych krokach. 

TRZYDZIEŚCI LAT  
FUNDACJI ROZWOJU  
DEMOKRACJI LOKALNEJ
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Troska o środowisko to powinność 
wobec przyszłych pokoleń

– Największe ogólnopolskie spot-
kanie przedstawicieli gmin wiejskich 
i miejsko-wiejskich zdominują w tym 
roku debaty związane z ochroną śro-
dowiska oraz gospodarką energe-
tyczną. Jakie kwestie i potrzeby sa-
morządów skłaniają do omówienia 
tych tematów? 

– Wybór tematu przewodniego XIX 
Kongresu Gmin Wiejskich został do-
konany już kilka miesięcy wcześniej. 
Ochrona środowiska to jedno z pod-
stawowych zadań wszystkich samorzą-
dów oraz rządu. To od nas zależy stan 
środowiska, w którym będą mieszkać 
nasze dzieci i wnuki. Mieszkańcy we 
wszystkich gminach mówią o problemie 
smogu i zanieczyszczenia środowiska, 
o rosnących cenach za energię elek-
tryczną, wywóz odpadów czy dostar-
czanie wody i oczyszczanie ścieków. 
Jako ZGW RP chcemy zwrócić uwagę 
na konieczność szukania skutecznych 

rozwiązań związanych z segregacją 
odpadów, całym mechanizmem recy-
klingu, oszczędnym gospodarowaniem 
wodą oraz zwiększeniem wykorzysty-
wania energii odnawialnej. ZGW RP 
od lat zabiega o utworzenie subwen-
cji ekologicznej jako rekompensaty za 
ograniczone możliwości rozwoju obsza-
rów objętych różnymi formami ochrony 
środowiska. Aktualnie w Polsce 1/3 ob-
szaru objęta jest właśnie taką ochroną. 
Dotyczy to 2/3 gmin, a korzysta z tego 
całe społeczeństwo. 

– Które z wymienionych kwestii są 

najbardziej istotne w kontekście wa-
runków i potrzeb mieszkańców gmi-
ny Cekcyn?

– Gmina Cekcyn środowiskowo chro-
niona jest podwójnie – cały obszar gmi-
ny został objęty Naturą 2000. Do tego 
otulina Tucholskiego Parku Krajobra-
zowego, Śliwicki Obszar Chronionego 
Krajobrazu, kilka rezerwatów. Miesz-
kańcy gminy chcą rozwoju, który jest 
mocno ograniczony właśnie jej położe-
niem na terenach chronionych. Ocze-
kują też większego wsparcia w zakre-
sie odnawialnych źródeł energii oraz 
rozbudowy sieci gazowej. 

– Racjonalne korzystanie ze śro-
dowiska jest szczególnym wyznacz-
nikiem rozwoju gmin wiejskich. Jak 
to wygląda w przypadku realizacji 
celów rozwojowych gminy Cekcyn? 
Z jakim się wiązało wysiłkiem inwe-
stycyjnym?

– Gmina Cekcyn położona jest w cen-
trum Borów Tucholskich. Jest to jedna 
z największych obszarowo gmin w Pol-
sce, zajmuje ponad 253 km². Blisko 
70% tej powierzchni to obszary leśne. 
Do tego liczne jeziora oraz oddalenie 
od dużych aglomeracji miejskich daje 
doskonałe warunki dla rozwoju funkcji 
mieszkalnej oraz turystycznej. W ostat-
nich kilkudziesięciu latach gmina zain-

Rozmowa z wójtem Gminy Cekcyn Jackiem Brygmanem, wiceprzewodniczącym Związku Gmin 
Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

Gmina Cekcyn położona jest w centrum 
Borów Tucholskich. Jest to jedna 

z największych obszarowo gmin w Polsce, 
zajmuje ponad 253 km².

Z punktu widzenia Gminy 
Cekcyn najbardziej istotne 
jest utworzenie subwencji 

ekologicznej jako rekompensaty 
za utracone możliwości rozwoju.
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westowała ogromne środki w ochronę 
środowiska. Przede wszystkim jest to 
rozbudowa sieci wodno-kanalizacyj-
nej, termomodernizacja obiektów gmin-
nych, a aktualnie rozpoczęcie inwesty-
cji w OZE. Łącznie w tych latach za-
inwestowaliśmy kilkadziesiąt milionów 
złotych, korzystając z różnorakich fun-
duszy zewnętrznych. Wsparciem były 
głównie środki WFOŚiGW w Toruniu, 
NFOŚiGW, Banku Światowego, Eko-
funduszu, UE i własne. 

– Jakie są najbardziej wymierne 
efekty i korzyści z tych inwestycji?

– Wymierne efekty wysiłków inwesty-
cyjnych to ciągle poprawiający się stan 
wód naszych jezior, w tym Jeziora Wiel-
kiego Cekcyńskiego, potwierdzony ra-
portami WIOŚ i sanepidu. Miarą jakości 
tych działań są natomiast liczne nagro-
dy w konkursach organizowanych przez 
NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Toruniu.

– W jaki sposób należy włączać 
mieszkańców w realizację dzia-
łań z zakresu ochrony środowiska 
i uwrażliwiać na lokalne potrzeby?

– Na wszystkich spotkaniach z miesz-
kańcami gminy od ponad 20 lat mó-
wimy o problemach ochrony środowi-
ska, o zagrożeniach z tego płynących, 
o rosnącej ilości alergii czy nowotworów 
związanych ze spalaniem niedozwo-
lonych materiałów. Mówimy o potrze-
bie oddychania czystym powietrzem 
przez nasze małe pociechy. Organizu-
jemy od lat konkursy proekologiczne 
dla sołectw, dotyczące m.in. segrega-
cji odpadów i inicjatyw poszczególnych 
sołectw w zakresie propagowania eko-
logii. Dzięki tym konkursom nie mamy 
problemu z poziomem recyklingu szkła, 
plastiku czy złomu. Mieszkańców trze-
ba ciągle edukować i mówić o proble-
mie zanieczyszczenia środowiska oraz 
o potrzebie zostawienia tego środowi-
ska dla następnych pokoleń. 

– Które z wymienionych przez 
Pana wyzwań rozwojowych gmin 
wiejskich są przedmiotem szczegól-
nej współpracy samorządów regionu 
kujawsko-pomorskiego?

– Samorządy regionu kujawsko-po-
morskiego od lat współpracują głów-
nie w zakresie wspólnego rozwiązywa-
nia problemów gospodarki odpadowej 
oraz ściekowej poprzez budowę wspól-
nych regionalnych punków utylizacji od-
padów komunalnych oraz oczyszczal-
ni ścieków. We współpracy z Samo-
rządem Wojewódzkim udaje nam się 
w miarę równomiernie wspierać inwe-
stycje proekologiczne we wszystkich 
gminach naszego województwa. 

– Jakie są najwartościowsze efekty 
takiego współdziałania?

