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RapoRt powstał w wyniku:
Porozumienia Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Global Compact Network Poland (GNCP) w szczególności w zakresie wsparcia w dialogu 
pomiędzy sektorem prywatnym a publicznym na temat współpracy w celu efektywnego zarządzania zasobami wodnymi i rozwoju sektora żeglugi śródlądowej w Polsce;
Porozumienia z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju i GCNP o wykorzystaniu doświadczeń krajowych i międzynarodowych do prac w ramach 
Inicjatywy Bałtyckiej i rozszerzenia działań ponadnarodowych w zakresie gospodarczej współpracy transgranicznej i transportowej.
 
Raport przygotowany w wyniku realizacji programu GNCP pn. „Zarządzanie zasobami wodnymi 2018”, z prezentacją podczas wydarzenia Cities for Climate Urban 
Summit, 5 grudnia 2018 w ramach 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) w Katowicach.
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Rok 2018 jest przełomowy dla gospodarki wodnej 

w Polsce – w życie weszła nowa ustawa – Prawo wo- 

dne, która dokonała przeformułowania sposobu  

gospodarowania wodami w kraju. Zmiana była po- 

trzebna i długo oczekiwana. Kolejne nowelizacje 

poprzedniej ustawy - Prawo wodne ogłoszonej w 2001 

roku sprawiły, że prawodawstwo wodne stało się 

nieprzejrzyste, skomplikowane. Pełnego wdrożenia 

wymagała Ramowa Dyrektywa Wodna, która wytycza 

kierunek zarządzania zasobami wodnymi i ich ochrony 

oraz zachowania lub osiągnięcia dobrego stanu wód na 

poziomie europejskim. 

      Nowa ustawa – Prawo wodne zreformowała system 

instytucjonalny gospodarki wodnej. Przepisy ustawy 

jasno umiejscowiły kompetencje poszczególnych insty- 

tucji i organów w zakresie koordynacji systemu zarzą-

dzania zasobami wodnymi w Polsce. Minister właściwy 

do spraw gospodarki wodnej uzyskał nowe narzędzia 

umożliwiające wytyczanie kierunków polityki wodnej 

państwa. Rozdzielenie roli inicjowania i realnego wpły-

wania na politykę wodną państwa od realizacji zadań 

ją wdrażających – przez powstałe z początkiem 2018 r.  

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – po- 

zwala na zachowanie niezależności i obiektywności tych 

dwóch ról, jednocześnie zacieśniając współpracę pomię-

dzy obiema instytucjami.

      Ważnym elementem prowadzenia polityki są jej inte-

resariusze, których w gospodarce wodnej jest wielu, 

co jest stymulujące z punktu widzenia Ministerstwa 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej inicjującego  

politykę wodną państwa. Stanem wód, ich wykorzysta- 

niem i ochroną zainteresowane są instytucje rządowe,  

podmioty gospodarcze, instytuty badawcze i uczelnie,  

organizacje pozarządowe i przede wszystkim społeczeń- 

stwo. Wrażliwość społeczna na kwestie środowiska 

wzrasta, czego emanacją jest pogłębiony dialog ze spo-

łeczeństwem – dający zauważyć się przede wszystkim 

w przypadku konsultacji publicznych nowych aktów  

wykonawczych prawa projektowanych przez Minister- 

stwo. Jest to motorem napędowym do dalszej wy- 

tężonej pracy nad lepszym stanowieniem polityki pu- 

blicznej w zakresie odpowiedzialnego gospodarowania 

wodami.

      Opracowywanie polityki wodnej nie byłoby możliwe  

bez odpowiedniego potencjału administracyjnego. Refor- 

ma gospodarki wodnej zapewniła wprowadzenie systemo-

wych rozwiązań wzmacniających ten potencjał. Powstanie 

Gospodarowanie wodami 
jako proces 
Gospodarowanie wodami jest złożonym procesem o charakterze  
systemowym. Ma on ogromny wpływ na funkcjonowanie wielu 
gałęzi gospodarki oraz oddziałuje w sposób bezpośredni  
na społeczeństwo, a także na ekosystemy wodne i od wód  
zależne. Sukces każdego procesu realizowanego przez 
administrację publiczną zależy przede wszystkim od spójnego,  
efektywnego i  wydajnego wdrażania polityk publicznych  
– w przypadku Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi  
Śródlądowej – polityki wodnej państwa.

marek Gróbarczyk  
minister Gospodarki morskiej i Żeglugi śródlądowej
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instytucji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie jako gwaranta zapewnienia sprawniejszego zarzą-

dzania w terenie naszym wielkim dobrem wspólnym, jakim 

są zasoby wodne, wpłynęło pozytywnie na realizację szero-

kiego spektrum zadań administracji wodnej.

      Także ważny jest potencjał pozostałych instytucji ze- 

wnętrznych związanych tematycznie z gospodarką wod- 

ną – ukształtowany w odpowiedzi na potrzeby polityki  

wodnej. Instytuty badawcze i służby podległe Ministerstwu 

posiadają odpowiedni warsztat badawczy służący przy- 

gotowaniu wszelkiego rodzaju analiz dotyczących gospoda-

rowania wodami. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi 

umożliwia uzyskanie niezbędnej wiedzy specjalistycznej 

oraz wykorzystanie szeregu podejść badawczych w naukach 

o środowisku. Nieoceniony jest również wkład organiza-

cji pozarządowych, świata akademickiego oraz biznesu 

w odpowiedzialny rozwój gospodarki wodnej przy ograni-

czonych zasobach wód.

      Jednym z bodźców stymulujących działania Minister- 

stwa w zakresie polityki wodnej są coraz bardziej wi- 

doczne zmiany klimatu oraz powiązane z nimi zjawiska 

ekstremalne suszy i powodzi, z jakimi mierzymy się obe- 

cnie. Pod tym względem rok 2018 jest również przeło-

mowy. Ministerstwo rozpoczęło intensywne prace nad 

powstaniem Programu Rozwoju Retencji, którego celem 

nadrzędnym jest zwiększenie retencji wodnej w Polsce. 

Jest on opracowywany we współpracy z partnerami  

z resortu środowiska oraz rolnictwa i rozwoju wsi, przy  

wsparciu środowiska naukowego. W trakcie przygotowania  

i realizacji są kolejne inwestycyjne projekty przeciwpo- 

wodziowe. Sporządzane są również strategiczne doku- 

menty zawierające działania mające na celu przeciwdzia- 

łanie skutkom suszy i zarządzania ryzykiem powodzio- 

wym. Prace te są odpowiedzią na zidentyfikowaną po- 

trzebę podjęcia odpowiednich kroków na rzecz przeciw-

stawiania się skutkom zmian klimatycznych w zakresie 

gospodarki wodnej.                     

  

      Każdy proces, również ten realizowany przez admini-

strację publiczną, wymaga ciągłego dostosowywania się 

do zmieniających się warunków społecznych, gospodar-

czych i technologicznych. W obliczu takiej perspektywy 

znajduje się też proces gospodarowania wodami – każde 

działania jednak są szczegółowo planowane i szeroko 

konsultowane, mając na celu przede wszystkim zachowa-

nie lub osiągnięcie dobrego stanu wód przy zachowaniu 

zrównoważonego rozwoju w zakresie odpowiedzialnego 

gospodarowania zasobami wodnymi w Polsce.
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Jerzy Kwieciński 
sekretarz stanu, ministerstwo inwestycji i rozwoju

Woda to życie. Banał? – Ponad 70% ciała człowieka  

składa się z wody – potrzebujemy jej nieustan-

nie. Aż strach pomyśleć co mógłby oznaczać jej brak. 

Prognoza liczby ludności na 2050 rok to około 10 miliar-

dów ludzi, a zgodnie z raportem ONZ woda będzie 

rzadkim zasobem dla ponad połowy mieszkańców naszej 

planety. To dane, których nie możemy ignorować. Na zdję- 

ciach satelitarnych Ziemi dominuje kolor niebieski. Ale to 

pozorna obfitość wody, bo tej zdatnej do picia jest zaledwie  

około 3%. Przy tak potężnym popycie na wodę pitną 

i jej relatywnie niskich zasobach istotna jest jej jakość. 

Z danych ONZ wynika, że zanieczyszczenie wody wzrosło  

niemal we wszystkich rzekach Azji, Afryki, i Ameryki Ła- 

cińskiej, a to rzutuje na zdrowie i życie milionów ludzi. Za- 

ledwie garść faktów unaocznia skalę naszych potrzeb oraz 

ograniczeń. A woda lub jej brak może wszystko zmienić.     

      Dlatego tak ważne jest gospodarowanie wodą – to jeden 

z podstawowych warunków zrównoważonego rozwoju. 

Nowoczesne zarządzanie środowiskiem, w tym wodą, opar- 

te o zasadę ochrony przez zrównoważone użytkowanie, 

sprzyja zachowaniu zasobów naturalnych dla przyszłych 

pokoleń jak również przyczynia się do przeciwdziałania mar-

ginalizacji obszarów. Ochrona środowiska przyrodniczego 

jest dziś ważnym uwarunkowaniem rozwoju, podobnie jak 

zmiany klimatyczne i rosnąca presja związana z rozwojem 

ekonomicznym i społecznym. Te uwarunkowania wzmac-

niają znaczenie polityki państwa w zarządzaniu zasobami 

środowiska przyrodniczego i prowadzeniu działań zmniej-

szających skutki zmian klimatu.

      To wyzwania, które nie mają granic państwowych, po- 

dobnie jak woda. Jednym ze sposobów odpowiedzi na nie 

jest gospodarka o obiegu zamkniętym. Szacunki niezależ-

nych ekspertów wskazują, że dzięki niej konsumpcja wody 

używanej w rolnictwie może spaść do 2050 nawet o 53 pro-

cent1. A to właśnie – jak podają raporty ONZ – około 70% 

całego zapotrzebowania na wodę zużywane jest w rolnic-

twie. Model gospodarki o obiegu zamkniętym to nie tylko 

działania rządów, działania systemowe. W równym stopniu 

ważne są działania każdego mieszkańca planety na rzecz 

oszczędzania wody.

      W Polsce działania związane z zarządzaniem zasobami 

wodnymi nakreśliła Strategia na rzecz Odpowiedzialnego 

Rozwoju. Dwa podstawowe problemy związane z gospo- 

darką wodną w Polsce, to mała ilość wody i jej zanieczy- 

szczenie. Rozwiązujemy je m.in. za pomocą projektów stra-

tegicznych jak np. Woda dla rolnictwa czy dużych projektów 

związanych z podwyższaniem jakości wody i jej skuteczną 

retencją, które są stałą pozycją budżetową finansów pań-

stwa. Samorządy powinny promować retencję pod postacią 

zielonej infrastruktury w różnych skalach: od pnącz na sta-

rych kamienicach, przez zielone podwórka, skwery i parki aż 

po lasy miejskie i zielone pierścienie otaczające miasta – sta-

rając się, by w mieście jak najmniej było dużych jednolitych 

powierzchni nieprzepuszczalnych. To element współczesnej 

urbanistyki i planowania przestrzennego i obowiązkowa 

składowa długoterminowego planowania rozwoju. Innym 

ważnym kierunkiem realizowanym w Polsce, a powiązanym 

z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym i zarządzaniem 

zasobami wodnymi, jest odbudowa dróg wodnych. To 

pozwoli stworzyć wielogałęziową, zintegrowaną sieć trans-

portową i ograniczyć emisję zanieczyszczeń do środowiska.

      Idea zrównoważonego rozwoju przyświeca również 

działaniom wspólnie podejmowanym przez poszczególne 

rządy. Przykładem mogą być strategie makroregionalne 

Unii Europejskiej – dla Regionu Morza Bałtyckiego czy ana-

logiczna – dla Dunaju. Tu woda łączy państwa europejskie 

w realizacji zadań, które wykraczają poza granice państwo-

we. W obu przypadkach najważniejsze kwestie to jakość 

i ilość wody. To sygnał do współpracy dla sąsiadujących 

państw, które może zjednoczyć nie tylko pogoń za wyż-

szym PKB per capita, ale również poszukiwanie rozwiązań 

przyjaznych ludziom i dobrych dla środowiska. Wokół tych 

wartości skupiają się również wysiłki Polski na rzecz przy-

gotowania kolejnej strategii makroregionalnej UE – dla 

obszaru Karpat.

      Realizacja modelu rozwoju prawdziwie zrównoważo- 

nego, który na pierwszy plan wysuwa dbałość o środowi-

sko naturalne, w którym żyjemy, wymaga konsekwencji 

i zaangażowania oraz otwartości wielu grup interesariuszy: 

administracji rządowej i samorządowej, małych przedsię-

biorców i wielkiego biznesu, organizacji pozarządowych, 

przedstawicieli nauki. Z dobrodziejstw środowiska natu-

ralnego korzystamy wszyscy. Dlatego równie ważne są 

indywidualne działania i zachowania każdego z nas – każde-

go odpowiedzialnego obywatela. Ich suma może podnieść 

jakość naszego życia i zapewnić, że podobny jego poziom 

zastaną ci, którzy przyjdą po nas. 

1 Growth Within: a circular economy vision for a competitive Europe”, Fundacja Ellen MacArthur, SUN, McKinsey & Co.
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Jadwiga emilewicz 
minister przedsiębiorczości i technologii

W tym kontekście zupełnie innej mocy nabierają 

postulaty wzywające do efektywnego i odpowie-

dzialnego  gospodarowania wodą. Nikt nie ma bowiem 

wątpliwości, że zapewnienie dostępu do dobrej jakości 

wody pitnej, optymalizacja jej wykorzystywania przez 

gospodarkę, zmniejszanie zanieczyszczeń, czy ograni-

czanie stosowania szkodliwych substancji chemicznych 

– to zadanie współczesnego świata. Jak wiadomo zasoby 

wody nie są nieograniczone, a odpowiedzialne gospoda-

rowanie nią dotyczy wszystkich krajów. 

      Ogromną rolę mają tu do odegrania nowoczesne 

technologie i innowacje. Dla skutecznego ich opracowa-

nia i wdrażania niezbędna jest jednak silna współpraca 

sektora nauki i gospodarki oraz biznesu. Wzrost zain-

teresowania technologiami wodnymi widoczny jest 

na całym świecie. Zagadnieniem tym interesują się 

zarówno światowi gracze operujący m.in. na rynku 

spożywczym i przemysłowym, jak i rosnące w siłę star-

tupy, które dostrzegają w tym zakresie pewną niszę. 

Najnowsze technologie umożliwiają np. poddanie wody 

recyklingowi i wprowadzeniu jej do ponownego obiegu, 

rozwiązania bazujące na nanotechnologii znajdują 

zastosowanie w produkcji materiałów do oczyszczania 

i filtrowaniu wód, a inteligentne kontrolery systemów 

nawadniania, wyposażone w czujniki światła dzienne-

go pozwalają na oszczędzanie wody. Również w Polsce 

przestrzeń do zastosowania innowacji jest ogromna. 

Polscy przedsiębiorcy pracują m.in. nad nowoczesnymi 

biopreparatami do unieszkodliwiania odpadów ścieko-

wych, biogazowaniem ścieków, oczyszczaniem wody 

szarej, czy mobilną  instalacją do usuwania osadów ście-

kowych. Tylko tych kilka przykładów pokazuje potencjał 

jakim dysponują polskie firmy w tym obszarze. Nowe 

rozwiązania, materiały i aparatura mogą poprawić trwa- 

łość całego systemu, zmniejszyć koszty utrzymania 

i zapobiec pogorszeniu jakości wody. 

      Jako rząd chcemy wspierać i promować w szczególno-

ści te technologie, które będą cechować się wydajnością 

i poszanowaniem środowiska. Wprowadzane mecha-

nizmy prawno-finansowe mają  sprzyjać rozwojowi 

wodooszczędnych technologii oraz budowie i moderni-

zacji oczyszczalni ścieków. Niezbędne jest też z jednej 

strony wdrożenie planów zarządzania ryzykiem powo-

dziowym i z drugiej przeciwdziałania skutkom suszy. 

Innowacyjne rozwiązania i technologie, które służą 

poprawie jakości wody, zwiększenia jej zasobów, czy 

oczyszczania ścieków mogą liczyć na wsparcie ze 

środków unijnych. Łączna wartość dofinansowania pro-

jektów przyjętych dotychczas do realizacji w konkursach  

PARP i NCBiR przekracza 85 mln zł. 

      To po raz kolejny potwierdza w jakim kierunku 

musimy podążać. Tradycyjne metody wykorzystujmy, ale 

nie uda nam się odnieść sukcesów – również jeśli chodzi 

o dostępność i jakość wody – bez innowacji i nowych 

technologii.

Czy potrafimy sobie wyobrazić zrównoważony rozwój bez 
odpowiednich zasobów i dobrej jakości wody? Czy rozwój bez  
wody jest w ogóle możliwy? Nie. Woda to „skarb” niezbędny  
nie tylko do rozwoju, ale po prostu do życia. Tym bardziej więc  
zaskakują i niepokoją statystyki, które pokazują, że dziś więcej  
osób cieszy się dostępem do telefonii komórkowej czy internetu  
niż do czystej wody. 
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michał Kurtyka
sekretarz stanu, ministerstwo środowiska

Wzrost temperatury oraz wahania rozkładu czaso- 

wego i przestrzennego opadów spowodują zmiany 

w dostępności wody na potrzeby mieszkańców, środowi 

ska i działalności gospodarczej. W ubiegłych latach mie-

liśmy już możliwość przekonać się, że przedłużające się 

okresy bezopadowe połączone z falami upałów i nastę-

pujące po nich gwałtowne opady stanowią zagrożenie 

dla wielkości plonów rolniczych, stabilności zaopatrzenia 

w energię czy bezpieczeństwa obszarów miejskich wsku-

tek powodzi błyskawicznych. Długotrwałym efektem 

takich zmian może być narastanie zjawiska suszy. Mniej 

widoczne na pierwszy rzut oka skutki zmian klimatu 

odnoszą się choćby do jakości wód, występowania w nich 

określonych organizmów, a finalnie możliwości utrzyma-

nia zdrowych ekosystemów wodnych.

      Zmiany klimatu mają też niewątpliwy wpływ na wody 

morskie. Prognozowany powolny wzrost poziomu mórz 

może zagrozić wielu społecznościom i obszarom przy-

brzeżnym, zaś wzrastająca temperatura i zakwaszenie 

wód morskich wywołają zmiany w ekosystemach mor-

skich, mające istotny wpływ na rybołówstwo i turystykę.

      W skali globalnej również można oczekiwać oddziały- 

wania zmian klimatu na gospodarkę wodną. Lokalne i re- 

gionalne niedobory wód, topnienie lodowców, przesu- 

wanie się stref występowania biosystemów morskich  

czy podnoszenie się poziomu oceanów spowodują  

fundamentalne zmiany w funkcjonowaniu gospodarek,  

społeczeństw i środowiska na całym świecie. Ograniczo- 

ny dostęp do wody pitnej czy na potrzeby rolnictwa może 

stać się zarzewiem międzynarodowych konfliktów i ru- 

chów ludności.

