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W numerze: 

➢ Nowy budynek przedszkola i żłobka w 

Potęgowie jeszcze w tym roku 

➢ OD MARCA SPOŁĘCZNA TAKSÓWKA W GMINIE 

POTĘGOWO 

➢ Remont świetlicy w Żochowie – podpisana 

umowa 

➢ Zakup agregatu prądotwórczego do 

oczyszczalni ścieków w Łupawie 

➢ Ewidencja źródeł ciepła 

➢ Opłata targowa –  za rok 2021 nie pobiera się 

opłaty targowej 

➢ opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż 

alkoholu 

➢ Chcesz potwierdzić u nas profil zaufany? 

➢ Wnioski złożone o wpis do CEIDG w Gminie 

Potęgowo w 2020 roku. 

➢ Koszty upomnienia w górę ! 

➢ mTożsamość a dowód osobisty 

➢ Narodowy Spis Powszechny Ludności I 

Mieszkań 2021 

➢ Od 1 lutego najmłodsze dzieci uczą się 

stacjonarnie, uczniowie pozostałych klas mają 

nadal naukę zdalną 

➢ Cyfrowa biblioteka dla uczniów i studentów 

➢ Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla 

uczniów i rodziców 

➢ Podsumowanie ogólnopolskiej akcji 

testowania nauczycieli na obecność 

koronawirusa 

 

NOWY BUDYNEK PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA 

W POTĘGOWIE JESZCZE W TYM ROKU  

W dniu 15 stycznia 2021 r. Wójt Gminy Potęgowo 

Dawid Litwin podpisał umowę na realizację zadania: 

Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj 

zadania: „Budowa budynku przedszkola i żłobka w 

Potęgowie”. 

Wykonawcą zadania jest konsorcjum dwóch firm, z 

których liderem jest Firma Budowlana Ekoinbud Sp. 

z o.o. sp.k. z Gdańska, umowę podpisał Prezes 

Zarządu Tomasz Balcerowski. 

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i 

budowa budynku 3-oddziałowego przedszkola dla 

75 dzieci z 2-oddziałowym żłobkiem dla 50 dzieci. 

Zamówienie obejmuje opracowanie kompleksowej 

dokumentacji projektowej, uzyskanie kompletu 

uzgodnień oraz warunków technicznych, uzyskanie 

pozwolenia na budowę, wykonanie budynku wraz z 

uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu i 

uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

 

Lokalizacja obiektu: Potęgowo, działka nr 217 obręb 

Potęgowo, w sąsiedztwie istniejącego kompleksu 

sportowego przy Szkole Podstawowej w Potęgowie.  

Będzie to nowoczesny obiekt w technologii 

prefabrykowanego szkieletu drewnianego, 

zapewniający wysoką energooszczędność obiektu. 

Budynek zostanie podłączony do sieci ciepłowniczej 

i zostanie wyposażony w panele fotowoltaiczne. 

Kompleks przewidziany jest dla 125 dzieci w tym: 

przedszkole – 3 oddziały dla 75 dzieci, żłobek – 2 

oddziały dla 50 dzieci. 

Oddziałowa cześć przedszkolna i żłobkowa mają być 

funkcjonalnie rozdzielone, pozostałe funkcje 

(administracyjna, techniczna, blok kuchenny) mają 

być współdzielone.  

Obiekt ma być dostępny dla osób 

niepełnosprawnych. Powierzchnia użytkowa 

przewidziana na ok. 1050 m2. Zostanie również 

http://www.potegowo.pl/
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zagospodarowany teren i wyposażony w place 

zabaw oraz parking. 

Planowany termin wykonania i uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie – do 30.11.2021 r.  

Wartość inwestycji wynosi: 7.924.985,47 zł. Jest to 

jedna z najdroższych inwestycji w naszej Gminie.  

Nadzór inwestorski sprawowany będzie przez 

zespół inspektorów pod kierownictwem Radosława 

Posmykiewicza z Kobylnicy, prowadzącego Obsługę 

Inwestycji Budowlanych. Wartość nadzoru 

143.550,00 zł. 

SPORZĄDZIŁA: K. KOZIOŁ  

OD MARCA SPOŁĘCZNA TAKSÓWKA W 

GMINIE POTĘGOWO  

Wójt Dawid Litwin podpisał umowę na zakup busa 

przystosowanego do przewozu osób 

niepełnosprawnych, który będzie służył 

mieszkańcom jako „społeczna taksówka”. 