– Efekty wspólnego działania to prze-
de wszystkim dobrze wyposażone 
i funkcjonujące Regionalne Instalacje 
Przetwarzania Odpadów Komunalnych 
oraz w wielu przypadkach wspólne 
oczyszczalnie ścieków komunalnych. 

– Rozwój gmin to rosnące potrzeby 
energetyczne, jakiej polityki w tym 
zakresie oczekują samorządy?

– W zakresie rosnących potrzeb 
energetycznych gminy wiejskie ocze-
kują przede wszystkim stabilności cen 
energii. W ostatnim roku cena energii 
elektrycznej wzrosła o 40–60%. W ko-
lejnych latach będzie to miało wpływ 

na ceny i koszty innych usług i produk-
tów. Ponadto oczekujemy większego 
wsparcia w zakresie OZE,większego 
wsparcia dla wykorzystania lokalnych 
zasobów energii. Dotyczy to w naszym 
województwie budowy kolejnego stop-
nia wodnego na Wiśle w miejscowości 
Siarzewo w Gminie Raciążek, zmiany 
przepisów na temat lokalnych ferm wia-
trowych oraz większego wsparcia insta-
lacji paneli fotowoltaicznych czy pomp 
ciepła. Jednym z postulatów jest moż-
liwość wliczania podatku VAT do kosz-
tów kwalifikowalnych projektów.

– Czy gminy powinny silniej an-
gażować się w wykorzystanie lokal-

nych źródeł energii, w tym energii 
odnawialnej? 

– Gminy od lat angażują się w pro-
pagowanie energii odnawialnej. Poja-
wiające się problemy to głównie zmiany 
przepisów prawa oraz zmiany interpre-
tacji tych przepisów. Dotyczy to głów-
nie zasad lokalizacji siłowni wiatrowych 
i zasad ich opodatkowania. Nie można 
dopuszczać tutaj wstecznego działa-
nia prawa. W ostatnich latach mieliśmy 
z tym do czynienia, głównie w zakre-
sie odległości siłowni wiatrowych od 
zabudowań czy cieków wodnych oraz 
zasad ich opodatkowania podatkiem 
od budowy. 

– Który z punktów kongresowej 
debaty interesuje Pana szczególnie 
w kontekście lokalnych problemów 
i wyzwań?

– Program kongresowej debaty prze-
widuje sporo interesujących zagadnień. 
Z punktu widzenia Gminy Cekcyn naj-
bardziej istotne jest utworzenie sub-
wencji ekologicznej jako rekompen-
saty za utracone możliwości rozwo-
ju. Naszych mieszkańców interesuje 
też możliwość rozbudowy sieci gazo-
wej, zarówno do użytku w kuchniach 
jak i ogrzewania całych budynków. 
Wszystkich oczywiście interesuje też 
cena energii, oczyszczania ścieków 
oraz wywozu odpadów komunalnych 
i skutecznego odzyskiwania surowców 
wtórnych.  

– Życzymy owocnych obrad. Dzię-
kuję za rozmowę. 

Rozmawiał:  
Ryszard Jałoszyński

Cały obszar gminy został objęty Naturą 2000.

W ostatnich kilkudziesięciu 
latach gmina zainwestowała 
ogromne środki w ochronę 

środowiska.



Gmina Kobylnica – tu tradycja łączy się z nowoczesnością
Gmina Kobylnica leży w północno-zachodniej czę-

ści województwa pomorskiego. Zachwyca położe-
niem, krajobrazem, wieloma inwestycjami proekologiczny-
mi, jak również bogatą ofertą przygotowaną z myślą o po-
tencjalnych inwestorach. Stanowi przykład dobrze zorga-
nizowanej, wielofunkcyjnej europejskiej gminy wiejskiej.  
Proinwestycyjny nurt jest możliwy dzięki dogodnemu położeniu. 
Bliskie sąsiedztwo Słupska, Ustki i Trójmiasta umożliwia do-
skonały dostęp do szkolnictwa wyższego, kadry pracowniczej, 
dóbr kultury, rekreacji, licznych obiektów handlowych i wielu in-
stytucji. Gmina leży przy głównych szlakach komunikacyjnych 
regionu. Jej teren przecina droga krajowa nr 6, która biegnie 
od granicy z Niemcami przez Szczecin, Słupsk, Lębork, Gdy-
nię, aż po Gdańsk. Jednocześnie wytyczona jest tu także trasa 
drogi krajowej numer 21, która łączy północ z południem kraju. 
Inwestycje i rozwój

Priorytetem dla samorządu jest systematyczne przekazy-
wanie środków finansowych na remonty i budowę dróg gmin-
nych oraz zaangażowanie finansowe w remonty dróg powia-
towych, co jest podstawą działania rozwoju gospodarczego. 
Z myślą o inwestorach podejmuje się przedsięwzięcia pole-
gające na zbrojeniu terenów pod budowę sieci kanalizacyjnej 
oraz wodociągowej. Wspierane są również działania związa-
ne z gazyfikacją gminy. 

Czysta energia

Cechą charakterystyczną Gminy jest obecność na jej tere-
nie farm wiatrowych. Pierwsza z nich powstała w 2008 r. po-
między Zajączkowem, Widzinem a Łosinem. Inwestorem są 
japońskie koncerny Mitsui i Japan Power. Na terenie farmy 
stanęły 24 elektrownie wiatrowe o łącznej mocy 48 MW (co 
stanowi ok. 5% energii wiatrowej pozyskiwanej w całej Pol-
sce). Moc każdej elektrowni wynosi 2 MW. Druga farma wia-
trowa powstała pod koniec 2011 roku pomiędzy Płaszewem 
a Luleminem. Inwestorem jest hiszpański Fundusz Taiga Mi-
stral. Na farmie stanęło 18 turbin wiatrowych o łącznej mocy 
39,6 MW. Moc każdej elektrowni wynosi 2,2 MW. Inwestycja 
kosztowała ok. 360 mln zł. 

Przedsiębiorczość i rozwój

Na terenie Gminy Kobylnica prężnie działają przedsiębior-
stwa świadczące usługi w zakresie handlu, budownictwa, 
przemysłu czy przetwórstwa. Ważnym krokiem w rozwoju 
Gminy Kobylnica jest otwarcie się na nowych inwestorów 
chcących związać swoją działalność z najbliższym regionem. 
Specjalnie dla nich uruchomiono nowoczesną witrynę interne-
tową, zawierającą informacje dotyczące 
gruntów przeznaczonych pod przyszłe 
inwestycje i budownictwo mieszkanio-
we. Na stronie www.nieruchomosci.ko-
bylnica.pl znajdą Państwo również po-
trzebne dane związane z przeznacze-
niem wybranego terenu oraz otrzymają 
możliwość zapoznania się z ulgami, któ-
re Gmina Kobylnica przygotowała z my-
ślą o przyszłych inwestorach.