      Rolą decydentów jest zapobieganie wystąpieniu ta- 

kich zjawisk, ograniczenie ich negatywnych skutków oraz 

przygotowanie obywateli i gospodarek na prognozowane 

zmiany. Obecnie wiemy, że bez względu na skalę podej- 

mowanych działań w zakresie ograniczania wzrostu tem-

peratury, ludzkość musi podjąć wyzwanie dostosowania 

się do narastających zmian klimatu. Rozważania w tym 

zakresie muszą stać się naturalnym elementem dokumen-

tów strategicznych i podejmowanych działań we wszystkich 

obszarach polityki. Należy także podjąć refleksję, czy ist-

niejące prawodawstwo dobrze przygotowuje nas na te 

wyzwania, w skali krajowej, europejskiej i globalnej.

      Niniejszy raport w sprawie zarządzania zasobami wo- 

dnymi w Polsce pojawia się w niezwykle trafnym 

momencie organizacji przez Polskę 24. Sesji Konferencji 

Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych 

w sprawie zmian klimatu. Wierzę, że połączenie wiedzy 

zawartej w raporcie i refleksji wyniesionych ze Szczytu 

Klimatycznego w Katowicach pozwoli na lepsze przy-

gotowanie polskiej gospodarki wodnej do sprostania 

wyzwaniom zmian klimatu. Zapraszam do lektury.

Tajemnica dobrego zarządzania zasobami wodnymi polega 
na zapewnieniu pożądanej ilości wody o odpowiedniej jakości 
w danym miejscu i czasie. Obserwowane i prognozowane zmiany 
klimatu mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie lub wzmacniać 
ryzyko w odniesieniu do wszystkich składników tego równania.





Część i



zarządzanie zasobami wodnymi 
w polsce 2018

20  

Stan ilościowy

Uwzględniając warunki hydrologiczne oraz położenie 

geograficzne kraju w zasięgu klimatu umiarkowa-

nego przejściowego zasoby wodne w Polsce są małe.  

Charakteryzuje je również znaczne zróżnicowanie 

przestrzenne, będące konsekwencją dużej zmienności 

warunków środowiska przyrodniczego, kształtujących 

cykl hydrologiczny. Regionalne zróżnicowanie poszcze- 

gólnych elementów bilansu wodnego – opadów atmo- 

sferycznych, parowania terenowego i odpływu (po- 

wierzchniowego oraz podziemnego) wynika z heteroge-

niczności takich czynników jak klimat, pokrycie terenu, 

rzeźba terenu, w tym pasma górskie jako bariery orogra-

ficzne, budowa geologiczna i rodzaj gleb.

      Ścieranie się wpływów kontynentalnych z oceanicz- 

nymi powoduje dużą zmienność sezonową i nieprzewi-

dywalność opadów. Położenie kraju w stosunku do 

oceanu wpływa także na wielkość opadów, które 

maleją od oceanu w głąb kontynentu, z zachodu na  

wschód. Dlatego opady w Polsce są mniejsze niż 

w większości krajów europejskich. Dodatkowym pro-

blemem są występujące często w ostatnich latach 

bezśnieżne zimy, podczas których brak śniegu i zma- 

gazynowanej w nim wody, zasilającej wody powierzch-

niowe i podziemne, niekorzystnie wpływają na zasoby 

wodne kraju. 

Zasoby wodne w Polsce
Woda słodka, gromadzona w zasobach powierzchniowych 
i podziemnych, stanowi jedynie 2,5% zasobów wodnych Ziemi. 
Polska jest w grupie państw, którym grozi deficyt wody. 

Źródło: Gutry-Korycka i in. 2014 za Jaworska i in. 2008

rys. 1
Zróżnicowanie przestrzenne rocznej sumy opadów normalnych  
w wieloleciu 1951-2005

Zasoby wód powierzchniowych

ministerstwo Gospodarki morskiej i Żeglugi śródlądowej
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      Średni opad w granicach Polski w roku hydrologicz-

nym 2016 wyniósł 698,9 mm (w przypadku uwzględnienia 

zlewni zasilających rzeki dopływające do Polski średni 

opad - 684,5 mm). Roczna suma opadów atmosferycznych 

charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem obszaro-

wym. Najniższe  wartości, poniżej 500 mm rocznie,  

obserwowane są na Kujawach i w Wielkopolsce, nato- 

miast najwyższe, powyżej 1000 mm rocznie, w Tatrach 

oraz w części Sudetów oraz Bieszczad. Średnia war-

tość dla warstwy odpływu wody z terenu Polski 

wynosi 115,2 mm. Wielkość odpływu jednostkowego 

obszarów hydrograficznych również wykazuje dużą 

zmienność przestrzenną. Średni odpływ jednostko-

wy z wielolecia 1951-1990 w dorzeczu Wisły wynosił  

5,54 dm3/s/km2, natomiast w dorzeczu Odry 5,3 dm3/s/

km2. Analogicznie jak w przypadku sum opadów, naj- 

większy odpływ jednostkowy – ok. 12 dm3/s/km2 wystę-

puje w zlewni górskich dopływów Wisły, a najmniejszy  

– 4 dm3/s/km2, w zlewniach nizin środkowych, Kujaw 

i Wielkopolski.  

      Wody płynące w Polsce zasilane są zarówno spływa- 

mi powierzchniowymi wód opadowych oraz roztopo- 

wych, jak i wodami podziemnymi. Połowa średniego  

odpływu rzekami do Bałtyku pochodzi z zasilania 

wodami podziemnymi. Spowodowane jest to wystę-

powaniem w podłożu porowatych utworów skalnych, 

zapewniających, dzięki swojej dużej przepuszczalności, 

niemal ciągły dopływ wód podziemnych do rzek. 

      W Polsce na jednego mieszkańca przypada ok. 1800 

m3/rok (ilość wody odpływającej z obszaru całego kraju 

do morza na jednego mieszkańca, rys. 3), w trakcie suszy 

wskaźnik ten spada poniżej 1000 m3/rok/osobę. Biorąc 

Źródło: Gutry-Korycka i in. 2014 za Jokiel 2004

rys. 2
Średni odpływ jednostkowy w latach 1951-2000 określający wielkość 
i zróżnicowanie przestrzenne zasobów wodnych Polski

pod uwagę ten wskaźnik, nasz kraj znajduje się w grupie 

państw, którym grozi deficyt wody. Średnia ilość wody 

przypadająca na jednego mieszkańca Europy jest 2,5 razy 

większa i wynosi ok. 4500 m3/rok.

      Analizując roczną dostępność czystej wody dla Europy 

(rys. 4) można zauważyć, że obszary Europy Środkowo-

Wschodniej, w tym Polski i Hiszpanii, mają średnio mniej 

niż 200 mm słodkiej wody dostępnej każdego roku, pod-

czas gdy popyt na wodę jest 3-10 razy wyższy.
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Źródło: Joint Research Centre

rys. 4
Roczna dostępność słodkiej wody 
dla Europy (średnia dla wielolecia 
1990-2010)

      W wieloleciu 1951-2016 średnia wartość łącznych 

zasobów wód płynących w Polsce wyniosła 60 400 

mln m3. Natomiast w roku hydrologicznym 2016 łączne 

zasoby wód płynących wyniosły w Polsce 41 438,9 mln 

m3 (z tego dopływ wód spoza granic Polski wyniósł  

5 073,4 mln m3, a odpływ ze zlewni znajdujących się 

w granicach Polski wyniósł 36 365,5 mln m3).

      Analizując stan zasobów wód powierzchniowych 

należy pamiętać o wodach stojących. W jeziorach, zbior-

nikach retencyjnych oraz obszarach wodno-błotnych 

zretencjonowane jest ok. 40 km3 wód powierzchniowych. 

Potencjalna retencja powierzchniowa w 856 jeziorach 

o powierzchni ponad 10 ha wynosi 18,2 km3. Podobna 

ilość wody magazynowana jest w obszarach wodno-błot-

nych. Natomiast łączna objętość wody zmagazynowana 

w sztucznych zbiornikach retencyjnych wynosi ok. 4 mld 

m3, co stanowi niewiele ponad 6,5% objętości średniego 

rocznego odpływu z wielolecia. 

      Podsumowując, zasoby wód powierzchniowych  

w Polsce są rozmieszczone w sposób nierównomierny.  

Południowe obszary kraju (tereny wyżynne i górskie)  

rodzaje odnawialnych zasobów wodnych objętość [km3] warstwa [mm]

Opady atmosferyczne (1951-2005)

Dopływ spoza granic kraju

Zasoby całkowite (powierzchniowe)

Zasoby własne (powierzchniowe)

196,0 626,9

7,7 24,6

61,6 197,0

53,9 172,4

tab.1
Średnie wielkości powierzchniowych zasobów wodnych Polski w latach 1946-2011

Źródło: Gutry-Korycka i in. 2014

Źródło: Gutry-Korycka 2018

rys. 3
Jednostkowe zasoby 
wodne całkowite Polski 
przypadające na jednego  
mieszkańca (per capita) 
w latach 1946-2015 
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charakteryzują się większą ich ilością, natomiast środko-

wa i północna część Polski, co wynika w szczególności 

z niekorzystnych warunków przyrodniczych, boryka się  

z ich deficytem. Zasoby wodne charakteryzuje również 

duża zmienność w cyklu rocznym (w porze letniej opad 

bywa kilkakrotnie wyższy niż zimą) oraz pomiędzy 

poszczególnymi latami.

W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska 

prowadzone są badania i oceny stanu jednolitych  

części wód powierzchniowych (JCWP) - rzecznych, w tym 

zbiorników zaporowych, jeziornych, przejściowych i przy-

brzeżnych - i podziemnych, na jakie podzielona została 

sieć hydrograficzna naszego kraju, zgodnie z wymagania-

mi Ramowej Dyrektywy Wodnej.

      W ujęciu krajowym wśród ocenionych naturalnych 

jednolitych części wód rzecznych 0,5% osiągnęło stan 

bardzo dobry a 16% dobry stan ekologiczny (spośród 1974 

jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych  

przebadanych w latach 2011-2016). Wśród sztucznych  

i silnie zmienionych JCWP potencjał maksymalny osią- 

gnęło 0,25% a dobry 9% ocenionych JCWP. Stan chemicz-

ny badany był w 1029 JCWP rzecznych, z czego w 507  

(49%) stwierdzono dobry stan chemiczny, a w 522 (51%) 

stwierdzono stan zły. 

      Oceny ogólnego stanu dokonano w przypadku 1752 

JCWP rzecznych, z czego tylko w przypadku 127 (7,25%) 

stwierdzono stan dobry, natomiast w przypadku 1625 

(92,75%) stwierdzono stan zły.

      Na podstawie badań przeprowadzonych w latach 

2011-2016 dla jednolitych części wód jezior co najmniej 

dobry stan ekologiczny stwierdzono w 33,5% naturalnych 

jezior. Co najmniej dobry potencjał ekologiczny osiągnę-

ło 24,5% silnie zmienionych jezior. Dobry stan chemiczny 

osiągnęło 80,1% przebadanych jezior a dobry stan JCWP 

stwierdzono w 15,7% ocenionych jezior.

      W latach 2011-2016 dokonano monitorowania i oce-

niano jednolite części wód powierzchniowych przejściowe 

i przybrzeżne. Żadna z monitorowanych wód przejścio-

wych i przybrzeżnych nie została oceniona jako będąca 

w bardzo dobrym lub dobrym stanie (lub maksymalnym 

potencjale) ekologicznym, spośród ocenianych pod tym 

kątem 19 JCWP. Ocena stanu chemicznego tych wód 

wykonana w tych samych latach wykazała, że 8 JCWP 

znajdowało się w stanie dobrym chemicznym a 7 w stanie 

poniżej dobrego.

Stan jakościowy

Zasoby zwykłych wód podziemnych (niezaliczonych 

do wód leczniczych, termalnych oraz solanek) do- 

stępne do zagospodarowania są ustalane w obszarach 

i jednostkach bilansowych, wyznaczanych jako wytypo-

wane do przeprowadzania bilansu wodnogospodarczego 

zlewnie rzek, będących w związku hydraulicznym z wo- 

dami podziemnymi i obejmujących strefy zasilania 

ujęć wód podziemnych. Zasoby dostępne do zagospo-

darowania ustalane są jako zasoby dyspozycyjne wód 

podziemnych. Zasoby dyspozycyjne wód podziemnych 

są ustalane w ilościach średnich wieloletnich zgodnie 

z przebiegiem ich odnawialności, właściwym dla warun-

ków hydrogeologicznych panujących w jednostkach 

bilansowych. Są one określane metodą modelowania 

matematycznego przepływu wód podziemnych, pro-

gnozowanego w warunkach dopuszczalnego stopnia 

zagospodarowania zasobów jednostki bilansowej, z za- 

chowaniem celów środowiskowych, wyznaczonych do  

osiągnięcia i utrzymania w ekosystemach chronionych.  

Model matematyczny jednostki bilansowej powstaje  

w oparciu o szczegółową analizę wyników istniejącego 

rozpoznania geologicznego, hydrogeologicznego i hydro- 

logicznego, uzupełnionego dodatkowo zaprojektowa-

nymi badaniami i pomiarami terenowymi. Wg. stanu na 

31.12.2017 r. roku zasoby dyspozycyjne wód podziem-

nych zostały ustalone na obszarze 80% powierzchni 

kraju. Na pozostałej części kraju są prowadzone prace 

dokumentacyjne, których ukończenie nastąpi w 2019 r. 

      Zasoby zwykłych wód podziemnych dostępne do zago-

spodarowania dla obszaru całego kraju wynoszą, wg. stanu  

rozpoznania na dzień 31 grudnia 2017 r., około 12,73 km3/

Stan ilościowy

Zasoby wód podziemnych
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rok (ok. 35 mln m3/dobę). Na ich całkowitą wartość skła-

dają się:

- 9,82 km3/rok (ok. 27 mln m3/dobę) zasobów dyspozycyj- 

nych dla obszarów o powierzchni stanowiącej łącznie  

ok. 80% powierzchni Polski;

- 2,91 km3/rok (ok. 8 mln m3/dobę) zasobów perspekty-

wicznych, oszacowanych jako zasoby perspektywiczne dla  

pozostałej części kraju (ok. 20% powierzchni Polski),  

do czasu udokumentowania na tych obszarach zasobów 

dyspozycyjnych.

      Zasilanie podziemne tworzy średnio na obszarze kraju  

i w przeciętnych warunkach hydrologiczno-meteorologi- 

cznych 52,5% rocznej objętości odpływu rzecznego. W okre-

sach suszy hydrologicznej uwidacznia się spadek stanu 

retencji w płytkich poziomach wodonośnych o swobodnym 

zwierciadle, zaś przepływ rzek w okresie niżówek był tworzo-

ny wyłącznie z zasilania podziemnego. W ostatnich latach 

użytkowe poziomy wodonośne o zwierciadle napiętym  

– stanowiące główne źródło zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę – nie podlegały istotnym spadkom zasobności. 

Ogólna ocena stanu jednolitych części wód podziem-

nych (JCWPd) składa się z oceny stanu chemicznego 

i ilościowego. Obie oceny są w stosunku do siebie równo-

rzędne, a za ostateczny stan wód podziemnych przyjmuje 

się gorszą z tych dwóch ocen. Ocena stanu chemicznego 

i ilościowego JCWPd w 2016 r., wykazała dobry stan w 150 

JCWPd, a słaby stan w 22 JCWPd (rys. 5). Stan dobry stwier-

dzono w 92,49% powierzchni dorzecza Wisły, 85,75% 

powierzchni dorzecza Odry, 6,58% powierzchni dorzecza Du- 

naju i 100% powierzchni dorzecza Łaby, Niemna i Pregoły, 

Dniestru, Jarft, Świeżej i Ucker. Stan słaby stwierdzono 

w 7,51% powierzchni dorzecza Wisły, 14,25% powierzch-

ni dorzecza Odry i 93,42% powierzchni dorzecza Dunaju. 

W dorzeczach Łaby, Niemna i Pregoły, Dniestru, Jarft, 

Świeżej i Ucker stanu słabego nie stwierdzono.      

Stan jakościowy

Źródło: GIOŚ

rys. 5 
Ogólna ocena stanu jednolitych części wód podziemnych wg danych z 2016 r.
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Źródło: SMRS-System Monitoringu Suszy Rolniczej, 
IUNG-PIB www.susza.iung.pulawy.pl/KBW/

rys. 6 
Klimatyczny bilans wodny - KBW (mm), okres: 21.VII- 20.IX.2018

W ostatnich latach problem deficytu wody i zwią-

zanego z nim zjawiska suszy nasiliły się. Wynika 

to zarówno z nasilającej się antropopresji, jak i zmian 

klimatu. Powszechny, chaotyczny proces urbanizacji 

i towarzyszące mu uszczelnianie powierzchni zlewni 

przyczyniają się do zmiany bilansu zasobów wodnych. 

Przyspieszenie spływu wód opadowych zakłóca natural-

ny obieg wody w przyrodzie, w tym ogranicza zasilanie 

zasobów wód podziemnych. 

      W ostatnich latach na obszarze Polski występowa-

ły wszystkie trzy etapy suszy: atmosferyczna, glebowa 

i hydrologiczna. Brak wystarczającej ilości opadów i będą- 

ca jego konsekwencją susza atmosferyczna powodowa-

ła spadek stanów wód w rzekach oraz występowanie 

niżówek hydrologicznych na znacznych odcinkach pol-

skich rzek. W konsekwencji zwiększył się udział zasilania 

cieków z zasobów podziemnych, co prowadziło do obni-

żenia zwierciadła wód podziemnych i występowania 

niżówki hydrologicznej na znacznych obszarach kraju.

Problemy związane z deficytem zasobów wodnych
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      Jednym z narzędzi oceny aktualnych zasobów wo- 

dnych, w tym diagnozy ich niedoborów, jest analiza kli- 

matycznego bilansu wodnego (KBW), który jest wskaź-

nikiem umożliwiającym określenie stanu uwilgotnienia 

środowiska przy wykorzystaniu danych meteorolo-

gicznych. KBW jest określany jako różnica pomiędzy 

przychodami wody (w postaci opadów) a stratami w pro-

cesie parowania (ewapotranspiracja). Poniżej na rysunku 

6 przedstawiony jest KBW dla okresu występowania suszy 

w 2018 r. Na mapie widoczna jest bardzo duża zmienność 

wskaźnika w poszczególnych regionach kraju.

      Niekorzystna sytuacja hydrogeologiczna wynika- 

jąca z niskiego położenia zwierciadła wód podziemnych  

w pierwszym poziomie wodonośnym prowadziła niejed- 

nokrotnie do problemów w zapatrzeniu w wodę na te- 

renach niezwodociągowanych, na których ludność ko- 

rzysta wyłącznie z indywidulanych płytkich ujęć wód 

podziemnych (np. studnie kopane).

      Występujące w okresie letnim niedobory wody  spo-

wodowały także znaczne straty w rolnictwie i leśnictwie. 