Otrzymany przez samorząd grant z Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

pokryje 100% kosztów przedsięwzięcia, a 

dodatkowo umożliwi zatrudnienie kierowcy i 

asystenta. 

Ze strony wykonawcy, umowę podpisali Jędrzej 

Opaliński i Angelika Opalińska, członkowie zarządu 

firmy Opaliński z Bolesławic, która dostarczy 

fabrycznie nowego dziewięcioosobowego busa. W 

podpisywaniu uczestniczyła także Marzena 

Wojnowska, zastępca skarbnika Gminy Potęgowo. 

 

- Dzięki pozyskanym środkom, bez obciążania 

budżetu, chociaż w pewnym zakresie rozwiązujemy 

lokalne problemy komunikacyjne. Dojazd do 

lekarza, czy urzędu będzie teraz łatwiejszy. Cieszy 

mnie bardzo, że udało się w ten sposób spełnić 

prośby mieszkańców, którzy niestety nie mogą 

liczyć na transport publiczny, szczególnie jeśli 

zmagają się z niepełnosprawnością – podsumował 

wójt Dawid Litwin. 

Pojazd wyruszy na drogi już w marcu, a projekt 

potrwa do września 2022 roku. W ramach 

otrzymanego grantu w wysokości 422 437,00 zł, 

zostanie także zatrudniony kierowca i asystent, 

który pomoże w podróży mieszkańcom oraz będzie 

pełnić obowiązki dyspozytora. 

Pomoc skierowana będzie do osób z ograniczoną 

sprawnością ruchową, w tym poruszających się na 

wózkach inwalidzkich, o kulach, niewidomych, 

słabowidzących, schorowanych i w podeszłym 

wieku. Po wcześniejszym umówieniu się, osoby 

takie będą dowożone pod wskazany adres np. do 

ośrodka zdrowia lub na rehabilitację. Przewóz 

mieszkańców odbywał się będzie w systemie „od 

drzwi – do drzwi”, czyli zapewniona zostanie pomoc 

w wydostaniu się ze zgłoszonego miejsca, dojazd i 

pomoc w dotarciu do miejsca docelowego. 

Osobie wymagającej wsparcia w zakresie transportu 

będzie mogła towarzyszyć osoba z najbliższego 

otoczenia (opiekun, asystent osoby 

niepełnosprawnej, osoba współzależna). Usługa 

będzie całkowicie bezpłatna dla mieszkańców 

gminy. 

Transport będzie można zamówić dzwoniąc 

przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem pod 

dedykowany numer telefonu. Dyspozytor przyjmie 

zlecenie i zadysponuje busa pod wskazany adres. 

Zasięg dojazdów obejmie teren gminy Potęgowo, 

powiatu słupskiego, Słupska, powiatu lęborskiego i 

Lęborka. W uzasadnionych przypadkach możliwy 

będzie dojazd do instytucji publicznych i 

pomocowych poza tym obszarem. 

REMONT ŚWIETLICY W ŻOCHOWIE – 

PODPISANA UMOWA 

W dniu 15 stycznia 2021 Wójt Gminy Potęgowo 

Dawid Litwin podpisał umowę na „Rozbudowę 

http://www.potegowo.pl/
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świetlicy wiejskiej o pomieszczenie kotłowni z 

rozbiórką przybudówki wraz z malowaniem 

pomieszczeń świetlicowych” na terenie działki nr 

55/3, w miejscowości Żochowo w ramach zadania:  

„Prace remontowo-adaptacyjne w punktach 

świadczenia usług społecznych w Gminie 

Potęgowo”.  

 

Wykonawcą robót jest Marcin Wirkus, 

przedsiębiorca z Żukówka, wyłoniony w drodze 

przetargu nieograniczonego. Zadanie będzie 

obejmowało rozbiórkę istniejącej przybudówki, 

dobudowę pomieszczenia kotłowni, montaż 

nowego pieca c.o. na ekogroszek o mocy 50 kW, 

wymianę grzejników w całym obiekcie oraz 

pozostałe prace instalacyjne i wykończeniowe. 

Termin realizacji umowy zaplanowany jest na 31 

maja 2021. Wartość inwestycji 156.000,00 zł.  