Skarby natury

W Gminie Kobylnica istnieją dogod-
ne warunki do uprawiania różnorodnych 

form turystyki, przede wszystkim rowerowej, pieszej, kajakar-
stwa i wędkarstwa. Malownicze tereny położone w granicach 
Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” przyciągają turystów. Na 
osoby ceniące aktywne formy wypoczynku czekają wytyczo-
ne, oznakowane ścieżki i szlaki. Warta polecenia jest ścieżka 
przyrodnicza „Szlakiem troci i łososia”, która powstała w ra-
mach projektu „Ochrona ekosystemu rzeki Słupi”.

Dla mieszkańców

Na terenie gminy funkcjonuje Centrum Usług Wspólnych, 
działa nowoczesne Centrum Kultury i Promocji z salą te-
atralną, które oferuje szeroki wachlarz wydarzeń kultural-
nych: koncertów, spektakli teatralnych, cyklicznych imprez, 
spotkań tematycznych. W trzech pracowniach: plastycznej 
muzycznej i teatralnej prowadzone są zajęcia edukacyjne 
i warsztaty dla dzieci i młodzieży. Ponadto w Gminie prężnie 
działają: Gminna Biblioteka Publiczna wraz z filiami, Ośro-
dek Pomocy Społecznej, Gminna Ochotnicza Straż Pożarna. 

Wysoko w rankingach 

Gmina Kobylnica od lat znajduje się w czołówce regio-
nalnych i ogólnopolskich rankingów. Każda nagroda lub 
wyróżnienie jest dla nas powodem do dumy, potwierdze-
niem słuszności wyborów i starań, a jednocześnie zachętą 
i mobilizacją do dalszej pracy nad ciągłym doskonaleniem 
i podnoszeniem jakości usług. Od lat współpracujemy z in-
nymi gminami. Nasza współpraca owocuje licznymi wymia-
nami grup młodzieżowych, co umożliwia poznanie zwycza-
jów i tradycji obowiązujących w zaprzyjaźnionych miastach 
i gminach. Samorząd w Kobylnicy od lat podejmuje sze-

reg działań zwiększających atrakcyj-
ność gminy dla turystów, inwestorów, 
przedsiębiorców, a przede wszystkim 
dla jej mieszkańców. 

Podsumowując, zrównoważony roz-
wój, który udało się zachować dzię-
ki licznym inwestycjom w infrastruktu-
rę techniczną, społeczną i ekologiczną, 
w połączeniu z odpowiednią polityką 
prorodzinną, otwartością na środowi-
sko biznesowe i gospodarcze stanowią 
dużą zachętę do osiedlania i rozwijania 
przedsięwzięć gospodarczych.

Wójtem Gminy Kobylnica od 1998 roku 
jest Leszek Kuliński. n

Walory turystyczne i czyste środowisko, to mocne atuty gminy.

Farmy wiatrowe - charakterystyczny 
element krajobrazu Gminy Kobylnica.
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INSTYTUCJA ROLNA POWOŁANA W CELU 
PROWADZENIA AKTYWNEJ POLITYKI WSPIERAJĄCEJ WIEŚ, 

ROZWÓJ ROLNICTWA ORAZ PROMOCJĘ POLSKIEJ ŻYWNOŚCI

www.kowr.gov.pl

 ▶  Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi ZWRSP

 ▶  Nadzór właścicielski nad 41 spółkami o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej

 ▶  Wdrażanie innowacyjności w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym

 ▶  Promocja polskich towarów rolno-spożywczych w kraju i za granicą

 ▶  Realizacja Programu dla szkół oraz Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa



Nowości w ofercie Viessmann 
– kotły nowej generacji, klimatyzatory i inne urządzenia dla Twojego domu  

Firma Viessmann kojarzona jest 
głównie z systemami grzewczymi. 
W jej najświeższej ofercie, oprócz 

kotłów kondensacyjnych nowej genera-
cji znajdziemy również urządzenia do 
chłodzenia i oczyszczania domowego 
powietrza. 

Nowa generacja kotłów 
kondensacyjnych

Gazowe kotły kondensacyjne Vi-
todens znane są na rynku od wielu 
lat. Najnowsza generacja tych urzą-
dzeń wyróżnia się nie tylko wyso-
ką efektywnością i niską emisją – co 
jest istotne z uwagi na  jakość powie-
trza, którym oddychamy –  ale rów-
nież cyfrowymi rozwiązaniami, które 
dla użytkownika oznaczają jeszcze ła-
twiejszą obsługę systemu grzewczego. 
Kotły kondensacyjne nowej generacji 
wyposażone są m.in. w zintegrowany 
interfejs WLAN, który umożliwia bezpo-
średnią komunikację urządzenia grzew-
czego z internetem. Dzięki temu pra-
ca kotła może być kontrolowana rów-
nież poprzez sieć internetową i wy-
godną aplikację mobilną ViCare. Takie 
rozwiązanie zapewnia użytkownikom 
kotła pełną kontrolę nad urządzeniem, 
np. z poziomu smart-
fona lub tableta, nie-
zależnie od czasu 
i miejsca, w którym 
aktualnie przebywa. 
Ciekawym rozwiąza-
niem w kotłach kon-
densacyjnych Vito-
dens najnowszej ge-
neracji jest również 
przestawiany 7-calo-

wy wyświetlacz dotykowy. Może ona 
znajdować się w górnej części urzą-
dzenia, co zapewnia jego wygodną ob-
sługę bez konieczności pochylania się. 
W menu na wyświetlacza znajdziemy 
m.in. funkcję „panel energetyczny”, któ-
ra pozwala na bieżąco kontrolować war-
tości dotyczące zużycia energii. 

Klimatyzator – nie tylko na lato

Nowa oferta Viessmann to także kli-
matyzatory typu Split, które poza funk-
cją chłodzenia pomieszczeń w cie-
płe, letnie dni umożliwiają również ich 
ogrzewanie, gdy zajdzie taka potrzeba. 

W funkcji ogrzewania 
klimatyzatory Vitocli-
ma pracują jak pompa 
ciepła, a więc pobie-
rają ciepło z powietrza 
zewnętrznego i prze-
kazują je do ogrze-
wanego pomieszcze-
nia. Mogą one praco-
wać przy temperaturze 
zewnętrznej docho-

dzącej nawet do -15OC, dzięki czemu 
umożliwiają energooszczędne dogrze-
wanie pomieszczenia nie tylko wczesną 
wiosną czy jesienią, ale również zimą. 
Klimatyzatory Vitoclima 200-S wypo-
sażone są w kilka przydatnych funk-
cji, m.in. WI-FI dzięki której w upalny 
dzień przed powrotem do domu może-
my wcześniej uruchomić klimatyzator 
korzystając ze smarftona. Praktycznym 
rozwiązaniem jest również funkcja in-
teligentnej kontroli temperatury „I feel”, 
która pozwala dokładnie dopasować 
pracę klimatyzatora do aktualnej tem-
peratury otoczenia, zwiększając tym 
samym komfort użytkowania klimaty-
zacji i zapewniając większą oszczęd-
ność energii.