W tym roku susza rolnicza wystąpiła na obszarze całej 

Polski, w niemal 83% gmin, na powierzchni ponad 63% 

gruntów ornych. Suszę notowano we wszystkich woje-

wództwach, a w 10 z nich występowała we wszystkich 

gminach. Wartość powstałych strat była znacząca, tylko 

na pomoc dla poszkodowanych rolników i hodowców ryb 

rząd przeznaczył prawie 800 mln złotych.



zarządzanie zasobami wodnymi 
w polsce 2018

27   

Zarządzaniem zasobami wodnymi zajmuje się dział 

gospodarki narodowej jakim jest gospodarka wodna. 

Czym zajmuje się gospodarka wodna? Jest to dział zaj-

mujący się kształtowaniem zasobów śródlądowych wód 

powierzchniowych i podziemnych, jak również ich ochroną 

przed wyczerpaniem i zanieczyszczeniem. W szczególności 

gospodarka wodna zajmuje się problemami zaopatrzenia 

w wodę ludności, rolnictwa i przemysłu, ochroną przed 

powodzią i łagodzeniem skutków suszy, tworzeniem 

warunków dla rozwoju energetyki wodnej oraz żeglugi 

śródlądowej oraz niezwykle popularnym obecnie rozwojem 

turystyki i rekreacji związanej z wodą. Jest to więc inter-

dyscyplinarny sektor. Co więcej rozwiązanie tych bardzo 

istotnych dla gospodarki i społeczeństwa problemów musi 

odbywać się zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju 

i uwzględnieniem wielu ograniczeń przyrodniczych. 

      Polska w okresie po II Wojnie Światowej nie poświęcała 

gospodarce wodnej należytej uwagi. Jedynym jaśniejszym 

okresem były lata 1960 – 72 kiedy istniał Centralny Urząd 

Gospodarki Wodnej (CUGW), który zajmował się całokształ-

tem problemów wodnych. Został on jednak zlikwidowany 

bowiem bez przerwy żądał coraz to nowych środków na 

proponowane budowle hydrotechniczne [3]. Został on roz-

dzielony miedzy kilka ministerstw, w których problematyka 

gospodarki wodnej nie stanowiła priorytetu.

      Rozwiązanie wielu problemów gospodarki wodnej jest  

bardzo trudne ze względu na często przeciwstawne cele 

poszczególnych sektorów, co wymaga wielu ograniczeń 

i znalezienia optymalnych rozwiązań. W związku z tym 

powstała i rozwinęła się dyscyplina naukowa gospodar-

ka wodna, która podejmuje systemowe rozwiązanie tych 

zagadnień biorąc pod uwagę uwarunkowania hydrolo-

giczne, meteorologiczne, hydrogeologiczne, rolnicze, 

przestrzennego zagospodarowania czy uwarunkowania 

społeczne. Dyscyplinie tej na całym świecie poświęcono 

wiele podręczników, publikacji i dyskusji. W Polsce niestety 

dyscyplina ta, mimo działania wielu gremiów naukowych 

nie uzyskała statusu dyscypliny naukowej.

Zarządzanie zasobami wodnymi  
w Polsce

prof. wojciech majewski
instytut meteorologii i Gospodarki wodnej pib warszawa
Komitet Gospodarki wodnej pan

Wprowadzenie

Pod pojęciem zasobów wodnych kraju, regionu czy 

zlewni rozumiemy całokształt wody znajdującej się 

w rzekach, wodach podziemnych, jeziorach i sztucznych 

zbiornikach wodnych utworzonych przez spiętrzenia rzek. 

Należy jednak wyraźnie wyróżnić dostępne zasoby wodne. 

Są to wody nie zanieczyszczone lub zanieczyszczone 

w małym stopniu nadające się do użycia dla celów komu-

nalnych, rolniczych czy przemysłowych oraz wody, których 

pobór nie jest ograniczony warunkami ekologicznymi, jak 

przepływ nienaruszalny w rzekach czy pobór wód grun-

towych nie powodujący obniżenia się zwierciadła wód 

podziemnych zagrażający drzewom lub innej roślinności. 

Wielkość dostępnych zasobów wodnych jest znacznie mnie-

jsza od całości zasobów wodnych. 

      Określenie wielkości zasobów wodnych jest bardzo 

trudne i niestety nie ma jednego precyzyjnego spos-

obu jego określenia. Jednym z takich sposobów jest 

współczynnik dostępności wody. Jest to stosunek 

wielkości średniego wieloletniego odpływu rzekami do 

morza lub określonego odbiornika oraz liczby ludności 

zamieszkującej dany teren. Przyjmując średni wieloletni 

odpływ rzekami z terenu Polski do morza (Wisła, Odra, 

rzeki Przymorza) 62 km3 i ludność zamieszkującą teren 

Polski 38,3 mln. mieszkańców otrzymujemy współczynnik 

dostępności wody w wysokości około 1600 m3 na miesz-

kańca rocznie, co stawia nasz kraj pod tym względem na 

jednym z ostatnich miejsc w Europie. Współczynnik ten 

dla Europy kształtuje się około 4500 m3. Niedoskonałość 

tego współczynnika polega na tym, że przez wiele krajów 

Zasoby wodne i ich uwarunkowania
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przepływają duże rzeki, co zaciemnia rzeczywistą sytuację. 

Jednakże niższy współczynnik dostępności wody w Polsce 

w stosunku do całej Europy może budzić obawy. Polska 

pod tym względem przedstawia właściwy obraz bowiem, 

89% dorzecza Odry i 87% dorzecza Wisły znajduje się 

w granicach Polski. Oznacza to że dopływy z zagranicy 

są stosunkowo niewielkie. Natomiast wszystkie rzeki 

Przymorza znajdują się całkowicie na terenie Polski.

      Następnym problemem rzutującym na gospodarowan-

ie zasobami wodnymi jest pojemność wody w zbiornikach 

retencyjnych. Wielkość ta jest zazwyczaj odnoszona do 

średniego wieloletniego odpływu z danego terenu. 

W Polsce ten wskaźnik wynosi około 6%, podczas gdy 

wszystkie sąsiadujące z nami kraje mają ten wskaźnik 

znacznie wyższy od 10%. Większa pojemność wody w zbi-

ornikach retencyjnych znacznie ułatwia gospodarowanie 

zasobami wody szczególnie w sytuacjach ekstremalnych 

(powodzie, susze). Nie zmienia jednak współczynnika 

dostępności wody. Błędne jest twierdzenie, że zwiększo-

na pojemność wody w zbiornikach retencyjnych rozwiąże 

całkowicie problemy powodzi i suszy. Może jednak 

przyczynić się do złagodzenia tych problemów, ale nie 

rozwiąże ich całkowicie.

      Gospodarowanie zasobami wodnymi nie jest możliwe 

bez udziału budowli hydrotechnicznych piętrzących wodę 

i regulujących ich przepływ. W Polsce mamy niestety 

mało takich budowli a propozycja jakichkolwiek nowych 

obiektów natrafia na protesty ekologów w szczególnoś-

ci w dolinach rzecznych, które są objęte programem 

NATURA 2000. 

      Te fakty wskazują jasno, że stan gospodarki wodnej 

w Polsce jest bardzo zły a gospodarka wodna ma 

niestety niską rangę i brak zrozumienia wśród decy-

dentów. Być może sytuacja ta ulegnie obecnie poprawie 

w związku z powołaniem Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie, w zasięgu którego znajduje 

się całokształt spraw gospodarki wodnej. PGW WP zna-

jduje się w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej. Mamy również nowe Prawo Wodne.

Europejska Agencja Środowiska uznając, że ocena wiel-

kości zasobów wodnych w postaci relacji odpływu 

z danego terenu i liczby ludności zamieszkującej ten obszar 

w stosunku do krajów, przez które przepływają duże 

rzeki (np. Węgry, Słowacja – Dunaj)  nie daje właściwych 

wyników zaproponowała tą ocenę w postaci Wskaźnika 

Wykorzystania Wody. Jest to procentowy stosunek obję-

tości zużytej wody i odnawialnych wieloletnich zasobów 

wodnych. Na te zasoby wodne składa się dopływ z poza 

granic kraju, opady atmosferyczne, aktualna evapotranspi-

racja i zmiana pojemności w zbiornikach retencyjnych. Ten 

system ma również swoje niedoskonałości. Kraj o dużych 

odnawialnych zasobach wodnych i jednocześnie dużym 

zużyciu wody jest na takim samym poziomie jak kraj 

o małych odnawialnych zasobach wodnych i małym zuży-

ciu wody. Takim przykładem może być Polska i Francja. 

Francja posiada duże odnawialne zasoby wodne, ale 

dużo wody zużywa na cele rolnicze. Natomiast w Polsce 

o małych odnawialnych zasobach wodnych główne zuży-

cie wody jest na cele komunalne i przemysłowe, natomiast 

bardzo małe zużycie wody jest na cele rolnicze, jedynie 

około 10% całkowitego poboru. Trudno w sposób jedno-

znaczny i obiektywny dokonać oceny zasobów wodnych 

danego kraju. Jeżeli chodzi o Polskę to mamy bardzo 

niskie odnawialne zasoby wodne, stosunkowo niewielkie 

zużycie wody oraz małą pojemność wody w zbiornikach 

retencyjnych. Te fakty świadczą o poważnych trudnościach 

racjonalnego gospodarowania wodami.  

Wskaźnik wykorzystania wody (Water Eksploitation Index – WEI)

W 2004 r. Polska weszła do Unii Europejskiej. Tym 

samym przyjęliśmy zobowiązanie przestrzegania 

wszelkich uwarunkowań prawnych istniejących w UE. 

Jednym z nich jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2000/60/WE, przyjęta w 2000 r. i ustanawiająca  

ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wod- 

nej, zwana potocznie Ramową Dyrektywą Wodną (RDW). 

Dyrektywa ta uznaje za główny cel gospodarowania 

Ramowa Dyrektywa Wodna
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wodami uzyskanie i utrzymanie dobrego stanu ekosyste-

mów wodnych i od wody zależnych. RDW uznaje również 

celowość wykorzystania zasobów wodnych do ochrony 

przed sytuacjami ekstremalnymi, jakimi są powodzie 

i susze. Bezwzględnym warunkiem tych działań jest to, 

aby nie spowodowały one pogorszenia stanu ekosys-

temów wodnych i od wody zależnych. Dobry stan wód 

gwarantuje ludności zaopatrzenie w dobrej jakości wodę. 

Jest to potrzeba najważniejsza. RDW nie mówi nic na 

temat wykorzystania zasobów wodnych do celów żeglugi 

i energetyki. Uważa się, że są to potrzeby drobnych grup 

interesu i zgodnie z RDW sprawy te powinny być reali-

zowane zgodnie z hierarchią potrzeb. Jest oczywiste, że 

w większości krajów UE problemy te zostały już dawno 

rozwiązane i priorytetem stała się jakość wody. Polska, 

która ma duże zaległości w gospodarczym wykorzystaniu 

rzek musiała większość środków przeznaczyć na poprawę 

jakości wód, która była niestety bardzo zła. Duże środki 

wydaliśmy na budowę oczyszczalni ścieków zaniedbując 

inne budowle hydrotechniczne. 

      RDW zwróciła wyraźnie uwagę na wprowadzenie 

mechanizmu rynkowego jeżeli chodzi o wykorzystanie 

zasobów wodnych. Za pobieraną wodę jak również jej 

zanieczyszczenie trzeba płacić. Takie podejście przyczy-

niło się do ograniczenia marnotrawstwa wody a tym 

samym znaczne zmniejszenie jej zużycia. 

W 2007 r. Parlament Europejski i Rada przyję-

ły Dyrektywę 2007/60/WE w sprawie oceny 

ryzyka powodziowego i zarządzania nim. Dyrektywa 

ta jest znana potocznie jako Dyrektywa Powodziowa. 

Dyrektywa ta prezentuje zupełnie nowe podejście do 

rozwiązania zagadnień powodzi. Mówimy o ryzyku 

powodziowym, które jest pewną syntezą prawdopo-

dobieństwa wystąpienia powodzi na danym terenie i 

podatności tego obszaru na oddziaływanie powodzi. 

Ryzyko powodziowe nie jest duże na terenie, na którym 

prawdopodobieństwo powodzi jest duże, ale teren ten 

nie jest szczególnie narażony na zagrożenie powodzio-

we. Działania zmierzające do zrealizowania Dyrektywy 

Powodziowej polegały na stworzeniu map zagrożenia 

powodziowego, map ryzyka powodziowego i zarządzania 

ryzykiem powodziowym. Właściwe zarządzanie ryzy-

kiem powodziowym spowoduje zmniejszenie zagrożenia 

dla życia i zdrowia ludzkiego, środowiska, działalności 

gospodarczej i dziedzictwa kulturowego. Jest to również 

pewnego rodzaju przygotowanie ludzi na terenach obję-

tych powodzią do przygotowania się i samodzielnego 

radzenia.

      Bardzo często mówi się o technicznych i nietech-

nicznych środkach przeciwdziałania powodzi. Często 

są spory o to, który sposób jest bardziej efektywny. 

Rozwiązaniem jest oczywiście równoprawne stosowa-

nie obu sposobów.

Dyrektywa powodziowa

W lipcu 2017 r. Sejm RP uchwalił ustawę Prawo 

Wodne, które jest dokumentem ustalającym 

całokształt problemów związanych z gospodarką wodną 

i zarządzaniem zasobami wodnymi w Polsce. Ustawa 

składa się z XIII działów i 574 artykułów. Prawo Wodne 

weszło w życie 1 stycznia 2018 r. Zasadniczym elemen-

tem ustawy jest powołanie Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego – Wody Polskie (PGW WP). Jest ono centralną  

instytucją zarządzającą krajowymi zasobami wodny- 

mi. PGW WP przejęło Wojewódzkie Urzędy Melioracji 

i Urządzeń Wodnych oraz Regionalne Zarządy Gospo- 

darki Wodnej, których liczbę zwiększono do do jedenastu.  

Są to RZGW w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwi- 

cach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, 

Wrocławiu i Warszawie. Istnieje 50 Zarządów Zlewni oraz 

330 nadzorów wodnych. Jednostką nadrzędną dla RZGW 

jest Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie  

z 7 departamentami. 

      Nowe Prawo Wodne uwzględnia postulaty Ramowej 

Dyrektywy Wodnej, Dyrektywy Powodziowej oraz innych 

dyrektyw UE związanych z gospodarowaniem zasobami 

wodnymi.

Prawo wodne
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W 2017 r. Polska podpisała i ratyfikowała konwen-

cję AGN, na mocy której zobowiązaliśmy się do 

przekształcenia trzech wytyczonych w Polsce międzyna-

rodowych dróg wodnych do co najmniej  klasy IV. Jest to 

trasa E30 obejmująca Odrę z połączeniem do Republiki 

Czeskiej i Dunaju, E70 prowadząca od Zalewu Wiślanego 

przez dolną Wisłę, połączenie Wisły z Odrą i połączenie 

z drogami wodnymi Niemiec. E40 to droga wodna Bałtyk 

- Morze Czarne przez dolną Wisłę połączenie z droga-

mi wodnymi Białorusi w Brześciu i dalej przez Białoruś 

i Ukrainę do Morza Czarnego. Te trasy w Polsce obej-

mują około 1 700 km. Jest to więc niezwykle ambitne, 

wieloletnie przedsięwzięcie wymagające dużych nakładów 

finansowych, kadr inżynierskich i przedsiębiorstw wyko-

nawczych. UE zobowiązuje się do pomocy finansowej przy 

realizacji tego projektu.

      Na obecnym terenie Polski istnieje około 3 800 km 

śródlądowych dróg wodnych. Powstawały one w różnym 

okresie a celem ich były ówczesne potrzeby, które dziś są  

zupełnie inne. Trzeba również brać uwagę fakt możliwości 

technicznych tych inwestycji wtedy, gdy były one realizo-

wane. W okresie przedrozbiorowym Wisła była najbardziej 

użeglownioną rzeką Europy. Rocznie przepływało rzeką 

mimo prymitywnych środków żeglugi ćwierć miliona ton 

surowców i produktów rocznie.  Mówiąc o wykorzystaniu 

rzek dla celów żeglugi transportowej musimy zdawać 

sobie sprawę, ze wymaga to nie tylko odpowiedniej 

charakterystyki drogi wodnej (IV klasa), odpowiedniego 

taboru, ale również szerokiego zaplecza w postaci portów, 

przeładowni, stoczni i węzłów logistycznych.

      Podpisanie konwencji AGN zobowiązuje nas do dopro-

wadzenia wytyczonych międzynarodowych dróg wodnych 

w Polsce (E30, E40 i E70) do co najmniej klasy IV. Wiąże się 

z tym zapewnienie głębokości tranzytowej na tych trasach 

w granicach 2,50 – 2,80 m. Jest to sprawa możliwa do osią-

gnięcia jedynie przez spiętrzenia Wisły i Odry oraz innych 

rzek stopniami wodnymi bądź wybudowanie niezależnych 

kanałów żeglugowych. Warto przypomnieć, że od wielu 

lat istnieje projekt Kaskady Dolnej Wisły obejmujący zabu-

dowę odcinka Wisły od Warszawy do morza 10 stopniami 

wodnymi [4]. Kaskada ta ma charakter żeglugowo-ener-

getyczny. Jeden stopień tej kaskady – Włocławek istnieje 

od 1970 r.  a drugi jest obecnie planowany poniżej niego 

– Siarzewo. 

      AGN to projekt, który przyniesie Polsce wiele korzyści 

o charakterze lokalnym jak również międzynarodowym 

(Rys.1). Wymaga on jednak szerokiego udziału tech-

nicznego, społecznego i ekonomicznego nie mówiąc, że 

w wielu aspektach będzie on kontrowersyjny z ogranicze-

niami ekologicznymi w tym obszarami Programu Natura 

2000.

Konwencja AGN

rys.1 
Przebieg międzynarodowych dróg wodnych śródlądowych AGN na terenie Polski
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Mała hydroenergetyka wodna ma w Polsce bardzo długą 

tradycję. Na początku XX wieku na obecnym terenie 

Polski było ponad 8 000 obiektów małej hydroenergetyki. 

Były to w większości obiekty wykorzystujące wytworzo-

ną energię na miejscu w postaci młynów, tartaków czy 

kuźni. Niewielka liczba tych obiektów była małymi elek-

trowniami wodnymi. W latach 80. istniało już tylko około 

2000 takich obiektów z których jedynie około 300 było 

eksploatowanych. Wynikało to z możliwości uzyskania 

tylko nieznacznych mocy, które nie interesowały sektora 

energetycznego. Liczyły się obiekty o mocach 100 MW 

i większych niezależnie od źródła tych mocy i stopnia 

oddziaływania na środowisko.  

      Jedynym jaśniejszym punktem rozwoju energetyki 

wodnej w Polsce była Kaskada Dolnej Wisły, której idea 

powstała już po II Wojnie Światowej, gdzie proponowana 

moc elektrowni wynosiła 1 300 MW. Jak dotychczas skoń-

czyło się na wybudowaniu jedynie stopnia Włocławek. 

      Z biegiem czasu okazało się, że małe elektrownie 

wodne (MEW) mają sens i warto się tym problemem 

interesować. Okazuje się, że potencjał techniczny do wyko-

rzystania w MEW w Polsce szacuje się na około 5 TWh 

rocznie [2] a około 50% tego potencjału uznaje się za moż-

liwy do zrealizowania z punktu widzenia ekonomicznego. 