W tym samym dniu podpisano też umowę na 

pełnienie nadzoru inwestorskiego zadania z 

inspektorem Juliuszem Bernatem, który jest 

jednocześnie wykonawca dokumentacji 

projektowej.  

Świetlica w Żochowie jest pierwszą z dziesięciu 

świetlic przewidzianych do remontów w tym roku. 

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. 

„Społeczni do Potęgi”, współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 

Działanie 6.2. Usługi Społeczne; poddziałanie 6.2.2. 

Rozwój usług społecznych.   

SPORZĄDZIŁA: K. KOZIOŁ  

ZAKUP AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO 

DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ŁUPAWIE  

Oczyszczalnia ścieków w Łupawie przyjmuje ścieki z 

miejscowości Łupawa, Malczkowo, Poganice, 

Żochowo oraz Grąbkowo (kolonia pod Dąbrównem 

oraz kolonia pod Łupawą).  

Do oczyszczalni zrzucane są również ścieki 

przemysłowe z przetwórstwa rybnego o bardzo 

wysokim ładunku zanieczyszczeń.  

W związku z powtarzającymi się zakłóceniami w 

dostawie energii elektrycznej  

do obiektu, skutkującymi zatrzymaniem pracy 

urządzeń i spiętrzaniem ścieków w kanalizacji 

zbiorczej, wielokrotnie dochodziło do zalewania 

najniżej położonych posesji. W celu wyeliminowania 

tego problemu Rada Gminy Potęgowo na wniosek 

Dyrektora Zakładu Usług Publicznych Z.B. w 

Potęgowie, udzieliła Zakładowi dotacji celowej na 

zakup agregatu prądotwórczego, który zostaje 

automatycznie załączony w momencie zaniku 

zasilania sieciowego.   

Zakupiono agregat typ GSW 45 o mocy 

znamionowej 45kW. Dostawcą urządzenia była 

firma AGREGATECH ENERGY Sp. z o.o. z siedzibą w 

Gdyni.  Koszt urządzenia wraz z montażem na 

terenie obiektu wyniósł 51.610,80 zł ( w tym środki 

z dotacji – 43.375,77 zł, środki ZUP Potęgowo – 

8.235,03 zł).  

ELWIRA SZEWCZYK –  DYREKTOR ZUP 

POTĘGOWO  

EWIDENCJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA  

Dnia 18 stycznia 2021 roku rozpoczęliśmy 

inwentaryzację źródeł ciepła wykorzystywanych 

przez mieszkańców Gminy Potęgowo w celu 

stworzenia ewidencji pieców i kotłów. Na podstawie 

ewidencji będą tworzone programy dofinansowań 

wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne. 

W związku z tym mieszkańcy Gminy Potęgowo 

będący właścicielami nieruchomości są zobowiązani 

do złożenia oświadczenia o posiadanym źródle 

ciepła do 31.03.2021 r. W trosce o jakość powietrza 

jakim oddychamy, będziemy dążyć do wymiany 

wszystkich „kopciuchów” w ciągu najbliższych kilku 

lat.  

Już w 2021 roku przyznawane będą pierwsze 

dofinansowania z budżetu Gminy do zakupu źródeł 

ciepła przyjaznych dla środowiska. Brak złożonego 

http://www.potegowo.pl/
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oświadczenia uniemożliwi prawidłowe złożenie 

wniosku o dofinansowanie. 

Druk oświadczenia do pobrania na 

www.potegowo.pl, w siedzibie Urzędu Gminy 

Potęgowo,  

ul. Kościuszki 5, 76-230 Potęgowo, pok. nr 27 oraz u 

sołtysów. Wypełnione oświadczenie należy złożyć w 

sekretariacie Urzędu Gminy Potęgowo lub wysłać za 

pośrednictwem poczty na adres urzędu, bądź na 

adres e-mail: sekretariat@potegowo.pl. 

Kto i kiedy musi wymienić piec? 

Kotły C.O. i piece podzielone są na klasy. Informacji 

o tym, jakiej klasy jest nasz piec należy szukać na 

tabliczce znamionowej umieszczonej na urządzeniu, 

bądź w instrukcji obsługi.  

➢ „Kopciuchami” nazywamy piece, które nie 

mają przypisanej klasy lub są zaliczane do klasy 

1 bądź 2. Takie piece mają zostać wymienione 

do września 2024 roku.  