Zawsze czyste powietrze 
w Twoim domu

Viessmann walczy ze smogiem prze-
de wszystkim oferując swoim klien-
tom urządzenia grzewcze, które nie 
zanieczyszczają powietrza. Do swo-
jej oferty fi rma wprowadziła również 
oczyszczacz fi rmy Haus & Luft, dzię-
ki któremu możemy zadbać o jakość 
powietrza w domowych wnętrzach.  
Oczyszczacz powietrza HL-OP-15 wy-
różnia m.in. 6-stopniowy system fi ltra-
cji, który dzięki zastosowaniu fi ltra fo-
tokatalitycznego pozwala skutecznie 
wyeliminować m.in. alergeny, dym 
i nieprzyjemne zapachy. Oczyszczacz 
powietrza wyposażony jest także we 
wskaźnik zanieczyszczenia pyłami za-
wieszonymi PM 2,5, funkcję Auto do-
stosowującą pracę urządzenia do ja-
kości powietrza w pomieszczeniu oraz 
funkcję Silent, redukującą prędkość 
wentylatora dla zapewnienia jego mak-
symalnie cichej pracy nocą. n
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Szkolenie sołtysów  
i liderów wiejskich:
•Rozróba na Zebraniu Wiejskim - pacyfikować, czy mediować?

•Wespół zespół... czyli jak skutecznie włączać do działania.

•Rada sołecka... sprzymierzeńcy, czy utrapienie sołtysa?

•Jak przygotować i prowadzić Zebranie Wiejskie?

•Fundusz sołecki w pigułce...  

Te i wiele innych tematów do wyboru. 

Materiały i certyfikaty dla uczestników, 

aktywizujące metody szkolenia, przystępne ceny.

Kontakt:

DAB SZKOLENIE KOMPETENCJI

Grażyna Jałgos-Dębska

jalgosdebska@gmail.com

tel. 506 152 734



NAJSZYBSZY
INTERNET
W POLSCE!

Zwycięzca rankingu SpeedTest.pl dostawców najszybszego Internetu
w Polsce w 2017 i 2018 roku.

Zadzwoń: 61 223 09 99 
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Fotowoltaika to przyszłość energetyczna Polski
Fotowoltaika ma szansę stać się 
drugim najważniejszym źródłem 
pozyskiwania energii w Polsce! 

Na popularność odnawialnych źró-
deł energii wpływa coraz większa 
społeczna świadomość ekologiczna 
oraz korzystne programy dotacyjne, 
m.in. program „Mój Prąd” umożliwia-
jący uzyskanie dofi nansowania w wy-
sokości 5 tys. zł do każdej instalacji. 
Własna instalacja fotowoltaiczna po-
zwala na zbudowanie niezależności energetycznej i za-
bezpieczenie się przed wzrostem cen prądu. - Dziś ludzie 
szukają oszczędności właśnie w energetyce odnawialnej, 
bo technologia paneli fotowoltaicznych zmienia rachunek 
za prąd w oszczędność pieniędzy. Inwestycja w fotowoltai-
kę zwraca się w ciągu kilku lat - podkreśla Dawid Zieliński, 
prezes Columbus Energy.

Columbus Energy jest liderem na rynku mikroinstalacji fo-
towoltaicznych. Spółka zamontowała już 6 200 instalacji fo-
towoltaicznych w całym kraju dla rodzin i fi rm. Ilość montaży 
przekłada się na ponad 100 000 modułów fotowoltaicznych 
o łącznej mocy  32,5 MW. W misję Columbus Energy wpi-
sana jest poprawa świadomości ekologicznej Polaków oraz 
zmiana polskiej energetyki krajowej na rzecz odnawialnych 
źródeł energii. Działalność Spółki cieszy się popularnością 
i zaufaniem Klientów ze względu na kompleksową obsługę 

- dobór instalacji pod indywidualne zapotrzebowanie ro-
dziny, fi rmy czy gospodarstwa. Firma otrzymała certyfi kat 
z Instytutu Energetyki Odnawialnej potwierdzający swoją 
pozycję na polskim rynku branży fotowoltaicznej.

Każdy Klient Columbus Energy otrzymuje w standardzie 
- w ramach Columbus Care - 15-letnią Gwarancję Totalną 
na wszystkie komponenty instalacji, montaż i usługi ser-
wisowe, szybki montaż razem ze zgłoszeniem instalacji 
do zakładu energetycznego w ciągu 5 dni od podpisania 
umowy oraz topową technologię - panele monokrystalicz-
ne HALF CUT PERC o mocy 310 Wp.

Dowiedz się więcej
Biuro Obsługi Klienta Columbus Energy, tel. 12 307 30 96

Zamów już dziś – nie zwlekaj!

Prenumerata 
na 2020 rok 
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Prenumerata 
na 2020 rok 
ZAMÓWIENIE
PROSIMY PRZESŁAĆ NA ADRES:
Wielkopolskie
Stowarzyszenie Sołtysów,
ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500 KONIN

tel./fax 63 243 84 61,
faktury VAT 797 901 113,
e-mail: solecka@poczta.wp.pl
solecka@wss.konin.pl

ZAMÓWIENIA ONLINE na stronie:
www.gazetasolecka.pl

Zamawiam prenumeratę miesięcznika „GAZETA SOŁECKA”
cały 2020 r. egz. x 59,88 zł (w tym vat)

1 półrocze 2020 r. egz. x 29,94 zł (w tym vat)

Cena indywidualnej wysyłki gazet – (na listę) – 66,00 zł (w tym vat)

NALEŻNOŚĆ W WYSOKOŚCI                zł

SŁOWNIE:

ZOSTANIE PRZELANA NA KONTO
Bank Pocztowy SA o/KONIN
28 1320 1016 2783 0754 2000 0001

ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH, ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY EUROPY 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 ROKU W SPRAWIE 
OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I 
W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 
95/46/WE (OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH), DZIENNIK URZĘDOWY UNII 
EUROPEJSKIEJ L Z 2016 R. NR 119 JEST WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SOŁTYSÓW, UL. 
URBANOWSKIEJ 8, 62-500 KONIN, ZWANA DALEJ ADMINISTRATOREM. WARUNKIEM ZŁO-
ŻENIA ZAMÓWIENIA JEST DOBROWOLNE WYRAŻENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH 
OSOBOWYCH ZLECENIODAWCY. 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH: IMIĘ I NAZWISKO* 
ADRES ZAMIESZKANIA* ADRES E-MAIL NR TELEFONU KOMÓRKOWEGO* PRZEZ ADMI-
NISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRYM JEST WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE 
SOŁTYSÓW W ZAKRESIE ICH: ZBIERANIA* PRZECHOWYWANIA* OPRACOWYWANIA* UDO-
STĘPNIANIA* USUWANIA * W CELU: – ADMINISTRACYJNYM ZWIĄZANYM Z REALIZACJĄ 
DOSTARCZENIA PRZESYŁKI, PRZEKAZYWANIA OFERT MARKETINGOWYCH ADMINISTRATORA 
DANYCH OSOBOWYCH – PRZEKAZYWANIA NEWSLETTERÓW PRZEZ ADMINISTRATORA DA-
NYCH OSOBOWYCH. PODANIE DANYCH JEST DOBROWOLNE LECZ NIEZBĘDNE DO ZŁOŻENIA 
ZAMÓWIENIA PRENUMERATY, PODSTAWĄ PRZETWARZANIA DANYCH JEST MOJA ZGODA. 
ODBIORCAMI DANYCH MOGĄ BYĆ: – OBSŁUGUJĄCY PRZYJMOWANIE I DOSTARCZANIE PRZE-
SYŁEK W IMIENIU WSS – PODMIOTY OBSŁUGUJĄCE PŁATNOŚCI. MAM PRAWO WYCOFANIA 
ZGODY W DOWOLNYM MOMENCIE. DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZETWARZANE DO EWENTU-
ALNEGO ODWOŁANIA ZGODY, A PO TAKIM ODWOŁANIU, PRZEZ OKRES PRZEDAWNIENIA 
ROSZCZEŃ PRZYSŁUGUJĄCYCH ADMINISTRATOROWI DANYCH I W STOSUNKU DO NIEGO. 
MAM PRAWO ŻĄDANIA OD ADMINISTRATORA DOSTĘPU DO MOICH DANYCH OSOBOWYCH, 
ICH SPROSTOWANIA, USUNIĘCIA LUB OGRANICZENIA PRZETWARZANIA (O PRAWIE DO 
PRZENOSZENIA DANYCH, JEŻELI PRZYSŁUGUJE), A TAKŻE PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO 
ORGANU NADZORCZEGO, KTÓRYM JEST PREZES URZĘDU DANYCH OSOBOWYCH. W PRZY-
PADKU PYTAŃ DOTYCZĄCYCH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH MOGĘ SIĘ KONTAK-
TOWAĆ Z ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH POD ADRESEM UL. URBANOWSKIEJ 8, 
62-500 KONIN *POLE OBOWIĄZKOWE

DATA I CZYTELNY PODPIS PIECZĄTKA FIRMOWA

Nabywca:

ADRES

TEL./FAX   NIP

OSOBA ODPOWIADAJĄCA ZA PRENUMERATĘ

E-MAIL:

Odbiorca:

ADRES

Dane do faktury

PROSIMY O WYSTAWIENIE FAKTURY:
do 31.12.2019 r.
od 02.01.2020 r.



Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest kontynuatorem wielowiekowej tradycji wzajemności ubezpieczeniowej.

Od ponad 27 lat realizujemy społeczno-ekonomiczną ideę „jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”.

Naszym głównym celem jest zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej, dostosowanej do potrzeb i oczekiwań naszych członków.

ü  

terytorialnego

ü  odpowiedzialnośc cywilną funkcjonariuszy publicznych

ü  koszty ochrony prawnej

ü  następstwa nieszczęśliwych wypadków 

pracowników urzędów, członków OSP, sołtysów, 

inkasentów oraz dzieci i młodzieży w szkołach

odpowiedzialność cywilną jednostki samorządu 

ü  

w zakresie ubezpieczenia obowiązkowego OC 

posiadaczy pojazdów mechanicznych i Autocasco 

samochody osobowe i specjalne (pożarnicze)

 

ü  budynki, budowle, wyposażenie

ü  mienie ruchome, stałe elementy budynków, gotówkę

ü  sprzęt elektroniczny od wszelkich uszkodzeń

UBEZPIECZYMY

KOMPLEKSOWY PAKIET UBEZPIECZEN „ ” ZAPEWNI BEZPIECZNA GMINA
¸OCHRONE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ GMINY, POWIATU, MIASTA

UBEZPIECZENIA JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO ¸
TO NASZA SPECJALNOSC

www.tuw.pl

TUW „TUW” posiada sieć wyspecjalizowanych placówek na terenie całego kraju. Zapraszamy po atrakcyjną ofertę.

Informacja stanowi materiał promocyjny Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie 02-793, ul. Raabego 13.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest kontynuatorem wielowiekowej tradycji wzajemności ubezpieczeniowej.

Od ponad 27 lat realizujemy społeczno-ekonomiczną ideę „jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”.

Naszym głównym celem jest zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej, dostosowanej do potrzeb i oczekiwań naszych członków.

ü  

terytorialnego

ü  odpowiedzialnośc cywilną funkcjonariuszy publicznych

ü  koszty ochrony prawnej

ü  następstwa nieszczęśliwych wypadków 

pracowników urzędów, członków OSP, sołtysów, 

inkasentów oraz dzieci i młodzieży w szkołach

odpowiedzialność cywilną jednostki samorządu 

ü  

w zakresie ubezpieczenia obowiązkowego OC 

posiadaczy pojazdów mechanicznych i Autocasco 

samochody osobowe i specjalne (pożarnicze)

 

ü  budynki, budowle, wyposażenie

ü  mienie ruchome, stałe elementy budynków, gotówkę

ü  sprzęt elektroniczny od wszelkich uszkodzeń

UBEZPIECZYMY

KOMPLEKSOWY PAKIET UBEZPIECZEN „ ” ZAPEWNI BEZPIECZNA GMINA
¸OCHRONE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ GMINY, POWIATU, MIASTA

UBEZPIECZENIA JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO ¸
TO NASZA SPECJALNOSC

www.tuw.pl

TUW „TUW” posiada sieć wyspecjalizowanych placówek na terenie całego kraju. Zapraszamy po atrakcyjną ofertę.

Informacja stanowi materiał promocyjny Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie 02-793, ul. Raabego 13.



FINANSOWANIE LUB REFINANSOWANIE
ZADAŃ WŁASNYCH

JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (JST)

Informator
Doradca 

Przewodnik

Zawiera
kalendarz

na 2020 rok

NFOŚiGW aktywnie wspiera polskie rolnictwo
Jego celem jest rozwój systemów za-

gospodarowania odpadów z tworzyw 
sztucznych z rolnictwa. Benefi cjentami 
programu, którego budżet wynosi 100 
mln zł, są jednostki samorządu teryto-
rialnego, a ostatecznymi odbiorcami ko-
rzyści będą posiadacze odpadów z folii 
rolniczych, siatki i sznurka do owijania 
balotów, opakowań po nawozach i typu 
„big bag”. Dofi nansowanie w formie do-
tacji wyniesie do 100% kosztów kwalifi -
kowanych, z zastrzeżeniem, że kwota 
dofi nansowania nie może przekroczyć 
iloczynu 500 zł i wyrażonej w tonach 
masy odpadów z folii rolniczych, siat-
ki i sznurka do owijania balotów, opa-
kowań po nawozach i typu „big bag” 

unieszkodliwionych lub poddanych 
odzyskowi w ramach przedsięwzięcia. 
Nabór wniosków jest realizowany od 9 
września do 20 grudnia 2019 r. lub do 
wyczerpania środków.