Jak wskazują dane jedynie 20% potencjału technicznego 

MEW jest wykorzystywane.

      Warto zwrócić uwagę, że w Polsce od 30 lat funkcjo-

nuje Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych, 

które za swój cel stawia rozwój i promocję małej hydro-

energetyki w Polsce. W Polsce nie ma oficjalnej definicji 

MEW, ale do instalacji tych zalicza się obiekty o mocy nie 

przekraczającej mocy 5 MW. W rzeczywistości MEW 

w Polsce to obiekty o mocach kilkuset a nawet tylko kilku-

dziesięciu kW. Uzyskanie pozwoleń administracyjnych dla 

realizacji projektu wymaga niestety uzyskania wielu decy-

zji. Ważną jest decyzja środowiskowa oceniająca wpływ 

przedsięwzięcia na środowiska, następnie warunki zabu-

dowy, ocena wodnoprawna i pozwolenie wodnoprawne. 

Istnieje jeszcze szereg pozwoleń dotyczących przyłączenia 

obiektu do sieci. 

      Jest to niezrozumiałe biorąc pod uwagę fakt, że do 

2020 r. 15% energii wytwarzanej w Polsce powinno pocho-

dzić ze źródeł odnawialnych. Zagrożeniami dla rozwoju 

MEW są częste zmiany warunków prawnych oraz koniecz-

ność dostosowania nowych oraz istniejących obiektów 

do coraz bardziej rygorystycznych wymogów związanych 

z ochroną środowiska, takich jak przepławki dla ryb, barie-

ry ochronne czy przepływy nienaruszalne. Ograniczeniem 

są również wprowadzone w obecnym Prawie Wodnym 

opłaty za wodę. Wszystko to może prowadzić do utraty 

rentowności istniejących lub proponowanych obiektów. 

Trzeba zwrócić uwagę, że MEW i związane z nimi spię-

trzenia oraz zbiorniki retencyjne w znacznym stopniu 

przyczyniają się do poprawy warunków wodnogruntowych 

na otaczającym terenie.

      Obecnie cały świat jest zainteresowany MEW. Na 

wielkiej międzynarodowej konferencji HYDRO 2018, która 

odbyła się w październiku br. w Gdańsku z pośród 36 sesji 

2 były poświęcone MEW, ich funkcjonowaniu i korzyściom 

dla energetyki i środowiska [1].

Mała hydroenergetyka 

Jesteśmy obecnie świadkami coraz częściej pojawiających 

się sytuacji ekstremalnych w postaci bardzo intensyw-

nych opadów, długotrwałych okresów suszy, wysokich 

lub niskich temperatur czy bardzo silnych wiatrów grani-

czących z huraganami. Zjawiska te występują na małych 

obszarach, ale mogą również obejmować większe tereny. 

Co więcej, coraz częściej  wartości tych ekstremów są coraz 

większe.

      Powstaje pytanie: czy możemy w pełni zabezpieczyć 

się przed tymi ekstremalnymi sytuacjami? Odpowiedź 

jest oczywiście negatywna. Możemy natomiast w znacz-

nym stopniu złagodzić skutki tych sytuacji ekstremalnych 

budując zbiorniki retencyjne i wały przeciwpowodziowe 

pozwalające na zabezpieczenie się przed falą powodzio-

wą o wysokości o przyjętym prawdopodobieństwie. 

Jeżeli spodziewamy się wyższej fali możemy zapewnić w 

odpowiednim czasie ewakuację ludności oraz zabezpie-

czenie mienia przed znacznym zniszczeniem. Wymaga to 

jednak dobrze działającego systemu prognoz oraz dobrej 

Zmiany klimatyczne
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organizacji przeciwdziałania zjawiskom ekstremalnym. 

Są to więc działania techniczne i nietechniczne. Musimy 

pamiętać, że ani jedne ani drugie nie są w stanie rozwiązać 

problemów pojawiania się sytuacji ekstremalnych jednakże 

wzięcie pod uwagę jednych i drugich może spowodować 

znaczne złagodzenie skutków tych zjawisk.

      Należy zwrócić uwagę, że zmiany klimatyczne mogą 

przynieść wiele problemów dla normalnego funkcjonowa-

nia gospodarki i społeczeństwa.

Polska niezależnie od przyjętego systemu oceny posia-

da skromne zasoby wodne a ponadto bardzo małą 

pojemność w zbiornikach retencyjnych, co w znacznym 

stopniu utrudnia należyte gospodarowanie wodami. 

Nie ma przesłanek, aby w najbliższych latach sytuacja to 

uległa zmianie. Polska gospodarka wodna przez wiele lat 

nie posiadała przychylnego stosunku władz państwowych 

i dlatego ilość nowo wybudowanych obiektów hydrotech-

nicznych jest skromna. 

      Obecnie polska gospodarka wodna podlega dyrek-

tywom wodnym Unii Europejskiej jak również nowemu 

polskiemu Prawu Wodnemu. Nowa struktura organiza-

cyjna zarządzania zasobami wodnymi wchodzi dopiero 

w Polsce w życie i trzeba czasu, aby się należycie rozwinęła 

i okrzepła. 

      Bardzo ważnym wyzwaniem dla gospodarowania 

naszymi zasobami wodnymi jest podpisana przez Polskę 

konwencja AGN o rozwoju śródlądowych dróg wodnych. 

Jest to projekt niezwykle trudny, ingerujący w nasze zasoby 

wodne, obejmujący bardzo skomplikowane rozwiązania 

techniczne, gospodarcze i społeczne zgodnie z zasadami 

zrównoważonego rozwoju. Rozwiązanie tych problemów 

wymagać będzie szerokich kadr technicznych, ekonomicz-

nych i ekologicznych, ale przede wszystkim rzeczowych 

dyskusji ze środowiskami przyrodniczymi. Przykładem 

braku takiego dialogu jest planowana budowa drugiego 

stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka w Siarzewie, 

stanowiącego element kaskady dolnej Wisły. 

      W gospodarowaniu zasobami wodnymi ważną rolę 

odgrywają MEW, które wraz z towarzyszącymi im obiek-

tami (spiętrzenia, małe zbiorniki retencyjne) nie tylko 

przyczyniają się do zwiększenia wytwarzanej energii ze 

źródeł odnawialnych, ale mają również korzystny wpływ na 

zasoby wodne i środowisko. Warto zwrócić uwagę na fakt, 

że cały świat mimo realizacji wielkich obiektów hydroener-

getycznych, jest obecnie zainteresowany również MEW.

      Warto dodać, że dwa kraje UE Portugalia i Hiszpania 

oddają do eksploatacji co roku przynajmniej jeden duży 

obiekt hydrotechniczny służący szeroko pojętej gospodarce 

wodnej. Zachodzi pytanie jak kraje o takim samym prawo-

dawstwie europejskim, jak Polska potrafią uzgodnić liczne 

ograniczenia ekologiczne.

      Bardzo istotnym problemem w zarządzaniu zasoba-

mi wodnymi są zmiany klimatyczne mogące prowadzić do 

sytuacji ekstremalnych. Nie mamy możliwości zabezpie-

czyć się całkowicie przed nimi, jednak właściwe działania 

wyprzedzające mogą znacznie złagodzić ich skutki.

Podsumowanie
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W 2015 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Agen- 

dę na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, w której  

określono 17 celów Zrównoważonego Rozwoju. Szósty cel: 

„Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warun-

ków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę 

zasobami wodnymi” podkreśla rolę dostępu do odpo-

wiedniej ilości czystej wody jako warunku koniecznego 

do zapewnienia zrównoważonego rozwoju i wspierania 

dobrobytu (ONZ 2015). Wynika to przede wszystkim z wy- 

stępujących nierówności w dostępie do wody w różnych 

regionach globu potęgowanych przez zmiany klimatycz-

ne przejawiające się m.in. we wzroście temperatury oraz 

zwiększeniu częstotliwości i intensywności zjawisk ekstre-

malnych – powodzi i susz. 

      Wody słodkie stanowią zaledwie ok. 3% wszystkich 

zasobów wód na Ziemi, a ich wielkość jest szacowana 

na ok. 35 mln m3, z czego ponad 2/3 zretencjonowane 

jest lodowcach i pokrywie śnieżnej. Drugim co do wiel-

kości jej źródłem są wody podziemne, które gromadzą 

ok. 29,6% zasobów, natomiast rzeki, słodkie jeziora 

i płytkie wody podziemne stanowią zaledwie 0,4% obję-

tości wszystkich wód słodkich (Bajkiewicz-Grabowska 

i Mikulski 2013). 

      Teoretycznie zasoby wód słodkich na Ziemi wystar- 

czają do zaspokojenia potrzeb wodnych całej ludzkości. 

Problemem jest jednak ich nierównomierne rozmieszczenie 

oraz duża zmienność w czasie. Dodatkowo również niera-

cjonalne gospodarowanie nimi przez człowieka powoduje, 

że w wielu krajach dostęp do odpowiedniej ilości dobrej 

jakości wody stanowi problem. Deficyt wody najbardziej 

odczuwają biedne kraje środkowej i północnej Afryki, Azji 

Środkowej oraz Ameryki Południowej. Okresowo jednak 

z niedostatkiem wody zmagają się również kraje bogate, 

w tym także na naszym kontynencie. Polska na tym tle nie  

wypada dobrze - w Europie jest jednym z krajów najuboż- 

szych w wodę. Średnio w Europie na jednego człowieka 

(per capita) przypada rocznie ok. 5000 m3 wody, nato-

miast w Polsce tylko ok. 1800 m3 (średnia wartość z lat 

1946-2016) (EEA 2005, GUS 2017). W latach deficytowych 

mamy do dyspozycji tylko nieco ponad 1100 m3 na osobę, 

w mokrych zaś zasoby sięgają 2600 m3 na osobę (wg danych 

GUS) (rys. 1). Niepokojący jest wyraźny trend zmniejszania 

się zasobów wodnych per capita w tym okresie. Należy rów-

nież podkreślić, że od początku lat 80. XX w., a dokładnie 

od 1983 r. wystąpiły tylko 4 lata ze średnimi rocznymi zaso- 

bami przekraczającymi 1800 m3/osobę, a średnia arytme- 

tyczna średnich rocznych zasobów przypadających na jedne-

go mieszkańca z ostatnich 30 lat wynosi tylko ok. 1500 m3. 

Zasoby wodne Polski

dr Jarosław suchożebrski
Uniwersytet warszawski
wydział Geografii i studiów regionalnych
Katedra Geografii Fizycznej, zakład Hydrologii

Wprowadzenie

rys.1 
 Zasoby wodne per capita w Polsce w latach 1945-2016 wyrażone średnim odpływem rocznym  
przypadającym na 1 mieszkańca (wg danych IMGW-PIB)
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      Warto wspomnieć, że niektórzy autorzy uznają wartość 

1700 m3/os · rok-1 za granicę, poniżej której kraj uznaje 

się za zagrożony deficytem wody (stresem wodnym), 

(Damkjaer i Taylor 2017, Falkenmark 1989, IPCC 2001, 

Vörösmarty i in. 2005). Jednak jeżeli weźmiemy pod uwagę 

wskaźnik eksploatacji wód (WEI – water exploitation index) 

określający stosunek ilości pobieranej wody do całkowi-

tych zasobów wodnych, to Polska plasuje się nieco poniżej 

średniej europejskiej (Kundzewicz i in. 2010). Dla naszego 

kraju wynosi on średnio 0,2, a więc przekracza poziom kry-

tyczny (0,16) uznany przez Europejską Agencję Środowiska 

(EEA) za bezpieczny. 

      Pobór wód powierzchniowych i podziemnych w Polsce 

wynosi ok. 12 km3/rok. Od końca lat 80. XX w. można 

zauważyć nieznaczny spadek zużycia wody. Najwięcej, bo 

ok. 70% pobieranej wody zużywane jest w przemyśle, na 

gospodarkę komunalną przypada ok. 20%, najmniej, bo 

ok. 10% wykorzystywane jest w rolnictwie i leśnictwie. 

Wskaźnik wykorzystania zasobów wodnych spadł z 24% 

w 1990 r. do 18% w 2007 r., co jest tendencją korzystną. 

Nadal jednak przekracza wartość średnią dla krajów Unii 

Europejskiej wynoszącą 15% (Gutry-Korycka i in. 2014).  

W warunkach średnich wody zatem wystarcza. Problem 

pojawia się w latach suchych.

      Jaka jest przyczyna tej niepokojącej sytuacji? Wynika 

to przede wszystkim z niekorzystnych warunków kli-

matycznych i hydrologicznych, które wpływają na duże 

zróżnicowanie przestrzenne i czasowe opadów. Przy śred-

niej rocznej sumie opadów z lat 1951-2005 wynoszącej ok. 

627 mm, w Tatrach średnia suma opadów rocznych wynosi 

ok. 1800 mm, na pojezierzach do 800 mm, a na nizinach 

miejscami nawet poniżej 500 mm (tab. 1).

tab. 1  
Tab. 1. Bilans wodny Polski w roku średnim (wg Gutry-Koryckiej 2018, Fal i in. 2000)

Rodzaje odnawialnych  
zasobów

Objętość [km3] Warstwa wody  [mm]

Opady atmosferyczne (1951-2005) 196,0 626,9 - 

7,7 24,6 12,6 Dopływ spoza granic kraju 

2,8 8,1 4,3 Odpływ do krajów sąsiednich 

61,6 195,7 100,0 Zasoby całkowite (wód płynących) 

53,9 175,2 87,4 w tym zasoby własne 

Udział w zasobach całkowitych [%]

      Równie duża jest zmienność czasowa opadów, która 

wynosi 70%-130% wartości średniej z wielolecia. Opady pół-

rocza zimowego stanowią ok. 38% rocznej sumy opadów, 

letnie zaś ok. 62%. Opady wpływają bezpośrednio na 

wielkość zasobów wód powierzchniowych i podziemnych 

(Geografia fizyczna Polski, 2005). Miarą zasobów wodnych 

jest odpływ powierzchniowy. Zasoby całkowite wód płyną-

cych (średnia wartość z lat 1951-2005) wynoszą ok. 62 km3 

(195,7 mm) (Gutry-Korycka i Jokiel 2017a). Stosunek wielko-

ści odpływu do opadu wynosi w Polsce średnio 0,28, tzn. że 

zaledwie 28% opadów odpływa z terenu kraju. Największa 

objętość odpływu przypada na dorzecze Wisły (55% rocz-

nego odpływu), znacznie mniejsza na dorzecze Odry (25%), 

Rzeki Przymorza (9,5%) i na pozostałe zlewnie. Dopływ 

spoza granic kraju stanowi 12,6 % całkowitych zasobów wód 

płynących (Gutry-Korycka 2018) (tab.1). 

      Najniższy odpływ roczny wystąpił w 1954 r. - 37,6 km3, co 

stanowiło 61% odpływu średniego z wielolecia. Najwyższy 

odpływ roczny zanotowano w 1981 r. (146% odpływu 

średniego z wielolecia). Stosunek maksimum do minimum 

odpływu wynosi zatem 2,4, co wskazuje na dużą zmienność 

odpływu rocznego. W latach 1901-2015 wystąpiły wyraźne 

kilkuletnie okresy zarówno wysokich odpływów (1937-1942, 

1977-1982, 1997-2002), jak i niskich (1932-1937, 1989-1993, 

2003-2006). Często zdarzało się, że po serii lat z wysokimi 
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odpływami pojawiał się rok o bardzo niskich wartościach 

odpływu (rys. 2). Warto jednak zaznaczyć, ze sekwencje lat 

o odpływem relatywnie niskim są wyraźnie dłuższe od okre-

sów z odpływami wysokimi (Michalczyk 2017).

rys.2
Opad i odpływ w Polsce w latach 1975-2016 (wg GUS 2017)

      Średni roczny odpływ jednostkowy (przepływ odnie- 

siony do jednostki powierzchni) w latach 1951-2000 naj- 

niższe wartości osiągnął w pasie nizin. W Wielkopolsce, 

na Kujawach oraz na Dolnym Śląsku miejscami nie prze- 

kraczał 3 dm3/s · km-2 (rys. 3). Najwyższe wartości osiągnął  

w górach (miejscami ponad 20 dm3/s · km-2) i na Poje- 

zierzu Zachodniopomorskim (ponad 10 dm3/s · km-2). 

Średnia wartość dla całego obszaru naszego kraju w tym 

okresie wynosiła 5,65 dm3/s · km-2 (Fal i Bogdanowicz 

2002).

rys.3
Średni odpływ jednostkowy w latach 1951-2000 (wg Gutry-Koryckiej 2018, za Jokielem 2004)
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      Tę dużą zmienność czasową i przestrzenną odpływu  

w małym stopniu równoważy retencja wody w naturalnych 

i sztucznych zbiornikach wodnych szacowana na ok. 36,7 

km3. Z tego, jeziora naturalne gromadzą ok. 33,0 km3 wody, 

sztuczne zbiorniki wodne ok. 3,1 km3, a stawy rybne ok. 

0,6 km3. Potrzeby Polski w zakresie pojemności zbiorników 

szacuje się na ok. 7 km3, w tym rezerwa powodziowa tych 

zbiorników powinna wynosić ok. 1,5-2,0 km3 (Geografia 

fizyczna Polski, 2005). 

      Retencję pierwszego horyzontu wód podziemnych obli-

cza się na ok. 77 km3. Zapas odnawia się co trzy lata, co 

daje wymianę średnią roczną ok. 25 km3. Retencja bierna 

głębszych horyzontów wód podziemnych to ok. 21 km3. Jeśli 

przyjmiemy, że odpływ całkowity rzek z wielolecia wynosi 

ok. 61,5 km3, to udokumentowana retencja podziemna sta-

nowi jego 40% (Jokiel i in. 2017). Zasoby wód podziemnych 

odnawialnych to ok. 21 km3 (66 mm), z czego 75% stanowią 

wody czwartorzędowe (Geografia fizyczna Polski, 2005). 

      Wielkość zasobów zwykłych wód podziemnych moż-

liwych do zagospodarowania, rozumianych jako suma 

zasobów dyspozycyjnych (24,5 mln m3/d) i perspektywicz-

nych (11,5 mln m3/d), wynosi w Polsce ok. 36 mln m3/d 

(wg stanu rozpoznania na 31.12.2016 r.). Zasoby eksplo-

atacyjne wód podziemnych wynoszą ok. 16 km3 (50 mm), 

z czego 65% to wody czwartorzędowe. Moduł ustalonych 

zasobów eksploatacyjnych zwykłych wód podziemnych 

w Polsce w 2016 r. wynosił 6,53 m3/h · km-2. Najwyższy 

był województwach łódzkim i pomorskim (ponad 9 m3/h 

· km-2), najniższy zaś w województwach podlaskim i pod-

karpackim (niespełna 3 m3/h · km-2) (Spergół i Sokołowski 

2017). Zatem również w przypadku zasobów wód podziem-

nych widać duże zróżnicowanie przestrzenne. W mniejszym 

stopniu zaznacza się zmienność czasowa.