➢ Piece klasy 3 i 4 należy wymienić do września 

2026 roku.  

➢ Obecnie najwyższa z klas czyli 5 to piece, z 

których możemy korzystać aż do lipca 2035 

roku. 

Jeżeli w domu mamy kominek, który nie jest 

głównym źródłem ogrzewania, nie trzeba z niego 

rezygnować. Przestarzałe wkłady warto wymienić 

na nowoczesne, ekologiczne. Dym z kominka nie 

może być uciążliwy dla sąsiedztwa. Do spalania w 

kominku należy używać specjalnego drewna lub 

olejów (w przypadku biokominków). Trzeba też 

pamiętać, by rozpalanie w kominku było 

okazjonalne. 

Obowiązek zinwentaryzowania oraz wymiany 

pieców i kotłów został nałożony na gminy w związku 

z wejściem w życie Uchwały Nr 310/XXIV/20 

Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 

września 2020 roku w sprawie wprowadzenia na 

obszarze województwa pomorskiego, z 

wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu i obszaru miast, 

ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji 

instalacji, w których następuje spalanie paliw.  

Jakie źródła ciepła są ekologiczne? 

Wszystkich mieszkańców, którzy mają możliwości 

techniczne zachęcamy do podłączenia się do sieci 

ciepłowniczej, która po modernizacji zakończonej w 

ubiegłym roku korzysta z ekologicznego źródła 

ciepła – Elektrowni Biogazowej w Darżynie. 

Pozostali mieszkańcy mogą wymienić swoje piece 

na: 

 kotły gazowe; 

 kotły na lekki olej opałowy; 

 piece zasilane prądem elektrycznym; 

 kotły na paliwa stałe lub biomasę 

charakteryzujące się parametrami co najmniej 

jak dla kotłów 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012); 

 pompy ciepła (powietrzne, odbierające ciepło 

z gruntu lub wody). 

To od nas zależy, jakim powietrzem oddychamy. 

Nie warto czekać do ostatniej chwili z wymianą 

źródła ciepła, ponieważ oprócz poprawy jakości 

powietrza możemy poprawić nasz komfort życia i 

zaoszczędzić trochę pieniędzy, gdyż ekologiczne 

źródła ciepła są tańsze w utrzymaniu i wydajniejsze 

niż stare piece. 

SPORZĄDZIŁA: M. BEREZOWSKA 

OPŁATA TARGOWA –  ZA ROK 2021 NIE 

POBIERA SIĘ OPŁATY TARGOWEJ  

Za prowadzenie na terenie gminy Potęgowo (w tym 

handlu obwoźnego) był obowiązek uiszczania opłaty 

targowej. 

Zgodnie jednak z niżej powołanymi  przepisami w 

roku 2021 opłaty targowej nie pobiera się. 

Stosownie do treści art.1 pkt.38 ustawy z dnia 9 

grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych  chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 

niektórych innych ustaw – 

po art. 31 zzl dodany został art. 31 zzm-31 zzr w 

brzmieniu: „Od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 

grudnia 2021 r. nie pobiera się opłat targowej, o 

której mowa w art. 15 ust.1 ustawy z dnia 12 

http://www.potegowo.pl/
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stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1170). 

SPORZĄDZIŁA: A. KOSIOR  

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLENIA 

NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU  

31 stycznia 2021 r. upłynął termin na złożenie 

oświadczenia o wartości sprzedaży i dokonania 

opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż 

alkoholu 

Przedsiębiorcy prowadzącym sprzedaż napojów 

alkoholowych do dnia  31 stycznia 2021 r. 

zobowiązani byli do: 

1.  Złożenia pisemnego oświadczenia o wartości 

sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów 

alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku 

poprzednim. 

2.  Dokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia 

na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Od dnia 1 stycznia 2016r. obowiązują nowe zasady 

wygaszania zezwoleń w związku z niezłożeniem ww. 

oświadczenia oraz niedokonaniem ww. opłaty w 

nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 

2021 r.: 

Wszyscy przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż 

alkoholu na terenie Gminy Potęgowo,  wywiązali się 

z obowiązku złożenia oświadczenia w ustawowym 

terminie, jak i wnieśli terminowo należność.  