„Ogólnopolski program regeneracji 
środowiskowej gleb poprzez ich wap-
nowanie”

Celem tego programu jest wsparcie 
działań regeneracyjnych gleb zakwa-
szonych w wyniku oddziaływania czyn-
ników antropogenicznych. W ramach 
programu, na który NFOŚiGW prze-
znacza w latach 2019-2023 300 mln 
zł, będą dofi nasowane w formie do-
tacji przedsięwzięcia w zakresie za-
kupu i wysiewu wapna nawozowego 

lub środków wapnujących. NFOŚiGW 
udostępnia środki WFOŚiGW, które 
zawierają indywidualne umowy z be-
nefi cjentami końcowymi. Przy wy-
borze przedsięwzięć i zawieraniu 
WFOŚiGW weryfi kuje efektywność 
kosztową przedsięwzięcia oraz bierze 
pod uwagę uzasadnioną celem śro-
dowiskowym masę składnika odkwa-
szającego wynikającą z opinii właści-
wej miejscowo Okręgowej Stacji Che-
miczno-Rolniczej. Wojewódzkie fundu-
sze określają również sposób i terminy 
składania wniosków.

Więcej o ofercie programowej 
NFOŚiGW: www.nfosigw.gov.pl 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 25

Informator
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Przewodnik

Zawiera
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na 2020 rok
ZAMÓWIENIA ONLINE na stronie:
www.gazetasolecka.pl



FINANSOWANIE LUB REFINANSOWANIE
ZADAŃ WŁASNYCH

JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (JST)

WARUNKI FINANSOWANIA JST 
Proponowany przez nas model finansowania inwesty-
cji w Jednostkach Samorządu Terytorialnego obejmuje 
emisję obligacji komunalnych. Obligacje komunalne są 
szybszą i bardziej elastyczną formą pozyskania kapi-
tału. Wyemitowane przez JST obligacje zostaną objęte 
przez Banki oraz Fundusze Inwestycyjne.
Całkowity budżet finansowania JST na lata 2019–
2020 wynosi 2,5 mld zł.

Przykładowe parametry finansowania:
• niskie oprocentowanie: 0,5–0,85% w skali roku,
• możliwość zawieszenia spłaty obligacji na kilka lat,

•  długi okres finansowania: 10–20 lat z możliwością 
rolowania,

• wartość projektów inwestycyjnych: 10–200 mln zł,
• brak konieczności zabezpieczeń,
•  brak obowiązku stosowania ustawy Prawo zamó-

wień publicznych,
•  czas uzyskania decyzji o finansowaniu wynosi ok.  

2 tygodni,
•  czas uruchomienia środków finansowych ok. 5–6 tygodni.

Poniżej zostały przedstawione cele inwestycyjne, na 
które między innymi mogą być przeznaczone środki: 

SMART BUILDING
BUDOWNICTWO PREFABRYKOWANE

Smart Building to program komunalnego 
budownictwa skierowany do JST (Jed-
nostek Samorządu Terytorialnego), po-
legający na realizacji oraz finansowaniu 
budowy tanich, energooszczędnych oraz 
ekologicznych mieszkań komunalnych, 
mieszkań na wynajem, jak również innych 
budynków użyteczności publicznej takich 
jak: żłobki, przedszkola, szkoły, szpitale, 
obiekty kulturalno-sportowe.
KORZYŚCI: koszty budowy niższe 
o 30%, redukcja czasu budowy bu-
dynku o 50%, zmniejszenie kosztów 
eksploatacji budynku o 60%.

SMART SAVING – ESCO
OŚWIETLENIE ULICZNE LED

Wymiana oświetlenia ulicznego LED w mo-
delu ESCO. Smart SAVING – ESCO (ang. 
Energy Ser-vices Company) to program po-
prawy efektywności energetycznej skiero-
wany głównie do Jednostek Sektora Pub-
licznego, realizowany przez przedsiębior-
stwo usług energetycznych ESCO oraz 
finansowany (100%) z wykorzystaniem 
produktu finansowego, jakim jest TPF 
(ang. Third Party Finacing) czyli finanso-
wanie przez stronę trzecią to produkt finan-
sowy, który polega na finansowaniu przez 
inwestora prywatnego, bank lub inną in-
stytucję finansową kosztów początkowych 
przygotowania oraz wdrożenia przez przed-
siębiorstwo usług energetycznych ESCO, 
po czym następuje spłata z wygenerowa-
nych oszczędności. 
KORZYŚCI: procedura BEZPRZETAR-
GOWA, redukcja zużycia energii do 80%, 
koszt wymiany i utrzymania oświetlenia 
pokrywa w 100% podmiot ESCO, inte-
ligentne sterowanie systemem, koszty 
projektu dla Samorządu – 0 zł.

SMART ENERGY – ESCO
PRODUKCJA ENERGII ODNAWIALNEJ

Produkcja taniej energii na potrzeby 
samorządu – Hybrid Power Plant to 
turbiny wiatrowe + panele fotowolta-
iczne + generator LNG + generator na 
paliwo ekologiczne + magazyn energii 
+ sterowanie automat. Elektrownie hy-
brydowe to doskonałe oraz perspekty-
wiczne rozwiązanie dla wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii. Elektro-
wnie hybrydowe oparte są najczęś-
ciej na systemach wieloelementowych 
z wykorzystaniem unikalnych techno-
logii. 
KORZYŚCI: procedura BEZPRZE-
TARGOWA, redukcja kosztu wytwa-
rzania energii o 30%, koszt budowy 
systemu pokrywa w 100% podmiot 
ESCO, niezależność energetyczna 
JST, koszty projektu dla Samorzą-
du – 0 zł.

t.mecinski@smarteu.pl / tel: 531 053 555 
jj@investpl.eu / tel: 530 126 136 
www.investpl.eu / www.brokereu.com