      Przytoczone dane wskazują na to, że Polska jest kra- 

jem o małych zasobach wodnych. Sytuację dodatkowo 

pogarsza duża zmienność sezonowa i wieloletnia skła-

dowych bilansu wodnego oraz duże ich zróżnicowanie 

przestrzenne. 

      Obieg wody w skali globalnej i regionalnej zależy  

od warunków klimatycznych. Zmiany klimatu przedstawio- 

no w Raporcie Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu  

[IPCC 2018]. Wyniki oszacowań przeprowadzonych na  

podstawie różnych modeli klimatycznych wskazują na 

znaczne zróżnicowanie kierunku i intensywności prognozo-

wanych zmian. Przewiduje się dalszy wzrost temperatury 

(różny, w zależności od przyjętego scenariusza) oraz zmianę 

sezonowych sum opadów, z jednoczesnym wzrostem sum 

opadów w zimie i spadkiem – w lecie. Zmiany będą zatem 

dotyczyć głównie rozkładu czasowego opadów, przy nie-

wielkich zmianach wartości średnich rocznych. Prognozuje 

się także zwiększenie intensywności i częstotliwości zja-

wisk ekstremalnych (powodzie, huragany, susze).

      Postępujące ocieplenie klimatu wpływa na zmiany 

w obiegu wody i w efekcie na wielkość dostępnych zaso- 

bów wodnych (Gutry-Korycka i Jokiel 2017b). Dotych- 

czasowe wyniki badań wpływu zmian klimatu na zasoby 

wodne w Europie wskazują na zwiększenie średniego rocz-

nego przepływu w północnej i północno-wschodniej części 

kontynentu oraz jego zmniejszenie w części południowej 

i południowo-wschodniej (Milly i in. 2005). Na obszarze 

Polski większość modeli nie przewiduje znacznego wpływu 

zmian klimatu na przepływy średnie roczne (Dankers 

i Feyen 2008). 

      Niektóre z modeli klimatycznych wskazują jednak na 

zmniejszenie się średniego rocznego odpływu jednostko-

wego w wieloleciu 2011-2030 w porównaniu z okresem 

referencyjnym 1971-1990. Wyniki potwierdzają ogólne 

trendy obserwowane w latach 1971-2009 w dorzeczu Wisły. 

Zmiany te mogą być przyczyną problemów na obszarach, 

na których wykorzystanie zasobów wodnych już dzisiaj jest 

duże (Kundzewicz 2014). 

      Problemem gospodarki wodnej w Polsce jest zatem 

duża czasowa i przestrzenna zmienność opadów oraz nasi- 

lające się ekstremalne zjawiska hydrologiczne. Należy 

spodziewać się coraz częstszych i dłuższych susz hydro-

logicznych obejmujących coraz większe obszary naszego 

kraju. W efekcie przewiduje się wyraźne zmniejszenie 

zasobów wodnych przejawiające się m.in. zmniejszeniem 

retencji wody w jeziorach, częstszymi suszami glebowymi 

i niżówkami wód podziemnych. Jednocześnie prognozuje się 

wzrost częstości powodzi. Powodzie uznane za „stuletnie” 

mogą zdarzać się znacznie częściej – nawet co kilka lat. Jest 

to skutkiem pobudzenia cyklu hydrologicznego, czyli zwięk-

szenia tempa i intensywności procesów hydrologicznych 

(Gutry-Korycka i Jokiel 2017b).
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Woda to nie tylko element środowiska przyrodnicze-

go. Woda to również, a może przede wszystkim 

kapitał naturalny - kapitał naturalny, który determinuje 

rozwój. Zasoby wodne decydują o potencjale gospodarczo- 

społecznym regionu, stwarzają szanse lub też zagrożenie 

w ujęciu sektorowym, czy wręcz rozwoju całej gospodar-

ki. Ograniczone zdolności ekosystemów do zachowania 

równowagi i odnawiania się wpływają na zaspokojenie 

elementarnych potrzeb bytowych ludzi oraz możliwości 

wytwórcze i inwestycyjne gospodarek. 

      We współczesnym świecie wymogi ochrony środowiska 

przyrodniczego stały się jednym z ważniejszych uwarun-

kowań rozwoju społeczno-gospodarczego, a globalne 

zmiany klimatyczne oraz rosnąca presja związana z roz-

wojem ekonomicznym i społecznym uwypukliły znaczenie 

polityki państwa w zarządzaniu zasobami środowiska 

przyrodniczego i prowadzeniu działań adaptacyjnych, 

zmniejszających skutki zmian klimatu. Wyzwaniem dla 

polityki państwa pozostanie zarządzanie tym procesem 

w taki sposób, aby w warunkach otwartego rynku i silnej  

międzynarodowej konkurencji, wprowadzanie do unijne-

go i krajowego systemu prawnego nowych wymagań, nie 

obniżało konkurencyjności polskiej gospodarki.

      Ograniczone zasoby wody, podobnie jak surowców i e- 

nergii – stwarzają zagrożenie w kontekście bezpieczeń-

stwa i jakości życia oraz perspektyw rozwoju sektorów 

bazujących na tych zasobach. Jednocześnie pojawiające 

się ograniczenia tych zasobów mogą jednak stanowić 

impuls do poszukiwania nowych rozwiązań technologicz-

nych mających na celu zmniejszenie zapotrzebowania 

na surowce i bardziej efektywne ich wykorzystanie. 

Stawiamy więc na efektywne zarządzanie rzadkimi dobra-

mi. Za takie dziś musimy uznać również wodę! Rosnąca 

świadomość, wsparta nowymi rozwiązaniami technolo-

gicznymi, zadecyduje o zmianie naszych nawyków w życiu 

codziennym. Ale w sukurs pożądanym zmianom wzorców 

gospodarczych muszą przyjść nauka, innowacje i zaawan-

sowane technologie. 

      Odpowiedzialne korzystania z zasobów wodnych 

dotyczy wszystkich krajów, dlatego tak ważna jest współ- 

pracy międzynarodowa i transgraniczna na rzecz zarzą-

dzania zasobami wodnymi. Na aspekty odpowiedzialnego 

zarządzania wodą zwraca uwagę także Agenda 2030 na 

rzecz zrównoważonego rozwoju. 

      Przede wszystkim jednak musimy zadać sobie pyta-

nie – w jakim zakresie problem ten dotyczy naszego kraju, 

a także w jakim stopniu możemy korzystać z dorobku 

technologicznego, aby sprostać wyzwaniom związanym 

z niedoborem tak strategicznego zasobu, jakim jest woda. 

Polska wyróżnia się stosunkowo małymi zasobami wód 

wynoszącymi ok. 1580 m3/rok/mieszkańca, co stanowi 

zaledwie ok. 35% średniej europejskiej. Ponadto, są one 

rozmieszczone nierównomiernie, a dodatkowo na 75% 

powierzchni kraju występują okresowo niedobory wody. 

Znaczne rezerwy zasobów wód podziemnych umożliwiają 

jednak stabilny ilościowo pobór wód, co zaspokaja więk-

szość potrzeb bytowych i gospodarczych. 

      Priorytetem w zakresie zrównoważonego gospoda- 

rowania zasobami wodnymi pozostaje zwiększenie  

zasobów wód, poprawa ich stanu ekologicznego i jakości  

chemicznej. Wprowadzane mechanizmy prawno-finan-

sowe muszą zaś sprzyjać rozwojowi wodooszczędnych 

technologii czy budowie i modernizacji oczyszczalni ście-

ków. Niezbędne jest też z jednej strony wdrożenie planów 

zarządzania ryzykiem powodziowym i z drugiej przeciw-

działania skutkom suszy.

      Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 

przewiduje szereg działań dotyczących zasobów  

wodnych, w tym m.in. proekologiczne zarządzanie 

lokalnymi zasobami, w tym kształtowanie krajobrazów 

sprzyjających zatrzymaniu wody. Kontynuowane są 

Innowacyjne technologie i rozwiązania  
na rzecz poprawy jakości zasobów  
wodnych

aneta piątkowska
dyrektor departamentu analiz Gospodarczych
ministerstwo przedsiębiorczości i technologii
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rozwój infrastruktury przeciwpowodziowej w oparciu o 

inwestycje o wysokim stopniu skuteczności i racjonalności 

ekonomicznej oraz odpowiednie planowanie przestrzenne, 

w tym budowa wielofunkcyjnych, spójnych funkcjonalnie, 

zbiorników małej i dużej retencji. Istotne znaczenie dla 

poprawy jakości wód mają też prace związane z budową i 

modernizacją oczyszczalni ścieków. Nie bez znaczenia jest 

też  racjonalna gospodarka nawozowa.

Nowoczesny przemysł opiera się na innowacjach. Tworzy 

je i wykorzystuje w procesach produkcji. Bazuje na 

cyfryzacji i zaawansowanej automatyzacji. Funkcjonuje 

w inteligentnych łańcuchach, łączących dostawców, pro-

ducentów, odbiorców i konsumentów. Taki przemysł staje 

się bardziej wydajny, elastyczny i konkurencyjny. Jednym 

z priorytetów procesu poprawy konkurencyjności polskiego 

sektora przemysłowego jest stworzenie jak najlepszych 

warunków dla powstawania i wdrażania innowacyjnych 

rozwiązań. Wspierać je będzie rozwój i szersze wykorzy-

stanie nowych przełomowych produktów i technologii. 

Działania o charakterze horyzontalnym uzupełnione będą 

wsparciem dla konkretnych sektorów/technologii.

      Koncepcja koncentracji wsparcia na priorytetowych 

obszarach B+R+I została zapoczątkowana przyjęciem 

Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (KIS) wskazującej 

obszary technologiczne o wysokiej wartości dodanej, 

istotne z punktu widzenia przyszłości gospodarki oraz 

wyzwań społecznych. Inteligentne specjalizacje mają 

przyczyniać się do transformacji gospodarki krajowej 

poprzez jej unowocześnianie, zróżnicowanie produktów 

i usług oraz tworzenie innowacyjnych rozwiązań społecz-

no-gospodarczych, również wspierających transformację 

w kierunku gospodarki efektywnie wykorzystującej 

zasoby, w tym surowce naturalne. 

      Innowacyjne rozwiązania i technologie w gospo- 

darce wodno-ściekowej to jedna z siedemnastu kra- 

jowych inteligentnych specjalizacji. Obejmuje ona 6 ob- 

szarów: poprawę jakości wody do celów konsumpcyj-

nych i gospodarczych; zwiększenie zasobów wód do 

celów konsumpcyjnych i gospodarczych; poprawę jako-

ści wód powierzchniowych i podziemnych; oczyszczanie 

ścieków; odzysk wody i innych surowców ze ścieków; 

wykorzystanie i odzysk energii w gospodarce wodno-ście-

kowej. Umiejscowienie tak ukierunkowanych rozwiązań 

wśród KIS stwarza dodatkowe możliwości, a przedsię-

biorcy realizujący projekty wpisujące się w inteligentne 

specjalizacje mogą liczyć na wsparcie ze środków unij-

nych. Łączna wartość dofinansowania projektów 

przyjętych dotychczas do realizacji w konkursach  PARP 

i NCBiR (wg stanu na I półrocze br.) przekracza 85 mln zł.

      Analiza projektów już zakwalifikowanych do finan-

sowania pokazuje nam kilka ciekawych koncepcji.  Są to 

m.in.: opracowanie innowacyjnego biopreparatu nowej 

generacji do unieszkodliwiania odpadów ściekowych, 

projekt mobilnego urządzenia do przetwarzania osadów 

nadmiernych metodą głębokiego utleniania, zapro-

jektowanie ulepszonego typu mieszadeł stosowanego 

w oczyszczalniach ścieków, biogazowniach i stacjach 

uzdatniania wody, wdrażanie systemu oczyszczania wody 

szarej, uruchomienie produkcji nowatorskiej, mobilnej 

instalacji higienizacji osadów ściekowych, czy też pro-

dukcja innowacyjnych zbiorników do przechowywania 

wody. Inne ciekawe propozycje to: innowacyjna techno-

logia wytwarzania materiałów ceramicznych z odzyskiem 

energii z termicznego przetwarzanie zagęszczonych 

osadów ściekowych, opracowanie innowacyjnej tech-

nologii odzysku wody na cele bytowo-gospodarcze ze 

strumieni wodnych obciążonych substancjami orga-

nicznymi i nieorganicznymi z jednoczesną eliminacją 

mikrozanieczyszczeń antropogenicznych czy materia-

ły kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do 

oczyszczania wody. Przykłady te stanowią wyznacznik 

potencjału jakim dysponują polskie podmioty w tym 

obszarze. Dla skutecznego ich opracowania i wdrażania 

niezbędna jest jednak silna współpraca sektora nauki 

i gospodarki oraz biznesu. 

Podejście do polityki przemysłowej 

Na całym świecie obserwuje się wzrost zainteresowa-

nia technologiami wodnymi wraz z narastającymi 

problemami suszy, niedoboru wody i ocieplenia klima-

tu. W rezultacie nowe systemy filtracji, odsalania wody, 

nawadniania, czy też wykorzystanie innowacji w urządze-

niach służących do jej recyklingu, pozwalają zastosować 

ideę obiegu zamkniętego również w przypadku wody. 

Możliwy jest jej recykling i ponowne wykorzystanie.        

Bezpieczna, czysta i niedroga woda dzięki nowym technologiom
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      Rozwiązania bazujące na nanotechnologii znajdują  

zastosowanie w produkcji materiałów służących oczy- 

szczaniu i filtrowaniu wód, inteligentne kontrolery 

systemów nawadniania, wyposażone w czujniki świa-

tła dziennego pozwalają na oszczędzanie wody, przy 

zapewnieniu dostarczenia odpowiedniej ilości wody do 

miejsca gdzie jest ona potrzebna, zarówno w do gospo-

darstw domowych jak i przedsiębiorstw produkcyjnych. 

Nowatorskie metody odsalania wody (przy użyciu odwró-

conej osmozy) pozwalają zabezpieczyć dostęp do wody 

pitnej na obszarach cierpiących na jej deficyt, a inteli-

gentne czujniki informujące o niskim poziomie ścieków, 

mogą być stosowane do ograniczenia mocy pomp 

i jednocześnie ograniczenia poboru energii. Nie należy 

zapominać o możliwościach jakie dostarcza nam w tym 

zakresie big data. Łączenie i przetwarzanie aktualnych 

informacji o wodzie stwarza możliwość dostosowywania 

działań w oparciu o realne dane nt. jej stanu i zapotrze-

bowania na nią. 

      Katalog rozwiązań usprawniających zarządzanie wo- 

dami wydaje się nieograniczony. Są to zarówno nowa- 

torskie projekty o znaczącej skali, jak i drobne usprawnie-

nia, które jednak są nie do przecenienia pod względem 

efektywności wykorzystania wody. Dziś musimy umie-

jętnie połączyć klasyczne procesy oczyszczania wody 

oraz wdrażanie nowatorskich technologii, w tym stwo- 

rzenie nisko energetycznych i nisko odpadowych tech-

nologii produkcji zdrowej i bezpiecznej wody. Rozwój 

cywilizacji, wzrost komfortu życia ludności to para-

doksalnie rosnące zanieczyszczanie wód trwałymi 

zanieczyszczeniami środowiska. Ich eliminacja jest nie-

zbędna i wymaga nowatorskich metod. Nowe materiały 

i aparatura mogą poprawić trwałość całego systemu, 

zmniejszyć koszty utrzymania i zapobiec pogorszeniu 

jakości wody. 

      Istotne jest, aby nowe, zaawansowane procesy oczysz-

czania wód brały pod uwagę zapobieganie pogarszaniu 

się jakości wody w systemach dystrybucji. Stawiamy więc 

na niskoenergetyczne, niezawodne i bezpieczne systemy 

dystrybucji wody z niskim ryzykiem awarii i przerw w jej 

dostawach.

      Przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom takim jak:  

intensyfikacja miejskich wysp ciepła, silne ulewy powo- 

dujące podtopienia, powodzie, a także susze sprzyja-

jące deficytowi wody w miastach, wymaga odejścia od 

koncepcji „odprowadzania wód opadowych” i wdroże-

nie koncepcji „zarządzania wodami opadowymi”. Dla 

uzyskania optymalnych efektów w obszarach zurbanizo-

wanych istotny jest rozwój technologii, umożliwiających 

sterowanie przepływem wód opadowych w czasie rzeczy-

wistym. To obecnie jeden z najbardziej perspektywicznych 

kierunków rozwoju gospodarki wodno-ściekowej na 

obszarach zurbanizowanych. Zintegrowane podejście do 

problematyki zarządzania wodami opadowymi wymaga 

równoległego rozwoju technologii w zakresie mikroreten-

cji w obrębie zlewni miejskich, sterowania przepływem 

w sieciach kanalizacyjnych, rozwoju efektywnych tech-

nologii oczyszczania wód deszczowych i roztopowych, 

a także metod prognozowania opadów dla zmieniających 

się warunków klimatycznych. 

      Dziś kluczowe jest wsparcie technologii ogranicza- 

jących negatywne oddziaływanie na środowisko. Umo- 

żliwia to zastosowanie innowacyjnych metod, procesów,  

materiałów do usuwania ze ścieków trwałych zanie- 

czyszczeń organicznych, w tym także substancji bio- 

logicznie czynnych. Nowe metody dezynfekcji ścieków 

oraz nanotechnologia wprost przekładają się na poprawę 

jakości ścieków. Z kolei zastosowanie technologii uniesz-

kodliwiania osadów z kosubstratami organicznymi w celu 

zwiększenia efektywności energetycznej oczyszczalni 

ścieków (produkcja biogazu) pozwoli na minimalizację 

ilości powstających w oczyszczalni ścieków odpadów. 

Istotna jest również samowystarczalność energetyczna 

oczyszczalni ścieków rozumiana jako stosunek wielko-

ści produkcji energii z odnawialnych źródeł energii na 

oczyszczalni ścieków do jej zapotrzebowania na energię 

elektryczną. Stosowanie procesów i technologii mają-

cych na celu odzysk wody ze ścieków komunalnych oraz 

przemysłowych przyczyniać się będzie do racjonalizacji 

wykorzystania wody przez stosowanie, a także zamykania 

obiegów wodno-ściekowych, z maksymalizacją wtórnego 

wykorzystania wstępnie oczyszczonych ścieków, oczysz-

czania wody poprocesowej na potrzeby komunalne 

i w sferze przemysłowej. 

      Technologie powinny wykorzystywać ścieki i osady ja- 

ko potencjalny substrat materiałowy (odzysk produktów 

ze ścieków i osadów). Optymalizacja charakterystyki ście-

ków dopływających poprzez tzw. symbiozę przemysłową 

i kooperację ekologiczną, w której należy prowadzić taką 

politykę ściekową w zakładach przemysłowych, aby 

wydzielone strumienie ścieków przemysłowych mogły 

być wykorzystywane w oczyszczalniach ścieków jako 

substancje wspomagające i optymalizujące proces oczysz-

czania ścieków, zarówno pod kątem technologicznym, jak 

i ekonomicznym. 
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      Podstawą dla racjonalizacji procesów technologi- 

cznych muszą być wypracowane w ramach prac badaw-

czo-rozwojowych nowatorskie metody technologiczne, 

innowacyjne konstrukcje urządzeń, a także stosowanie 

reagentów i preparatów nowej generacji. Istotne są też 

innowacyjne badania nad poszukiwaniem nowych sku-

tecznych mikroorganizmów dla zastosowań w procesach 

oczyszczania, ukierunkowanych na usuwanie specyficz-

nych zanieczyszczeń np. ze ścieków przemysłowych. 