Na terenie Gminy Potęgowo obecnie funkcjonuje 5 

punktów gastronomicznych, w tym 2 ogródki piwne 

i 25 punktów handlowych, w których prowadzona 

jest sprzedaż alkoholu. 

W 2020  roku doszło do likwidacji 1 punktu 

sprzedaży na  terenie Gminy Potęgowo oraz w 

dwóch punktach zmienił się właściciel. 

Wartość sprzedanego alkoholu  w placówka 

handlowych i gastronomicznych znajdujących się na 

terenie Gminy Potęgowo wynosi (wg złożonych do 

31 stycznia oświadczeń o wartości sprzedaży za 

2020 rok ) : 

Zezwolenie „A” – 

zezwolenie na sprzedaż i 

podawanie napojów 

alkoholowych 

zawierających do 4,5% 

alkoholu oraz na piwo; 

PIWO 

2 922 261,94 ZŁ 

dwa miliony 

dziewięćset 

dwadzieścia dwa 

tysiące dwieście 

sześćdziesiąt jeden 

złotych 94/100 

Zezwolenie „B” – 

zezwolenie na sprzedaż i 

podawanie napojów 

alkoholowych 

zawierających od 4,5% do 

18% alkoholu (z wyjątkiem 

piwa); 

WINO 

469 511,07 ZŁ 

czterysta 

sześćdziesiąt 

dziewięć tysięcy 

pięćset jedenaście 

złotych 07/100 

Zezwolenie „C” – 

zezwolenie na sprzedaż i 

podawanie napojów 

alkoholowych 

zawierających do 18 % 

alkoholu 

WÓDKA 

2 581 798,53 ZŁ 

dwa miliony 

pięćset 

osiemdziesiąt 

jeden tysięcy 

siedemset 

dziewięćdziesiąt 

osiem złotych 

53/100 

CHCESZ POTWIERDZIĆ U NAS PROFIL 

ZAUFANY?  

123 osoby  – dokładnie tylu Polaków w 2020 roku  

skorzystało z naszego punktu potwierdzania  profilu 

zaufanego (PZ). 

Profil zaufany umożliwia załatwianie spraw 

urzędowych elektronicznie, bo za jego pomocą 

możliwe jest złożenie podpisu zaufanego. Działa jak 

odręczny podpis. Można go założyć bez 

wychodzenia z domu i jest narzędziem bezpłatnym. 

przypominamy, jak go uzyskać. 

Jak założyć profil zaufany? 

Jeśli chcemy go uzyskać bez wychodzenia z domu, 

można to zrobić przez bankowość elektroniczną – 

jeśli mamy internetowe konto bankowe. Można też 

wybrać metodę mieszaną - przez internet z 

potwierdzeniem w punkcie potwierdzającym. 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo


S t r o n a  | 6 

www.potegowo.pl | www.facebook.com/ugpotegowo 

 

Lista banków, które umożliwiają założenie Profilu 

Zaufanego 

 

Profil Zaufany można założyć w poniższych 

serwisach bankowych: PKO BP, ING Bank Śląski, 

Bank Millennium, Bank Pekao,Alior Bank,oraz w 

serwisie Envelo. 

Zakładanie PZ przez bankowość elektroniczną jest 

bardzo proste. Szczegółowe informacje znajdują się 

stronach internetowych poszczególnych banków. 

Zakładanie PZ przez Internet z potwierdzeniem w 

punkcie potwierdzającym. 

Jeśli nie ma dostępu do bankowości elektronicznej, 

Profil Zaufany można również założyć poprzez 

serwis pz.gov.pl wybierając „Załóż Profil Zaufany i 

potwierdź – w punkcie potwierdzającym”. Profil 

założony w ten sposób wymaga osobistego 

potwierdzenia tożsamości w jednym z w wybranych 

punktów potwierdzających. 

Trzeba w tym celu wejść na stronę 

https://pz.gov.pl/ i wybrać możliwość założenia 

Profilu Zaufanego z potwierdzeniem w punkcie 

potwierdzającym. Po założeniu Profilu w Internecie 

należy odwiedzić taki punkt w ciągu 14 dni od 

złożenia wniosku. 

Przypominamy , że na terenie Gminy Potęgowo 

najbliższy punkt potwierdzania profili zaufanych 

znajduje się w Urzędzie Gminy w Potęgowie , ul. 