NAJTAŃSZE I NAJLEPSZE

FINANSOWANIE DLA SAMORZĄDÓW

100% WARTOŚCI PROJEKTU

UBEZPIECZENIA
POLISY UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH

Tanie ubezpieczenia Miast, Gmin, Po-
wiatów oraz podmiotów samorządowych. 
Te produkty ubezpieczeniowe są jednym 
z najlepszych rozwiązań pozwalających 
zawrzeć tanią polisę ubezpieczeniową dla 
JST. Towarzystwo ubezpieczeń wzajem-
nych zapewnia swoim Członkom inny mo-
del współpracy niż tradycyjne towarzystwa 
ubezpieczeniowe. Wspólna dbałość Człon-
ków o wzajemne interesy daje im większą 
motywację do efektywniejszego zarzą-
dzania ryzykiem oraz pozwala ograniczyć 
koszty ochrony ubezpieczeniowej do mini-
mum. Proces zawarcia polisy ubezpiecze-
niowej przez JST prowadzony jest przez 
podmiot ubezpieczeniowy Grupy PZU S.A. 
posiadający wszelkie wymagane uprawnie-
nia KNF do tego typu działalności. 
KORZYŚCI: procedura BEZPRZETAR-
GOWA, redukcja kosztów polisy do 
40%, lepsze zarządzanie ryzykiem, 
szybka wypłata odszkodowań, indywi-
dualne negocjacje cen polisy, nietypo-
we ubezpieczenia. Zgodnie z art. 38 ust. 
2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działal-
ności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 poz. 
850, z późn. zm.), dalej: „ustawa o działal-
ności ubezpieczeniowej”, do umów ubez-
pieczenia zawieranych z towarzystwem 
ubezpieczeń wzajemnych przez pod-
mioty będące członkami tego towarzy-
stwa nie stosuje się przepisów o zamó-
wieniach publicznych.
W myśl art. 38 ust. 1 ustawy o działalno-
ści ubezpieczeniowej przez „towarzystwo 
ubezpieczeń wzajemnych” należy rozu-
mieć zakład ubezpieczeń, który ubezpie-
cza swoich członków na zasadzie wzajem-
ności.

SMART MOBILITY
TRANSPORT MIEJSKI EKOLOGICZNY

Transport niskoemisyjny dla Miast, Gmin 
oraz Powiatów: zakup ekologicznych autobu-
sów spalinowych i elektrycznych oraz infra-
struktury transportowej. Modernizacja trans-
portu publicznego stanowi jedno z najważ-
niejszych wyzwań, przed jakimi stoją władze 
samorządowe, albowiem stale zwiększająca 
się liczba pojazdów na polskich drogach wy-
maga nowych rozwiązań komunikacyjnych. 
Większa mobilność społeczeństwa generu-
je też większą ilość zanieczyszczeń powie-
trza. Kluczem do rozwiązania tego problemu 
jest więc transport niskoemisyjny lub beze-
misyjny, wraz ze zwiększeniem jakości usług 
transportu zbiorowego. 
KORZYŚCI: tańsze utrzymanie floty 
transportowej o 20%, dostosowanie ja-
kościowe do norm UE, innowacyjne tech-
nologie w transporcie publicznym.

INNE PROJEKTY
EKOLOGIA, ŚRODOWISKO, INNOWACJE
- gospodarka i przetwarzanie odpadów 

komunalnych;
- projekty geotermalne, infrastruktura 

cieplna i energetyczna;
- systemy opomiarowania wody, gazu 

i energii elektrycznej;
- termomodernizacja obiektów 

użyteczności publicznej;
- technologie innowacyjne

RESTRUKTURYZACJA
ISTNIEJĄCYCH KREDYTÓW LUB ZADŁUŻEŃ

Zamiana drogiego kredytu na tanie obligacje.
W przypadku realizacji celów inwestycyj-
nych z ww. opisów – możliwa jest dodatko-
wa restrukturyzacja i konsolidacja kredytów 
wcześniej zaciągniętych przez JST oraz pod-
mioty zależne od nich. Wszelkie działania 
formalnoprawne prowadzi podmiot posiada-
jący uprawnienia KNF.

O NAS:
Centrum Obsługi Inwestycji (COI) – to międzynarodowa struktura biznesowa zrzeszająca 
wysokiej klasy ekspertów. Jej głównym zadaniem jest finansowanie projektów inwestycyjnej 
oraz wyszukiwanie dla Inwestorów projektów o wysokim potencjale biznesowym. W ramach 
prowadzimy działalność w wielu krajach z całego świata m.in.: w Polsce, Chorwacji, Hiszpa-
nii, Belgii, Ukrainie, Rumunii, Bułgarii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Zjednoczonych 
Emiratach Arabskich, Indonezji, Indiach oraz Chinach. W okresie 2007–2019 grupa zreali-
zowała ponad 150 projektów. Więcej informacji: www.investpl.eu.

KONTAKT: 

lnvestment Service Center S.A.
Tower Złota 44, 00-120 Warszawa
www.investpl.eu / www.brokereu.com

t.mecinski@smarteu.pl / tel: 531 053 555 
jj@investpl.eu / tel: 530 126 136 
www.investpl.eu / www.brokereu.com
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Gdzie osoby dorosłe mogą szukać pomocy 
w przypadku problemów alkoholowych 

Spożywanie alkoholu generuje szereg 
problemów zarówno społecznych jak 
i zdrowotnych. Dotyczą one zarówno 

samego pijącego, jak i jego bliższego i dal-
szego otoczenia. Warto pamiętać, że prob-
lemy alkoholowe to nie tylko uzależnienie, 
lecz także cała gama innych zachowań ta-
kich jak incydenty przemocy w rodzinie, wy-
padki komunikacyjne czy absencja w miej-
scu pracy. Szacuje się, że straty fi nansowe 
w gospodarce spowodowane przez alkohol 
mogą wynosić nawet 1,3 % PKB rocznie. 
Nie sposób natomiast oszacować niema-
terialnego wymiaru tych szkód w postaci 
ogromu cierpienia, wstydu, lęku. Chcieliby-
śmy przekazać Państwu podstawowe infor-
macje na temat miejsc pomocy dla osób do-
rosłych, które są zaniepokojone tym, w jaki 
sposób piją a także dla tych, którzy borykają 
się z problemami alkoholowymi wśród swo-
ich bliskich czy przyjaciół.

Aby była możliwa rzetelna ocena prob-
lemu alkoholowego, konieczna jest wizyta 
w poradni  leczenia uzależnienia od alkoho-
lu. Poradnia jest podstawowym miejscem, 
gdzie można się udać po pomoc w celu 
diagnozy problemu i dopasowania modelu 
pomocy, odpowiedniego do sytuacji życio-
wej. Warto wspomnieć, że leczenie uzależ-
nienia jest w Polsce świadczeniem bezpłat-
nym i wizyta w poradni leczenia uzależnie-
nia nie wymaga skierowania. 