      Na koniec warto zauważyć, że właśnie dzięki kreaty- 

wności naukowców i przedsiębiorców – dziś nawet 

w przypadku wody możemy wykorzystywać pięć złotych 

zasad maksymalizacji wzrostu gospodarczego przy jed-

noczesnej minimalizacji presji w zakresie wykorzystania 

zasobów. Obok postulatów: Oszczędzaj czy Ogranicz,  

realnie można też zaproponować: Stosuj recykling czy 

też Zastępuj (choć tu pewnie jeszcze na wyrost). Z kolei 

zasadę Uwzględniaj wartość powinniśmy realizować 

wszyscy. Pozyskanie umiejętności wartościowania 

zasobów naturalnych zmniejsza presję na środowisko, 

ale ogranicza też ryzyko gospodarcze.
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Gospodarowanie wodą w rolnictwie 
ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi

Polska jest krajem o małych zasobach wodnych. Średni 

roczny odpływ wód powierzchniowych z terytorium 

Polski łącznie z dopływami z zagranicy obliczony dla wie-

lolecia 2000-2016 wynosi 58,8 mld m3. W przeliczeniu na  

1 mieszkańca daje to roczny zasób wód o wielkości 1,5 tys. 

m3, podczas gdy w większości krajów europejskich zasoby 

wód słodkich kształtują się na poziomie powyżej 5 tys. m3/

mieszkańca. 

      W naszej strefie klimatycznej potrzeby wodne roślin są 

zaspokajane głównie wodami opadowymi gromadzonymi 

w glebie. Jednocześnie cechą charakterystyczną klimatu 

Polski jest nierównomierny rozkład opadów atmosferycz-

nych i w konsekwencji występowanie okresów nadmiernego 

i niedostatecznego uwilgotnienia, co często powoduje duże 

straty w rolnictwie. W celu ograniczenia tych strat i zapew-

nienia względnie równomiernego plonu budowane były 

systemy melioracyjne. W urządzenia melioracyjne wypo-

sażonych jest ponad 30% gruntów rolnych, tj. około 18% 

powierzchni kraju. Stanowią więc one istotny element za- 

równo rolnictwa jak i gospodarki wodnej. Inwestycje melio-

racyjne na dużą skalę trwały do końca lat 80. XX wieku. 

Około 80% istniejących urządzeń ma co najmniej 40 lat, 

a wiele z nich powstało jeszcze na przełomie XIX i XX wieku. 

Były one wykonywane w czasie, gdy największym proble-

mem był nadmiar wody, a nie jej brak. Dlatego też istniejące 

systemy melioracyjne są to głównie urządzenia odwadnia-

jące. Zmeliorowanych jest ok. 6,4 mln ha gruntów rolnych, 

w tym 4,6 mln ha gruntów ornych oraz 1,8 mln ha użytków 

zielonych. W urządzenia nawadniające wyposażona jest tyl- 

ko niewielka część zmeliorowanych gruntów (ok. 0,4 mln ha). 

      Sprawne funkcjonowanie jest uzależnione od prawi-

dłowego ich utrzymywania. Na podstawie ustawy - Prawo 

wodne  utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy 

do właścicieli gruntów, na które urządzenia te wywierają 

korzystny wpływ, a jeżeli urządzenia te są objęte działalno-

ścią spółki wodnej – ich utrzymywanie należy do tej spółki.

Urządzenia melioracyjne stanowią systemy, często bardzo 

złożone, które oddziałują na grunty należące do wielu 

właścicieli. Ich właściwe utrzymywanie wymaga więc sko-

ordynowanych działań wszystkich właścicieli, co w praktyce 

jest trudne a często nawet niemożliwe do osiągnięcia. W tej 

sytuacji najwłaściwsze jest wykonywanie tych prac w formie 

zorganizowanej, poprzez spółki wodne.

      Na koniec 2016 r. było w kraju 2 228 spółek wodnych, 

które obejmowały swym działaniem 4,1 mln ha zmelioro-

wanych gruntów. Po 1989 roku, w wyniku zachodzących 

transformacji nastąpiły znaczne zmiany stanu organizacyjne-

go spółek wodnych. W efekcie udział powierzchni gruntów 

objętych działalnością spółek wodnych w całkowitej po- 

wierzchni zmeliorowanej zmniejszył się z 86% w 1988 roku 

do 64% w 2016 roku. Jednocześnie urządzenia melioracji 

wodnych na powierzchni 1,5 mln ha wymagają moderniza-

cji lub odbudowy, w tym na 0,9 mln ha gruntów ornych i 0,6 

mln ha użytków zielonych1. 

      Przekształcenia powierzchni ziemi na skutek działalności 

urbanizacyjnej, a także odwadniające systemy melioracyjne 

spowodowały zmniejszenie naturalnych zdolności reten-

cyjnych zlewni, przy jednoczesnym usprawnieniu dróg 

odpływu. Przekłada się to na przyspieszenie obiegu wody 

w zlewniach, co ma bezpośredni wpływ na zwiększenie 

częstotliwości występowania susz, powodzi i podtopień. 

Przyspieszenie obiegu wody powoduje również zwiększe-

nie ładunku substancji biogennych dopływających do rzek 

i jezior, w wyniku ich wymywania z gleby.

      Obszar Polski położony jest w klimacie umiarkowanym,  

gdzie roczna suma opadów jest jedną z najniższych w pół- 

nocnej Europie. W efekcie w okresie wegetacyjnym  wy- 

stępuje ujemny bilans wodny, tj. parowanie przeważa nad  

opadem atmosferycznym. Największe niedobory wody 

w okresie wegetacyjnym, sięgające nawet powyżej – 200 

mm, występują na znacznej części Niżu Polskiego, od 

Wielkopolski poprzez Kujawy, Mazowsze, Podlasie i Lu- 

belszczyznę, aż do wschodniej granicy kraju. Na tym obsza-

rze najczęściej występuje zagrożenie suszą rolniczą.

      Wobec obserwowanych w ostatnich 10 latach okre-

sów posusznych w sezonie letnim, rolnicy coraz częściej 

zmuszeni są do nawadniania upraw. Na obszarach doty-

kanych notorycznie suszami, występuje coraz większe 

zainteresowanie zmianą profilu produkcji na uprawy, 

1 RRW-10 Sprawozdanie ze stanu ilościowego oraz utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych. Stan na koniec 2016 r.
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które opłaca się nawadniać, ograniczając tym samym bio- 

różnorodność. 

      Na skutek obniżania się poziomu zwierciadła wody 

w rzekach, a w konsekwencji poziomu wód gruntowych,  

następuje wysuszenie gleby, co prowadzi do deficytu wo- 

dy w roślinach. Postępujący proces przesuszenia gleby mo- 

że prowadzić do stopniowego ubytku glebowej materii  

organicznej i pogorszenia funkcji produkcyjnych i środo- 

wiskowych. 

      W następstwie tego zjawiska pogarszają się zdolności 

sorpcyjne gleby w stosunku do składników pokarmowych 

przydatnych dla roślin oraz osłabia się zdolność do magazy-

nowania wód opadowych. 

      Odpowiednia dostępność wody ma podstawowe zna-

czenie dla rozwoju życia biologicznego w glebie, w tym 

kształtowania jej żyzności. Z tego powodu woda jest głów-

nym czynnikiem środowiskowym, limitującym produkcję 

rolną.

      Przesuszenie gleby jest także powodem degradacji jej 

struktury do tego stopnia, że wykonanie podstawowych 

zabiegów agrotechnicznych jest utrudnione, np. po letniej 

suszy trudno zasiać oziminy, bardzo utrudnione są zbiory 

ziemiopłodów (ziemniaka, buraka cukrowego i innych), 

zwiększa się zużycie energii, pogarsza jakość i zmniejsza sku-

teczność zabiegów uprawowych. 

      W przypadku gleb organicznych dotychczasowe badania 

naukowe wykazały, że istnieje prosta zależność między głę-

bokością odwodnienia a mineralizacją i zagęszczeniem gleb. 

Przez odpowiednie podwyższenie poziomu wód gruntowych 

można całkowicie zahamować osiadanie i mineralizację. 

Niezbędne jest do tego prowadzenie aktywnej gospodarki 

wodnej, tj. funkcjonowanie systemów nawadniających np. 

zatrzymywanie wody w rowach i stosowanie nawodnień 

podsiąkowych2.

      Występujące w Polsce duże niedobory opadów i prze-

waga gleb o małej zdolności retencjonowania wody 

powodują, że uzyskanie stabilnych w czasie i wysokich 

plonów wymaga stosowania nawodnień uzupełniających 

niedobory wodne, wspomaganych szeregiem działań przy-

czyniających się do magazynowania wody w terenie (tzw. 

mała retencja). 

      Największe potrzeby wodne rolnictwa występują w tym 

samym czasie, gdy przepływy w rzekach są najmniejsze, 

często zbliżone do przepływu nienaruszalnego. Możliwości 

pobierania wody do nawodnień z bieżących przepływów 

rzecznych są więc minimalne. 

      W tej sytuacji jednym z zadań gospodarki wodnej w rol- 

nictwie jest więc spowolnienie odpływu wód opadowych 

i roztopowych, magazynowanie wody w okresach jej nad-

miaru i wykorzystanie w okresach suszy. Zwiększanie 

retencji to również ochrona gleb przed erozją degradującą, 

która powoduje redukowanie miąższości profilu glebowego 

i obniżanie żyzności gleby. Niezbędne jest zatem podejmo-

wanie następujących działań:

- retencjonowanie wód powierzchniowych dzięki 

budowie małych zbiorników wodnych,

- wykonywanie budowli piętrzących na ciekach natural- 

nych, kanałach, rowach, retencjonowanie wód drenar- 

skich,

- regulowanie odpływu wody z systemów drenarskich 

i sieci rowów odwadniających,

- renaturyzacja małych cieków i odtwarzanie dolin 

zalewowych tam, gdzie ze względów ekonomicznych 

jest to możliwe.

      Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne 

(Dz. U. poz. 1566 z późn. zm.), programowanie, planowanie 

i nadzorowanie wykonywania urządzeń melioracji wodnych 

na koszt Skarbu Państwa oraz nadzór nad utrzymywaniem 

urządzeń melioracji wodnych należy do Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Wody Polskie są 

państwową osobą prawną, która prowadzi całość spraw 

z zakresu gospodarki wodnej. Jednostka ta rozpoczęła swą 

działalność z dniem 1 stycznia 2018 r. i jest nadzorowana 

przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, tj. 

Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. 

      Na wniosek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, za- 

dania dotyczące gospodarki wodnej w rolnictwie zostały 

ujęte w projekcie Woda dla rolnictwa, który jest jednym 

z projektów strategicznych przyjętej uchwałą Rady Minis- 

trów w dniu 14 lutego 2017 r. Strategii na rzecz Odpowie- 

dzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 

r.). W ramach projektu przewiduje się wsparcie dotyczące 

w szczególności: 

- budowy lub odbudowy urządzeń melioracyjnych zwięk-

szających retencję wody na gruntach rolnych, a także 

ograniczających występowanie lokalnych podtopień, 

- pomocy dla spółek wodnych w utrzymaniu urządzeń 

melioracji wodnych,

- upowszechniania wiedzy z zakresu prawidłowego go- 

spodarowania wodami. 

2 Wpływ regulacji stosunków wodnych na osiadanie i mineralizację gleb organicznych, Sergiusz Jurczuk, Biblioteczka Wiadomości IMUZ 2000 r.
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      Zagadnienia te stanowią także element programu 

„Przeciw suszy”, który jest jednym z priorytetów Planu dla 

wsi. Program ten obejmuje także działania związane z odbu-

dową żyzności gleb, w tym działania w zakresie wapnowania 

oraz wykorzystania nawozów organicznych z produktów 

pofermentacyjnych z biogazowni rolniczych. Rezultatem 

programu „Przeciw suszy” ma być m.in.:

- złagodzenie skutków niedoborów i nadmiarów wody, 

w tym ograniczenie strat w produkcji rolnej oraz zmniej-

szenie ryzyka powodzi i suszy,

- ochrona jakości wody poprzez zatrzymywanie substan-

cji nawozowych,

- ochrona węgla organicznego w glebach na drodze 

zwiększenia ich uwilgotnienia,

- ograniczenie emisji CO
2
 z gleb,

- ochrona różnorodności biologicznej.

      Dla realizacji przedstawionych celów Ministerstwo Rol- 

nictwa i Rozwoju Wsi podjęło dotychczas następujące 

działania:

- WSPARCIE DLA SPóŁEK WODNYCH

W ramach PROW 2014-2020 spółki wodne i związki 

spółek wodnych mają możliwość korzystania z pomocy 

finansowej na zakup sprzętu do wykonywania prac 

związanych z utrzymaniem urządzeń melioracji wod-

nych. Na realizację tego działania zarezerwowano 

środki w wysokości ok. 79 mln euro. Poziom wspar-

cia wyniesie 80% kosztów kwalifikowalnych operacji, 

a maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu 

beneficjentowi w ramach tego instrumentu wsparcia 

wynosi 500 000 zł.

W 2017 i 2018 roku z rezerwy celowej budżetu państwa 

przeznaczono środki w wysokości 40 mln zł na dotacje 

dla spółek wodnych na realizację najpilniejszych zadań 

z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych. 

Pomoc w tej wysokości jest planowana także na kolej-

ne lata.

- SZKOLENIA DLA ROLNIKóW I DORADCóW ROLNICZYCH 

W ZAKRESIE GOSPODARKI WODNEJ

Został opracowany program szkoleń pt. Obowiązki 

rolnika w świetle ustawy prawo wodne, obejmujący 

m.in. zagadnienia dotyczące utrzymywania urządzeń 

melioracyjnych, funkcjonowania spółek wodnych, 

profilaktyki suszy, programu działań na rzecz ograni-

czenia skażenia azotem. Szkolenia będą realizowane 

w ramach PROW 2014-2020.

- REALIZACJA ZASADY WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI (ANG. CROSS 

COMPLIANCE) 

Przestrzeganie zasady wzajemnej zgodności obowiązu-

je rolników korzystających z płatności bezpośrednich 

i działań obszarowych w ramach II filara WPR. Składają 

się na nią normy dotyczące utrzymania gruntów 

wchodzących w skład gospodarstwa rolnego w Dobrej 

Kulturze Rolnej, zgodnej z ochroną środowiska (normy 

DKR) oraz podstawowe wymogi z zakresu zarządzania 

(ang. Statutory Management Requirements – SMR).

Normy DKR odnoszące się do ochrony gleby, w tym 

utrzymania poziomu materii organicznej gleby i ogra-

niczenia erozji gleby obejmują przeciwdziałanie 

erozji gleby oraz ograniczanie degradacji substancji 

organicznej.

Płatności w ramach I filara WPR obejmują także kom-

ponent przestrzegania praktyk rolniczych korzystnych 

dla klimatu i środowiska czyli zazielenienia. Obejmuje 

ono: dywersyfikację upraw, utrzymanie trwałych użyt-

ków zielonych, utrzymanie obszarów proekologicznych 

(EFA).

- DZIAŁANIE ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNE I DZIA-

ŁANIE ROLNICTWO EKOLOGICZNE

Celem tych działań PROW jest zapobieganie erozji 

gleby i poprawa gospodarowania glebą. Promują 

one m.in. praktyki dotyczące prawidłowego zmia- 

nowania, dywersyfikację upraw, stosowanie między-

plonów i zachowanie trwałych użytków zielonych 

(TUZ). Działania w tym zakresie są realizowane na 

powierzchni ok. 344 tys. ha.

- OCHRONA JAKOŚCI WóD 

Jednym z kierunków ochrony jakości wód, zarówno 

powierzchniowych jak i podziemnych, jest wdrażanie 

Dyrektywy Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 

r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami 

powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego 

(tzw. dyrektywy azotanowej), mającej na celu ochronę 

jakości wód przez zapobieganie przedostawaniu się 

azotanów pochodzenia rolniczego do wód gruntowych 

i powierzchniowych oraz zachęcanie do stosowania 

zaleceń dobrej praktyki rolniczej.

W ramach wdrażania dyrektywy azotanowej w Polsce, 

zgodnie z art. 106 ust. 4 ustawy - Prawo wodne przyjęto 

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 

r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na 

celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami 

pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie 

dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1339).
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W celu jeszcze większej dbałości o stan wód, poprzez 

podnoszenie świadomości w zakresie potrzeby ochro-

ny środowiska, przy jednoczesnym zapewnieniu 

zrównoważonego rozwoju oraz potrzeby utrzymania 

konkurencyjności krajowego sektora rolnego, zgodnie 

art. 103 ustawy – Prawo wodne, Minister Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw gospodarki wodnej oraz po uzyskaniu opinii 

ministra właściwego do spraw rybołówstwa, został 

zobligowany do opracowania zbioru zaleceń dobrej 

praktyki rolniczej do dobrowolnego stosowania. 

Obecnie projekt takiego opracowania poddany jest 

konsultacjom.

Opracowanie to stanowi jednocześnie uzupełnienie 

programu azotanowego w zalecenia do dobrowolne-

go stosowania oraz zastępuje Część H (Skrócony zbiór 

zasad dobrej praktyki rolniczej dla potrzeb wdraża-

nia dyrektywy azotanowej) Kodeksu Dobrej Praktyki 

Rolniczej z 2004 r.





Część ii
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Zapewnienie zasobów wodnych dobrej jakości dla  

ludności i gospodarki narodowej wiąże się z konie- 

cznością kompleksowej ochrony wód przed zanieczysz-

czeniami na obszarze całego kraju. Niwelowanie wpływu  

presji na środowisko wodne realizowane jest w oparciu 

o legislację zarówno krajową jak i unijną, definiującą 

ramy dla krajowych programów działań. Jednym z głów-

nych wyzwań jest ograniczanie eutrofizacji prowadzącej 

do degradacji środowiska, wywołanej nadmiarem sub-

stancji biogennych – fosforu i azotu pochodzących 

głównie z nawozów stosowanych w rolnictwie, ścieków 

komunalnych i przemysłowych. 

Działania na rzecz poprawy jakości wód
Wody są zasobem niezbędnym dla ludności i gospodarki narodo-
wej. Są także, a raczej przede wszystkim, cennym dziedzictwem, 
które chcemy przekazać potomnym w jak najlepszym stanie. 
W Polsce szeroko zakrojone działania na rzecz ochrony zaso-
bów wodnych prowadzone są przez resort gospodarki wodnej 
w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. 