Kościuszki 5, czynny w godzinach pracy urzędu. 

WNIOSKI ZŁOŻONE O WPIS DO CEIDG W 

GMINIE POTĘGOWO W 2020 ROKU.  

CEIDG jest to elektroniczny rejestr przedsiębiorców 

działających na terenie kraju. 

• Liczba założonych działalności 

gospodarczych – 23 

• Liczba wznowionych działalności 

gospodarczych- 22 

• Liczba zawieszonych działalności 

gospodarczych- 33 

• Liczba zakończonych działalności 

gospodarczych – 15  

• Liczba dokonanych zmian w  działalności 

gospodarczych - 65 

KOSZTY UPOMNIENIA W GÓRĘ !  

II nowelizacja ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji  – zmiany od dnia 20 

lutego 2021 roku. 

W dniu 12 stycznia 2021 r. zostało opublikowane 

rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i 

Polityki Regionalnej z dnia 5 stycznia 2021 r. w 

sprawie wysokości kosztów upomnienia 

doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem 

egzekucji administracyjnej (poz. 67). 

Zgodnie z jego treścią, koszt upomnienia, o którym 

mowa w art. 15 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 

r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 

będzie wynosił 16 zł. Obecnie koszt upomnienia 

wynoszą 11,60zł. Przedmiotowe rozporządzenie 

wejdzie w życie po upływie 9 miesięcy od dnia 

ogłoszenia. 

SPORZĄDZIŁA: ANNA MOCZULSKA 

MTOŻSAMOŚĆ A DOWÓD OSOBISTY  

mTożsamość czyli dowód osobisty w smartfonie  to 

prosty sposób na okazanie i potwierdzenie danych – 

„w realu”, w aplikacjach mobilnych i online. Na 

mTożsamość składają się dane: imiona, nazwisko, 

data urodzenia, numer PESEL, zdjęcie, termin 

ważności, numeru dowodu, informacja, kto wydał 

dokument. 

 

Bardzo często mTożsamość  i dowód osobisty (nowy 

dowód z warstwą elektroniczną) są  ze sobą mylone. 

Dowód osobisty z warstwą elektroniczną to 

dokument tożsamości (dokument stwierdzający 

tożsamość). Natomiast mTożsamość są to dane 

umożliwiające potwierdzenie tożsamości (to nie jest 

dowód osobisty). Ze względu na to, że nie istnieje 

żaden przepis, który zrównywałby mTożsamość z 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
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dokumentem tożsamości, nie zawsze możemy się  

mTożsamością posługiwać.  

Kiedy możemy posługiwać się z mTożsamością? 

Z mTożsamości skorzystamy w pociągach, podczas 

kontroli, podczas wyborów, przy zakładaniu kart 

lojalnościowych, odbierając „polecony” na poczcie, 

na siłowni, w sklepie, w recepcji, w przychodni, w 

hotelu, przy korzystaniu z innych usług. Z 

mTożsamości można skorzystać w tzw. nieprawnych 

sytuacjach, mniej zobowiązujących prawnie.  

Mtożsamość nie może być wykorzystywana w 

sytuacji, w której przepisy prawa wprost wskazują 

konieczność ustalenia, potwierdzenia tożsamości 

osoby fizycznej na podstawie dokumentu 

tożsamości. Z mTożsamości nie skorzystamy w 

sytuacji, w której prawo wymaga okazania dowodu 

osobistego lub paszportu (np. w banku, na lotnisku, 

u notariusza, rejestrując kartę SIM). NIE MOŻNA 

korzystać z mTożsamości, jeśli dowód osobisty jest 

nieważny — na przykład został zastrzeżony z 

powodu kradzieży lub zagubienia. 

Szczegółowe informacje na temat mTożsamości 

znajdziemy na stronie:  

https://www.gov.pl/web/mobywatel/mtozsamosc 

NARODOWY SPIS POWSZECHNY 

LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021  

Obecnie trwają prace organizacyjne i 

przygotowawcze do Narodowego Spisu 

Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. 

Spis będzie przeprowadzony od 1 kwietnia do 30 

czerwca 2021 r. wg stanu na 30 marca 2021r. godz. 

2400. 