Według współczesnej wiedzy najsku-
teczniejszą formą leczenia uzależnienia 
jest psychoterapia. Dzięki niej aż 1/3 osób 
ma pozytywne rezultaty. Podjęcie leczenia 
jest możliwe w: 

l poradni leczenia uzależnienia popu-
larnie zwaną poradnią odwykową  - jest 
to miejsce, gdzie prowadzona jest terapia, 
wówczas gdy możliwe jest pogodzenie le-
czenia z pracą zawodową. Zazwyczaj jest 
to jedna sesja indywidualna raz w tygodniu 
oraz spotkania grupowe raz lub dwa razy 
w tygodniu w zależności od potrzeb,

l dziennych oddziałach terapii uzależnie-
nia od alkoholu, gdzie pacjent uczęszcza  
przez 6-8 tygodni, przez pięć dni w tygo-
dniu w celu uczestnictwa w programie tera-
peutycznym, jest to pobyt bez nocowania,

l całodobowych oddziałach terapii uza-
leżnienia od alkoholu, w których program te-
rapeutyczny jest prowadzony dla pacjentów 
przebywających w danym ośrodku przez 
6-8 tygodni. 

Warto wiedzieć, że osoby współuza-
leżnione również mają prawo skorzystać 
z profesjonalnej pomocy w zakresie lecze-
nia współuzależnienia. 

Lista dostępnych placówek leczenia uza-
leżnienia znajduje się na stronie Interne-
towej Państwowej Agencji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych www.parpa.pl 
w zakładce, placówki lecznictwa.

Kolejnym miejscem, w którym można 
znaleźć wsparcie są Punkty Konsultacyj-

no-Informacyjne. Oferta punktów konsul-
tacyjnych jest bardziej interdyscyplinarna, 
a ich zadaniem jest pomoc w zdiagnozowa-
niu problemów całej rodziny. Podstawowe 
zadania punktu konsultacyjnego obejmują:

l motywowanie zarówno osób uzależnio-
nych, jak i członków ich rodzin do podjęcia 
psychoterapii w placówkach leczenia uza-
leżnienia, kierowanie do leczenia specjali-
stycznego oraz do skorzystania z pomocy 
grup samopomocowych;

l motywowanie osób pijących ryzykow-
nie i szkodliwie, ale nieuzależnionych, do 
zmiany szko dliwego wzoru picia;

l udzielanie wsparcia osobom po zakoń-
czonym leczeniu odwykowym (np. przez 
rozmowy podtrzymujące, uruchomienie 
przy punkcie konsultacyjnym grupy wspar-
cia dla osób po zakończonym leczeniu 
w placówce leczenia uzależnienia od al-
koholu);

l rozpoznanie zjawiska przemocy domo-
wej, udzielenie stosownego wsparcia i infor-
macji o możliwościach uzyskania pomocy 
i powstrzymania przemocy;

l inicjowanie interwencji w przypadku 
diagnozy przemocy domowej;

l gromadzenie aktualnych informacji na 
temat dostępnych miejsc pomocy i kompe-
tencji poszczególnych służb i instytucji z te-
renu gminy, które powinny być włączone 
w systemową pomoc dla rodziny.

Do punktu konsultacyjnego może zgło-
sić się każdy, kto potrzebuje porady czy to 
w kwestii postępowania z osobą uzależnio-
ną, czy też innych problemów wynikających 
z picia alkoholu osoby najbliższej np. ochro-
ny przed przemocą. 

Ważnym miejscem wsparcia dla osób 
zmagających się z uzależnieniem lub 
współuzależnieniem są wspólnoty, stowa-
rzyszenia i organizacje, które u podstaw 
swojej działalności mają pomoc osobom 
uzależnionym i ich rodzinom. Do najczęś-
ciej spotykanych należą:

Wspólnota AA (Anonimowi Alkoholicy) 
i podobne formacje: Al-Anon (wspólnota ro-
dzin i bliskich osób z problemem alkoholo-
wym), Al-Ateen (wspólnota dla dzieci z ro-
dzin z problemem alkoholowym) oraz DDA 
(wspólnota dorosłych osób pochodzących 
z rodzin alkoholowych). Anonimowi Alkoho-
licy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy 
dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą 
i nadzieją, aby rozwiązywać swój wspólny 
problem i pomagać innym w wyzdrowieniu 
z alkoholizmu. Jedynym warunkiem uczest-

nictwa we wspólnocie jest chęć zaprzesta-
nia picia. Nie ma w AA żadnych składek ani 
opłat, są samowystarczalni poprzez włas-
ne dobrowolne datki. Wspólnota AA nie jest 
związana z żadną sektą, wyznaniem, dzia-
łalnością polityczną, organizacją lub instytu-
cją, nie angażuje się w żadne publiczne po-
lemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych 
poglądów. Podstawowym celem jest trwać 
w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom 
w jej osiągnięciu. Informacje dotyczące funk-
cjonowania grup można zazwyczaj znaleźć 
w Urzędzie Gminy, przy parafi ach, w których 
często organizowane są mitingi lub na stro-
nie Internetowej www.aa.org.pl .

Klub abstynenta – jest wspólnotą niefor-
malną, miejscem, gdzie są prowadzone róż-
norodne działania wspierające trzeźwość 
jego członków, ich rodzin, a także propagu-
jące tę ideę dla i w społeczności lokalnej. Są 
miejscem spotkań i wspólnego spędzania 
czasu zarówno członków klubu, jak i osób 
z zewnątrz. 

Stowarzyszenie abstynenckie/trzeź-
wościowe – jest to formalna organizacja, 
która posiada osobowość prawną, będą-
ca dobrowolnym, samorządnym, trwałym 
zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Sto-
warzyszenia abstynenckie, skupiają osoby 
uzależnione i współuzależnione, zwłasz-
cza rodziny, realizując działania wspiera-
jące członków w trzeźwości i propagujące 
postawy trzeźwościowe we wspólnotach 
lokalnych. Ich działalność obejmuje dwa 
główne nurty:

 l wewnętrzny –  stowarzyszenie orga-
nizuje pomoc wzajemną na rzecz swoich 
członków i ich rodzin oraz

 l zewnętrzny – stowarzyszenie w spo-
sób aktywny włącza się w życie lokalnej 
społeczności. 

Informacje dotyczące działalności Stowa-
rzyszeń na danym terenie, można zazwy-
czaj znaleźć w Urzędzie Gminy, Punktach 
Informacyjno-Konsultacyjnych lub na stro-
nie internetowej Krajowej Rady Związków 
i Stowarzyszeń Abstynenckich www.krajo-
warada.pl .

W sytuacji gdy osoba pijąca spełnia jedną 
z przesłanek, czyli jej zachowanie powoduje 
rozkład życia rodzinnego, demoralizuje ma-
łoletnich, uchyla się ona od zaspokajania 
potrzeb rodziny lub systematycznie zakłó-
ca spokój lub porządek publiczny, można 
zwrócić się do Gminnej Komisji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych w celu roz-
poczęcia procedury do sądowego zobowią-
zania do leczenia odwykowego. Informacje 
dotyczące działania Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych są 
dostępne w siedzibie lub na stronach Inter-
netowych każdego Urzędu Gminy. 

Więcej informacji można znaleźć na stro-
nach Internetowych Państwowej Agencji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
www.parpa.pl. n

Państwowa Agencja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
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