Ograniczanie presji z rolnictwa – prężnie rozwijającej 

się gałęzi gospodarki o fundamentalnym znaczeniu 

dla wyżywienia naszego społeczeństwa – jest ambitnym 

wyzwaniem. Istotnym instrumentem dla wprowa-

dzenia zasad bezpieczniejszego dla wód nawożenia 

użytków rolnych nawozami naturalnymi (gnojówka, 

gnojowica, obornik) zawierającymi związki azotu jest 

dyrektywa Rady (91/676/EWG) z dnia 12 grudnia 1991 r. 

dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami powo-

dowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego, tzw. 

dyrektywa azotanowa. Nakłada ona na państwa człon-

kowskie obowiązek wyznaczenia wód wrażliwych na 

zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych  

oraz obszarów szczególnie narażonych, z których od- 

pływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy 

ograniczyć. Nakazuje także ustanowienie zbioru zaleceń 

dobrej praktyki rolniczej oraz programu działań, którego 

stosowanie jest obowiązkowe na obszarach szczególnie 

narażonych, lub na terenie całego kraju, jeżeli obszary 

szczególnie narażone nie zostały wyznaczone. W Polsce 

od 2004 roku wyznaczano na podstawie monitorin-

gu obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia 

pochodzenia rolniczego. Ich powierzchnia, aktualizowa-

na co 4 lata, stanowiła kilka procent powierzchni kraju. 

Cały kraj objęty programem azotanowym

Cykl Lata Liczba OSN

I

II

III

IV

2004-2008 21

2008-2012 19

2012-2016 94

2016-2020 nie dotyczy

% kraju

2

1,49

6,81

100

tab. 1
Zmiany powierzchni kraju [w %] 
objętej działaniami mającymi na celu 
zmniejszenie zanieczyszczenia wód 
azotanami pochodzącymi ze źródeł 
rolniczych oraz zapobieganie dalszemu 
zanieczyszczeniu w kolejnych cyklach 
wdrażania dyrektywy 91/676/EWG

      W 2017 roku ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo 

wodne (Dz. U. 2017, poz. 1566 z późn. zm.) ustanowiono,  

że „Program działań mających na celu zmniejszenie 

zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze 

źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanie-

czyszczeniu”, tzw. program azotanowy, obejmie obszar 

ministerstwo Gospodarki morskiej i Żeglugi śródlądowej
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całej Polski. Program ten został opublikowany 12 lipca 

2018 r. Tym samym od lipca 2018 roku w całym kraju 

obowiązują zasady i restrykcje dotyczące stosowania 

nawozów azotowych.

       Program azotanowy między innymi określa warunki 

rolniczego wykorzystania nawozów azotowych w pobli-

żu wód, na terenach o dużym nachyleniu, a także na 

glebach zamarzniętych, zalanych wodą lub przykrytych 

śniegiem oraz wprowadza terminy, w których dozwo-

lone jest rolnicze wykorzystanie nawozów. Określa też 

warunki przechowywania nawozów naturalnych oraz 

postępowania z odciekami, wprowadza obowiązek opra-

cowywania planu nawożenia azotem i ustala sposób 

obliczania rocznej dawki nawozów naturalnych zawiera-

jącej nie więcej niż 170 kgN/ha.

      Wdrożenie Programu w całym kraju wiąże się rów-

nież z obowiązkiem wykonywania bilansu azotu i planów 

nawożenia azotem, a także z koniecznością dostosowa-

nia infrastruktury gospodarstw rolnych do wymagań 

określonych w Programie, tj. realizacją inwestycji w za- 

kresie budowy urządzeń do przechowywania nawozów 

naturalnych.

Od 2017 roku Polska zmieniła podejście 
do ograniczania zanieczyszczeń 
wód azotanami pochodzącymi ze 
źródeł rolniczych wprowadzając 
obowiązek opracowania tzw. programu 
azotanowego na obszarze całego kraju. 

Gospodarka ściekowa obejmuje odprowadzanie ście- 

ków systemami ściekowymi lub rozwiązaniami indy-

widualnymi oraz oczyszczanie odprowadzanych ścieków 

zgodnie z wymaganiami zapewniającymi odpowiednią 

jakość wód będących ich odbiornikami. Wymogi w tym 

zakresie określa dyrektywa Rady 91/27l/EWG z 21 maja 

1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych, 

tzw. dyrektywa ściekowa. W Polsce realizacja dyrek-

tywy ściekowej wdrażana jest Krajowym Programem 

Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Jest to je- 

den z najważniejszych programów dla ochrony środowi-

ska wodnego przed negatywnym wpływem działalności 

człowieka. KPOŚK to wykaz aglomeracji, które muszą 

zostać wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej 

i oczyszczalnie ścieków w terminach określonych w Pro- 

gramie. Jednym z efektów Programu jest systematyczne 

ograniczanie funkcjonowania oczyszczalni pozbawio-

nych technologii biologicznego usuwania zanieczyszczeń 

ze ścieków komunalnych. W ich miejsce powstają nowe, 

nowoczesne obiekty lub modernizuje się już istniejące. 

Według stanu na koniec roku 2016, w polskich aglome-

racjach funkcjonowało 1658 biologicznych oczyszczalni 

ścieków, w tym 601 zakładów o podwyższonym usuwa-

niu związków biogennych.

Rozwój gospodarki ściekowej 

W latach 2015-2016 wydano na inwestycje w branży ochrony środowiska kwotę  
21,677 mld złotych, z czego blisko 8,300 mld na oczyszczalnie ścieków i sieci  
kanalizacyjne - ponad 38% środków na ochronę środowiska1. 

      Do chwili obecnej przeprowadzono pięć aktualiza-

cji Programu w latach: 2005, 2009, 2010, 2015 i 2017. 

Piątą aktualizację KPOŚK Rada Ministrów przyjęła dnia 

31 lipca 2017 r. Zawiera ona listę zadań zaplanowanych 

przez samorządy do realizacji w latach 2016-2021. 

      Z przedstawionych przez aglomeracje zamierzeń in- 

westycyjnych na lata 2017 – 2021 wynika, że planowa-

ne jest jeszcze wybudowanie 116 nowych oczyszczalni 

ścieków oraz przeprowadzenie innych inwestycji na 1010 

oczyszczalniach. Planowane jest również wybudowanie 

14 661 km nowej sieci kanalizacyjnej oraz zmodernizo-

wanie 3 506 km sieci istniejącej. Potrzeby finansowe 

na realizację ww. przedsięwzięć wynoszą 27,85 mld zł, 

w tym 16,67 mld zł na sieci kanalizacyjne, 11,10 mld zł 

na oczyszczalnie ścieków oraz 79,27 mln zł na indywidu-

alne systemy oczyszczania.

1 PGW WP, „Gospodarka ściekowa w Polsce w latach 2015-2016”, http://www.kzgw.gov.pl/files/kposk/06-materialy/broszura_2015_2016.pdf
2 Główny Urząd Statystyczny, Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2017 r. http://stat.gov.pl/obszary-
tematyczne/srodowisko-energia/srodowisko/naklady-na-srodki-trwale-sluzace-ochronie-srodowiska-i-gospodarce-wodnej-w-polsce-w-2017-r-,4,7.html

W 2017 r. oddano do eksploatacji 21 
oczyszczalni ścieków o łącznej przepustowości 
68 tys. m3/dobę (w tym 18 oczyszczalni 
ścieków komunalnych o łącznej przepustowości 
5 tys. m3/dobę). Do eksploatacji przekazano 
2,1 tys. km sieci kanalizacyjnej odprowadzającej 
ścieki oraz ok. 0,5 tys. km sieci kanalizacyjnej 
odprowadzającej wody opadowe2.
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rys. 1
Ilość ścieków komunalnych wytwarzanych w wybranych latach pomiędzy  
2000 – 2016 r.  wraz z metodami ich oczyszczania. 

3 PGW WP, „Gospodarka ściekowa w Polsce w latach 2015-2016”, http://www.kzgw.gov.pl/files/kposk/06-materialy/broszura_2015_2016.pdf

Program wodno-środowiskowy kraju (PWŚK) jest 

jednym z kluczowych narzędzi planistycznych opra- 

cowywanych zgodnie z sześcioletnim cyklem gospo-

darowania wodami, w rozumieniu zapisów Ramowej 

Dyrektywy Wodnej. Wskazuje on zaprogramowane 

działania zmierzające do realizacji celów środo-

wiskowych określonych dla wód. Działania są tak 

zaprojektowane i koordynowane, by ich realizacja 

dążyła do niepogarszania stanu ekosystemów wodnych 

oraz osiągnięcia dobrego stanu wód – w rozumieniu 

Ramowej Dyrektywy Wodnej. Program działań służyć 

ma spełnieniu wymagań specjalnych, zawartych 

w innych unijnych i polskich aktach prawnych, dla 

obszarów chronionych – przeznaczonych do celów 

rekreacyjnych, do poboru wody dla zaopatrzenia lud-

ności w wodę przeznaczoną do spożycia, do ochrony 

siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie stanu 

wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie. Działania 

skupiają się także wokół zaprzestania lub stopniowego 

wyeliminowania zrzutu substancji priorytetowych (sub-

stancje chemiczne o szczególnie szkodliwym działaniu 

na środowisko wodne, mającym znaczenie na poziomie 

europejskim) do środowiska wodnego lub ograniczone-

go zrzutu tych substancji.

      Program wodno-środowiskowy kraju został opraco- 

wany na obecnie trwający cykl gospodarowania wo- 

dami w latach 2016-2021, jako aktualizacja programu 

obowiązującego wcześniej. Program ten służy także 

weryfikacji działań zaplanowanych dla poszczególnych 

jednolitych części wód, pod kątem stopnia ich realizacji 

i skuteczności oraz wskazaniu zaktualizowanych działań, 

których realizacja zapewni osiągnięcie założonych celów 

środowiskowych. 

      Działania zawarte w PWŚK dzielą się na podstawo-

we i uzupełniające. Działania podstawowe reprezentują 

minimalne wymogi niezbędne do wypełnienia, obejmu-

jące przede wszystkim działania, których obowiązek rea- 

lizacji wynika z innych dyrektyw. Działania te są ukierun- 

kowane na utrzymanie wpływu presji na tym samym 

poziomie oraz niepogarszanie stanu wód. Z kolei dzia- 

łania uzupełniające są to wszelkie inne działania, któ- 

re należy wdrożyć, w przypadku, gdy działania podsta- 

wowe nie są wystarczające do osiągnięcia dobrego  

stanu wód. Kierunki  działań  uzupełniających  wskaza- 

ne  zostały  na  podstawie  elementów  oceny  stanu wód,   

które oceniono  poniżej stanu  dobrego,  a  także  na  pod-

stawie  wskazanych  przyczyn  zagrożenia nieosiągnięciem 

Program wodno-środowiskowy kraju jako narzędzie realizacji  
celów środowiskowych dla wód

      Dane statystyczne pokazują, że od roku 2005 sys-

tematycznie wzrasta ilość ścieków oczyszczonych. Tym 

samym odsetek ścieków niepoddanych żadnej przerób-

ce ciągle spada i jest obecnie pomijalnie niski3. 



zarządzanie zasobami wodnymi 
w polsce 2018

51   

celów środowiskowych wskazanych dla wód. W katalogu 

działań krajowych o charakterze podstawowym i uzupeł-

niającym znalazły się działania o charakterze edukacyjnym 

(np. w zakresie zrównoważonego korzystania z wody), 

kontrolnym (np. przestrzegania różnego typu decyzji), 

realizacji obowiązków (np. przeprowadzania procedury 

oceny oddziaływania na środowisko) czy też zakazów (np.  

zakaz zrzutu ścieków ze statków bezpośrednio do wód 

powierzchniowych). Działania zostały dobrane tak, by 

odpowiadały przeciwdziałaniu presjom, które oddziały-

wają na wody.  

      Dla każdego z działań wskazanych w PWŚK oszaco-

wane zostały koszty ich realizacji. Działania zawarte 

w obecnie obowiązującym programie, na lata 2016-2021, 

zostały określone na kwotę około 27,0 mld zł. 97% tej 

kwoty stanowią koszty działań podstawowych, czyli 

tych wynikających z przepisów prawa i istniejących 

planów lub programów, które nawet w przypadku braku 

konieczności wdrożenia PWŚK powinny być realizowane 

na obszarze kraju. Koszty działań uzupełniających zostały 

określone na kwotę 0,72 mld zł. 

Oprócz działań realizowanych w ramach PWŚK ochro-

na wód podziemnych przed zanieczyszczeniem 

realizowana jest poprzez ustanawianie stref ochronnych 

ujęć wody oraz obszarów ochronnych głównych zbiorni-

ków wód podziemnych (art. 120 ustawy - Prawo wodne). 

Działania te służą zapewnieniu odpowiedniej jakości 

wód ujmowanych do zaopatrzenia ludności w wodę 

przeznaczoną do spożycia oraz zaopatrzenia zakładów 

wymagających wody wysokiej jakości, a także ochronie 

zasobów wodnych. 

      Strefę ochronną stanowi obszar ustanowiony na 

podstawie art. 135 ust. 1 Prawa wodnego, na którym 

obowiązują nakazy, zakazy i ograniczenia w zakresie  

użytkowania gruntów oraz korzystania z wód. Przy wpro-

wadzaniu zakazów, nakazów i ograniczeń dotyczących 

użytkowania gruntów na terenie ochrony pośredniej 

uwzględnia się warunki infiltracji zanieczyszczeń do 

poziomu wodonośnego, z którego woda jest ujmowa- 

na. Ponadto na potrzeby ustanowienia strefy ochron- 

nej ujęcia wód, wymagane jest przygotowanie ana- 

lizy ryzyka, obejmującej ocenę zagrożeń zdrowotnych 

z uwzględnieniem czynników negatywnie wpływających 

na jakość ujmowanej wody wraz z identyfikacją źródeł 

zagrożeń wynikających ze sposobu zagospodarowania 

terenu. Ustawodawca przewidział również konieczność 

aktualizacji analizy ryzyka nie rzadziej niż co 10 lub 20 

lat, w zależności od wielkości ujęcia.

Ochrona wód podziemnych przed zanieczyszczeniami

Bałtyk jest morzem śródlądowym o bardzo małej 

wymianie wód z Morzem Północnym i niskim zaso-

leniu. Podlega silnej antropopresji z obszarów 14 państw 

jego zlewiska, w tym 9 leżących nad jego brzegiem. 

Zachowanie dobrego stanu wód w tym akwenie jest 

ambitnym wyzwaniem, które Polska realizuje w wielu 

aspektach. Jako sygnatariusz Konwencji Helsińskiej działa 

w ramach jej organu wykonawczego – Komisji Helsińskiej 

HELCOM, aktywnie uczestnicząc w kreowaniu polityki 

Komisji oraz w grupach roboczych. 

      Kolejnym instrumentarium służącym osiągnięciu 

dobrego stanu wód morskich jest Krajowy Program Ochro- 

ny Wód Morskich zatwierdzony w grudniu 2017 roku. 

Zawiera on szereg działań prawnych, administracyjnych, 

ekonomicznych, edukacyjnych i kontrolnych mających  

na celu zapobieganie degradacji środowiska morskiego, 

odtwarzanie ekosystemów morskich oraz zapobieganie  

i eliminowanie zanieczyszczeń środowiska morskiego.  

KPOWM został opracowany na mocy dyrektywy Parla- 

mentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czer- 

wca 2008 r. ustanawiającej ramy działań Wspólnoty 

w dziedzinie polityki środowiska morskiego. Dyrektywa 

nakłada także obowiązek opracowania strategii morskiej, 

stanowiącej szereg dokumentów ukierunkowanych na 

ochronę środowiska morskiego. Na strategię morską 

składają się:

- opracowanie wstępnej oceny stanu środowiska wód 

morskich,

- określenie właściwości typowych dla dobrego stanu śro-

dowiska wód morskich,

- wyznaczenie celów środowiskowych dla wód morskich 

Ochrona Morza Bałtyckiego
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oraz związanych z nimi cech,

- opracowanie i wdrożenie programu monitoringu wód 

morskich,

- opracowanie i wdrożenie programu ochrony wód 

morskich.

Polska cyklicznie aktualizuje ww. dokumenty i przekazuje 

je do Komisji Europejskiej. 

      Polska prowadzi działania na rzecz ograniczania 

eutrofizacji Bałtyku także poprzez udział w makrore-

gionalnej strategii Unii Europejskiej – Strategii UE dla 

regionu Morza Bałtyckiego. Wraz z Finlandią współ- 

przewodniczy obszarowi tematycznemu Biogeny,  w ra- 

mach którego prowadzone są prace w zakresie zarzą-

dzania biogenami poprzez ograniczanie spływów 

z rolnictwa, leśnictwa, akwakultury i ścieków i wsparcie 

recyklingu biogenów. 

Ochrona wód możliwa jest przede wszystkim dzięki 

działaniom jej służącym i ją wspierającym, które 

zaprojekowane zostały w kilku programach. Programy 

na rzecz ochrony wód są rzetelnym narzędziem 

planistycznym w gospodarowaniu wodami. Są one sku- 

tecznie i systematycznie wdrażane przez instytucje 

odpowiedzialne za gospodarowanie wodami i ich ochro-

nę w naszym kraju. Wysiłki we wdrażaniu programów 

powinny być wspierane przez zachowania – te nieko-

nieczne zaplanowane w dokumentach rządowych – które 

możemy praktykować w codziennym życiu, korzystając 

z zasobów wodnych.

Podsumowanie
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Temat „kryzysu wodnego” w Polsce pojawia się w me- 

diach ostatnio w zasadzie co roku, w odniesieniu 

do uciążliwych letnich susz, znacząco ograniczających 

plony rolnicze i dostępność wody dla przemysłu, ener-

getyki, czy ludności. Warto wszakże potraktować to 

zagadnienie szerzej i wskazać różne symptomy tego 

kryzysu, zwykle traktowane jako osobne problemy śro- 

dowiskowe, a w rzeczywistości łączące się przyczy-

nowo i wymagające wspólnych działań naprawczych. 

Pierwszy aspekt to wspomniane zjawisko coraz częst-

szych i bardziej dotkliwych deficytów wody. Drugim, 

z pozoru przeciwstawnym, przejawem kryzysu wod-

nego są powodzie – szczególnie dotkliwe na terenach 

zurbanizowanych, a także wezbrania i podtopienia 

gruntów rolniczych, które wprawdzie nie powodują 

zagrożenia życia, ale podobnie jak susze wiążą się ze 

znacznymi stratami gospodarczymi. Trzecim aspektem 

jest rosnące zanieczyszczenie wód powierzchniowych 

– przede wszystkim azotanami i fosforanami pochodzą- 

cymi ze źródeł rolniczych – prowadzące do eutrofizacji,  

a w efekcie zaburzenia funkcjonowania ekosystemów 

wodnych, szczególnie dotkliwie objawiającego się 

w Morzu Bałtyckim – zakwitami sinic i „wyczerpywaniem 

się” zasobów ryb w łowiskach. Wymienione zjawiska to 

łączny efekt globalnych zmian klimatu, regionalnych 

zmian hydrologicznych oraz intensyfikacji gospodarki 

rolnej (na które nakłada się jeszcze wzrost zapotrzebo-

wania na wodę w powiększających się aglomeracjach). 