 

Spis powszechny  dostarczy  szczegółowych  

informacji  o  liczbie  ludności, jej  terytorialnym 

rozmieszczeniu, strukturze  demograficzno – 

społecznej i  zawodowej, a  także   o  społeczno – 

ekonomicznej  charakterystyce  gospodarstw  

domowych  i  rodzin oraz o  ich  zasobach  i  

warunkach  mieszkaniowych  na  wszystkich   

szczeblach  podziału terytorialnego  kraju: 

ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym. 

Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki 

publicznej będzie obowiązkowy samospis 

internetowy (przy użyciu interaktywnego 

formularza spisowego dostępnego na stronie GUS). 

Dla osób nieposiadających techniczno-materialnych 

warunków do przeprowadzenia samospisu 

internetowego, Urząd Gminy Potęgowo udostępni 

pomieszczenie wyposażone w sprzęt komputerowy 

z interaktywną aplikacją do przeprowadzenia 

samospisu oraz umożliwi pomoc w zakresie obsługi 

aplikacji. 

Jeśli osoba, która ze względu na zaawansowany 

wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność nie 

będzie mogła dokonać samospisu, pomogą jej w 

tym rachmistrze – bezpośrednio lub telefonicznie. 

Obowiązek przeprowadzenia samospisu nie wyłącza 

możliwości zebrania w każdym czasie danych od 

osoby fizycznej metodą wywiadu bezpośredniego 

lub telefonicznego. 

Na stronie internetowej https://spis.gov.pl w 

zakładce o spisie znajdują się istotne informacje, w 

tym odpowiedzi na pytania czym jest spis oraz jakie 

dane będą zbierane w ramach spisu. 

• https://spis.gov.pl/o-spisie/czym-jest-spis 

• https://spis.gov.pl/o-spisie/jakie-dane-

bedziemy-zbierac 

• https://spis.gov.pl/o-spisie/bezpieczenstwo-

danych 

SPORZĄDZIŁA: M. KOZAK  

OD 1 LUTEGO NAJMŁODSZE DZIECI UCZĄ 

SIĘ STACJONARNIE, UCZNIOWIE 

POZOSTAŁYCH KLAS MAJĄ NADAL 

NAUKĘ ZDALNĄ  

Od poniedziałku, 1 lutego br. obowiązują 

dotychczasowe zasady funkcjonowania szkół i 

http://www.potegowo.pl/
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placówek. Zmienione zostały rozwiązania o 

organizacji nauki zdalnej na terenie szkoły, 

wprowadzono możliwość organizowania tzw. 

próbnych egzaminów szkolnych na terenie szkoły.  

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-

nauka/funkcjonowanie-szkol-od-1-lutego 

CYFROWA BIBLIOTEKA DLA UCZNIÓW I 

STUDENTÓW  

Audiobooki lektur i klasyki literatury, publikacje, 

artykuły z czasopism naukowych są już dostępne 

online oraz do pobrania i wykorzystania na 

komputerach i urządzeniach mobilnych.  

Cyfrowa biblioteka została otwarta w ramach 

Priorytetu 4 Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa. 

Więcej informacji na stronie 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-

nauka/cyfrowa-biblioteka-dla-uczniow-i-studentow 

POMOC PSYCHOLOGICZNO-

PEDAGOGICZNA DLA UCZNIÓW I 

RODZICÓW  

Uczniowie i rodzice, we współpracy ze szkołami, 

mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferują poradnie 

psychologiczno-pedagogiczne. Cały czas 

funkcjonuje także bezpłatna infolinia 800 080 222 z 

zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

Dodatkowo takie wsparcie oferuje również 

poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”. 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-

nauka/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna-dla-

uczniow-i-rodzicow 

PODSUMOWANIE OGÓLNOPOLSKIEJ 

AKCJI TESTOWANIA NAUCZYCIELI NA 

OBECNOŚĆ KORONAWIRUSA  

Podczas trwającej od 11 do 17 stycznia wspólnej 

akcji testowania i badania nauczycieli oraz 

pracowników administracyjnych szkół na obecność 

koronawirusa wymazy pobrano od ponad 136 tys. 

osób.  

Pozytywny test na obecność koronawirusa dotyczył 

2591 osób tj. 2 proc. wszystkich wyników badań. 

Podsumowujemy akcję Głównego Inspektoratu 

Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/akcja-

testowania-sars-cov-2-podsumowanie 

SPORZĄDZIŁA: ANNA BASARAB  
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