Rozwiązanie tych problemów jest centralne dla Celów 

Zrównoważonego Rozwoju, w szczególności #14 („Życie 

w morzach”) oraz #15 („Życie na lądzie”), od których 

wypełnienia zależą szanse poprawy w pozostałych 

obszarach gospodarki i środowiska1. W poniższym arty-

kule argumentuję, iż w systemie hydrologicznym zlewni 

istnieją miejsca o szczególnym znaczeniu dla regula-

cji stosunków wodnych, jakości wód, jak i lokalnych 

warunków hydro-meteorologicznych. Są to mokradła, 

a w szczególności te związane z dolinami rzecznymi. 

Wielkoskalowe przekształcenia mokradeł przyczyniły się 

do przyspieszenia spływu wody ze zlewni, zmniejszenia 

retencji i przyspieszenia obiegu wody w krajobrazie oraz 

osłabienia lub eliminacji mechanizmów samooczysz-

czania się wód. Specjaliści z zakresu ekohydrologii są 

zgodni, że odtworzenie mokradeł, wraz ze świadczonymi 

przez nie usługami, jest dziś działaniem koniecznym dla 

poprawy sytuacji – a także zdecydowanie bardziej efek-

tywnym, wielofunkcyjnym i tańszym niż rozwiązania  

techniczne. Wymaga jednak istotnych systemowych 

zmian w podejściu do gospodarki wodnej, a także inno- 

wacji, które połączą zaspokajanie potrzeb współczesne-

go rolnictwa z paradygmatem przywrócenia równowagi 

przyrodniczej w ekosystemach wodnych i lądowych. 

      Globalne zmiany klimatu, spowodowane przede 

wszystkim spalaniem paliw kopalnych oraz, w drugiej  

kolejności zmianami użytkowania gruntów i intensyw- 

nym rolnictwem), skutkują wzrostem średnich tempe-

ratur oraz zmianą rozkładu opadów. Ostatnie lata były 

charakteryzowane przez kolejne rekordy meteorologicz-

ne. Ekstremalnie sucha jesień 2015 i wyjątkowo mokra 

jesień 2017 oraz fale letnich upałów w 2018 r. odzwier-

ciedlają prognozowane dla Polski zmiany klimatu, które  

przewidywano m.in. jako zwiększenie częstości wystę-

powania susz i powodzi (Majewski, Walczykiewicz 2012). 

Pogłębia się również deficyt opadów w miesiącach let- 

nich. Susza rolnicza stała się zjawiskiem typowym i regu-

larnym w ciągu ostatniej dekady, skutkując stratami 

plonów, problemami w dostępie do wody  dla ludności, 

Usługi ekosystemowe mokradeł 
kluczem do zrównoważonej 
gospodarki wodnej

dr hab. wiktor Kotowski, prof. Uw
zakład ekologii roślin i ochrony środowiska, wydział 
biologii, Uniwersytet warszawski
stowarzyszenie „Centrum ochrony mokradeł”

Wprowadzenie: kryzys wodny a gospodarka wodna

1 Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego A/RES/70/1: Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030.
2 edo.jrc.ec.europa.eu/edov2/php/index.php?id=1052
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czy pożarami. W lecie 2018 objęła cały obszar Polski, 

powodując znaczące straty gospodarcze i liczne wnio-

ski o odszkodowania. Nasz kraj nie jest odosobniony. 

Susza dotknęła w jeszcze większym stopniu kraje Europy 

Zachodniej2 (oraz np. Republikę Południowej Afryki, 

Kalifornię, czy Australię.

      Z drugiej strony, w skali regionalnej na klimat, 

a w szczególności na występowanie zjawisk suszowych, 

bardzo znacząco wpływa stan zachowania ekosystemów 

retencjonujących wodę w krajobrazie i spowalniających 

jej odpływ do morza. Są to ekosystemy leśne i bagienne, 

a także szeroko ujęte naturalne doliny rzeczne z systema-

mi starorzeczy, terenami zalewowymi i meandrującymi 

rzekami. Im dłuższą drogę przebywa woda w krajobra-

zie w drodze do dużych rzek, a następnie do morza, tym 

wyższe pozostaną regionalne poziomy wód gruntowych 

i tym więcej wody wróci do lokalnego obiegu poprzez 

parowanie i transpirację. Opady konwekcyjne, spowo-

dowane przez kumulację pary wodnej pochodzącej 

z lokalnej ewapotranspiracji, są ważnym elementem 

klimatu obszarów, w których duży udział w pokryciu 

terenu mają ekosystemy bagienne (o wysokim poziomie 

wód gruntowych) lub leśne (o wysokim współczynniku 

powierzchni liści, a więc wysokiej transpiracji i intercep-

cji). Dodatkowo, w wyniku absorbcji energii cieplnej przy 

parowaniu, ekosystemy bagienne mogą obniżyć letnie 

temperatury w regionie, wywołując ujemne sprzężenie 

zwrotne (niższa temperatura – niższe parowanie), co 

w efekcie zwiększa szanse utrzymania znaczących ilości 

wody w krajobrazie. 

      Każde działanie przyspieszające spływ wody z kra-

jobrazu zmniejsza wspomniane efekty, prowadząc do 

obniżenia poziomów wód i zmniejszenia roli lokalnego 

(tzw. „małego”) cyklu hydrologicznego. W ciągu ostatnie-

go wieku osuszyliśmy w Polsce ponad 80% ekosystemów 

bagiennych3. Większość małych i średnich rzek została 

poddana regulacjom, co z reguły wiązało się z pogłębie-

niem koryt i skróceniem ich biegów oraz likwidacją 

terenów zalewowych i starorzeczy. Sytuacja była już 

oceniana jako bardzo zła kilkanaście lat temu i już wtedy 

rekomendowano restytucję rzek i mokradeł jako bardzo 

potrzebny sposób naprawy warunków hydrologicznych 

(Żelaziński, Wawręty 2000; Tomiałojć, Drabiński, 2005). 

Niestety, od tego czasu sytuacja pogorszyła się, w dużym 

stopniu wskutek krótkowzrocznej gospodarki wodnej, 

niebiorącej pod uwagę zlewniowych i klimatycznych 

skutków lokalnych interwencji hydrotechnicznych, takich 

jak regulowanie cieków i przywracanie nieczynnych od 

lat sieci melioracyjnych oraz tzw. prac utrzymaniowe 

(odmulanie, wykaszanie, usuwanie zatorów), a w szcze-

gólności – ich efektu skumulowanego w skali regionalnej. 

Obecne zjawiska suszowe są po części spowodowane tymi 

działaniami. Jednocześnie wywołały one wzrost ryzyka 

powodziowego w dolinach dużych rzek, gdzie po okre-

sach intensywniejszych opadów kumulują się wezbrania 

wód szybko spływających z góry zlewni rowami melio-

racyjnymi i rzekami pozbawionymi roślinności wodnej, 

o skróconym biegu i uregulowanym korycie. 

      Problemy z eutrofizacją wód to z kolei łączny efekt 

przekształcenia mokradeł i zwiększania poziomów 

nawożenia na obszarach rolniczych. Substancje pokar-

mowe (tzw. „biogeny”) zawarte w nawozach są tylko 

częściowo absorbowane przez uprawiane rośliny. W pozo-

stałej części spływają, często bezpośrednio (lub systemami 

rowów i drenów), do uregulowanych rzek. Pozbawione 

nadrzecznych mokradeł i terenów zalewowych cieki utra-

ciły większość potencjału samooczyszczania, narastająco 

deponując ładunek biogenów w Morzu Bałtyckim. Przy 

wysokich letnich temperaturach wzrastająca żyzność wód 

sprzyja zakwitom sinic, które są kolejnym coraz częstszym 

problemem letnich miesięcy – w Bałtyku, ale też w rzecz-

nych zbiornikach zaporowych (w lecie 2018 np. wystąpiły 

w jez. Włocławskim), uciążliwym ze względu na szkodliwe 

dla człowieka toksyny sinicowe, ale też prowadzącym do 

zagrażających populacjom ryb deficytów tlenu. 

      Choć w bieżącym tekście skupiam się na regulacyjnych 

funkcjach mokradeł w skali regionalnej, nie sposób nie 

wspomnieć o ich wkładzie w regulację klimatu w skali 

globalnej. Ekosystemy bagienne to najefektywniejsze, 

w przeliczeniu na powierzchnię, lądowe magazyny 

węgla, który pozostaje uwięziony w torfie przez tysiące 

lat. Naturalne ekosystemy bagienne mają w długiej per-

spektywie ochładzający wpływ na klimat4. Osuszanie 

bagien powoduje jednak szybką mineralizację torfu 

i emisję dwutlenku węgla do atmosfery, pogłębiając 

zjawisko efektu cieplarnianego. W skali globalnej emisja 

3 Ekosystemy bagienne definiuję tu jako lądowe mokradła potencjalnie akumulujące torf lub inne gleby organiczne – a zatem wszystkie naturalne torfowiska, 
jak również ich inicjalne i restytuowane (ponownie nawodnione) obszary. Ze względu na ogromne zdolności retencyjne torfu (w nieodwodnionych torfowi-
skach zawiera on 90-95% wody) bagna torfowe są bardzo ważnymi elementami retencji krajobrazowej i lokalnych cykli hydrologicznych. Nie można zaliczyć 
tu obszarów zmeliorowanych, odwodnionych torfowisk. 
4 Dzieje się tak pomimo, iż naturalne torfowiska emitują metan, będący znacznie silniejszym gazem cieplarnianym niż dwutlenek węgla: analizy uwzględnia-
jące co najmniej kilkudziesięcioletnie okno czasowe pokazują, iż wpływ absorpcji CO2 i gromadzenia węgla w torfie przeważa nad emisją metanu i w efekcie 
bagna mają ujemne tzw. „wymuszenie radiacyjne”. To samo dotyczy torfowisk poddawanych restytucji przyrodniczej poprzez ponowne nawodnienie, gdzie 
dodatkowo trzeba uwzględnić powstrzymanie znaczących emisji CO2 w sytuacji odwonienia. Przywracanie warunków bagiennych na osuszonych torfowiskach 
jest więc skuteczną i pożądaną metodą adaptacji i kompensacji zmian klimatu.
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gazów cieplarnianych z osuszonych torfowisk odpowiada 

5% antropogenicznych emisji z przemysłu, transportu 

i energetyki; w Polsce jest to ponad 7% (Joosten 2010) 

i jednocześnie zdecydowana większość emisji gazów 

cieplarnianych z sektora rolniczego. Działania na rzecz 

odbudowy tych funkcji poprzez przywracanie warunków 

bagiennych na osuszonych torfowiskach to zatem 

zarówno adaptacja gospodarki do zmian klimatu, jak 

i mitygacja globalnego ocieplenia, poprzez zmniejsze-

nie emisji gazów cieplarnianych z sektora rolniczego 

(Kotowski i in. 2016).     

Konwencjonalny model gospodarki wodnej utrwala problem 
deficytu wody i eutrofizacji      

Znaczącą cześć prac utrzymaniowych przeprowadzono na dzikich 
odcinkach rzek płynących przez lasy i zarośla  łęgowe - gdzie trudno 
było znaleźć  jakiekolwiek uzasadnienie ingerencji; często na obszarach 
Natura 2000. Działania te trudno uzasadnić ekonomicznie nie tylko 
dlatego, iż generują koszty związane z suszami i powodziami, ale 
często także dlatego, że ich koszt znacząco przekraczał potencjalne 
straty związane z utratą plonów w przypadku lokalnego wezbrania.

Konwencjonalny model gospodarki wodnej oparty jest 

na sięgającym XIX wieku paradygmacie maksymaliza-

cji powierzchni gruntów wykorzystywanych produkcyjnie. 

Paradygmat ten pomijał regulacyjne funkcje ekosyste-

mów naturalnych, ewentualnie zakładał, że można je 

zastąpić przez rozwiązania techniczne. Zgodnie z tą filo-

zofią, uregulowane rzeki były powszechnie poddawane 

tzw. pracom utrzymaniowym (odmulanie, koszenie roś- 

linności w korycie, usuwanie powalonych drzew i tam  

bobrowych, umacnianie brzegów), aby ochronić przed 

podtopieniami sąsiadujące z rzekami uprawy rolnicze. 

Prace utrzymaniowe likwidują skutki naturalnych pro-

cesów hydromorfologicznych kształtujących rzekę jako 

ekosystem – erozji i sedymentacji, podstawowych dla 

tworzenia meandrujących koryt i stref zróżnicowane-

go przepływu. W efekcie drastycznie zmniejszyło się 

bogactwo siedlisk, spadła różnorodność biologiczna, 

a jednocześnie osłabła zdolność rzek do samooczyszcza-

nia. Wrosło za to tempo spływu wody, a homogenizacja 

i wypłycanie uregulowanych rzek spowodowała zmianę 

reżimu termicznego rzek. Lata 80-te, wraz z kryzysem 

w rolnictwie, przyniosły rzekom odpoczynek – na trzy 

dekady. Odbudowujące swą populację bobry pomogły  

rzekom odzyskać przynajmniej część naturalnych proce- 

sów. Ponowne nasilenie prac utrzymaniowych i regu-

lacyjnych nastąpiło po powodziach w 2010 roku, kiedy 

samorządom przyznano środki na likwidację szkód 

powodziowych. W ciągu kliku kolejnych lat pracom 

utrzymaniowym oraz regulacyjnym poddano co najmniej 

15 tysięcy km bieżących rzek (Nawrocki i in. 2013). Analizy 

wykonane przez Centrum Ochrony Mokradeł (Jabłońska 

i in. 2015) na kilkudziesięciu rzekach w województwach 

Mazowieckim i Świętokrzyskim, a także przez Stowarzy- 

szenie Nasza Natura w województwie Podlaskim (Gry- 

goruk i in. 2014), wykazały, że w większości przypadków  

prace wykonano na ciekach nie stwarzających zagrożeń  

powodziowych (w urzędach gmin nie było zgłoszonych 

szkód) i nie wpływających negatywnie na uprawy rolne. 

Znaczącą cześć prac utrzymaniowych przeprowadzono 

na dzikich odcinkach rzek płynących przez lasy i zarośla  

łęgowe - gdzie trudno było znaleźć jakiekolwiek uzasadnie-

nie ingerencji; często na obszarach Natura 2000. Działania 

te trudno uzasadnić ekonomicznie nie tylko dlatego, iż 

generują koszty związane z suszami i powodziami, ale 

często także dlatego, że ich koszt znacząco przekraczał 

potencjalne straty związane z utratą plonów w przypadku 

lokalnego wezbrania. „Opłacają” się jedynie, gdy w rachu-

nek wliczy się zewnętrzne finansowanie subsydiami 

– niepoddane odpowiedniej kontroli społecznej. W wielu 

wypadkach, jak się wydaje, kołem zamachowym prac 

utrzymaniowych nie była konieczność poprawy lokalnych 

(nawet jednostronnie rozumianych) warunków hydrologicz-

nych, ale potrzeba zagospodarowania dostępnych środków 

finansowych – z funduszy przeciwpowodziowych, czy też 

przeznaczonych na rozwój wsi. 
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Zmiana podejścia: rzeki jako ekosystemy

      Zgodnie z paradygmatem zastępowania funkcji natu- 

ralnych ekosystemów rozwiązaniami technicznymi, utrata  

retencji w przekształconych w obszary rolnicze mokra-

dłach miała być kompensowana przez zbiorniki zaporowe. 

Stopnie wodne wznoszone w korytach małych i dużych 

rzek miały zredukować przyczyny i skutki erozji oraz 

zapobiec idącym za nimi spadkom poziomów wód w rze-

kach i w zbiornikach wód podziemnych i deficytom wody. 

Znaczenie piętrzeń dla lokalnego obiegu wody jest jednak 

znikome (małe tempo parowania w porównaniu z ewapo-

transpiracją w ekosystemach bagiennych), podobnie jak 

ich funkcja przeciwpowodziowa – ta zależy od rezerwo-

wej, niewypełnionej, pojemności zbiorników, a że z reguły 

próbuje się je jednocześnie wykorzystać w celach rekreacyj-

nych, czy do produkcji energii, to pojemność rezerwowa 

wystarcza zwykle tylko na zgromadzenie jedynie części 

całkowitej objętości fal wezbraniowych. Na ich zdecydo-

waną niekorzyść przemawia też fakt, iż sztuczne piętrzenia 

blokują migrację ryb w rzekach (dotyczy to bardzo wielu 

gatunków, które wędrują w górę rzek i do mniejszych do- 

pływów na tarło). „Przepławki” mają bardzo ograniczoną 

skuteczność, tym bardziej, że wpływ kolejnych zapór na 

sukces migracji ryb ulega kumulacji (jeżeli skuteczność 

przepławki wynosi 10%, to przy założeniu dojścia 100 ryb 

do systemu dwóch przepławek pokona go tylko jedna 

ryba). Pamiętajmy, że ma to nie tylko znaczenie przy-

rodnicze, ale też gospodarcze, bowiem naturalne tarło 

zastępowane jest przez kosztowne zarybianie rzek rybami 

pochodzącymi z hodowli produkujących ryby o wątpliwej 

czystości genetycznej. Zbiorniki zaporowe znacząco zmie-

niają też jakość wody. Skutkiem nagrzewania i stagnacji 

wód w zbiornikach są deficyty tlenu pogłębione przez 

zakwity glonów i sinic. Część niesionych przez rzekę bio-

genów ulega wprawdzie sedymentacji, która może się 

przyczynić do zmniejszenia ilości niesionego fosforu, ale 

efektem jest akumulacja osadów, prowadząca do wypły-

cania zbiornika i uruchomienia procesów beztlenowych, 

z emisją siarkowodoru (ten efekt skutecznie eliminuje 

rekreacyjną funkcję zbiorników) i metanu (silnego gazu 

cieplarnianego, co zaprzecza klimatycznym korzyściom 

z energetyki wodnej). Należy pamiętać, że zbiorniki wod- 

ne jako budowle mają swój ograniczony czas „pracy” 

i mimo ich modernizacji wkrótce będzie trzeba myśleć o ich 

rozbiórce.

      Sztuczne piętrzenia na rzekach są inżynieryjnym roz-

wiązaniem problemu generowanego przez regulację rzek. 

Skoro skracanie biegu rzek i uproszczenie koryta zwiększa 

spadek cieku, przyspiesza bieg wody i powoduje erozję 

oraz lokalne „niżówki”, piętrzenia mają być przeciwwa-

gą, zamieniając rzekę w kaskadę uregulowanych kanałów 

i zbiorników. Dają złudzenie kontroli nad sytuacją poprzez 

możliwość regulacji piętrzeń, jednak w praktyce są częścią 

systemu ułatwiającego odpływ wody z krajobrazu i utrud-

niającego odbudowę retencji ekosystemowej. Podobnie jak 

w przypadku prac utrzymaniowych, inwestycje związane 

z budową zbiorników zaporowych pochłaniają znaczne 

środki publiczne, które można by wykorzystać inaczej, 

zachowując je w sektorze wodnym – z pożytkiem dla 

gospodarki, z uwzględnieniem zasad zrównoważonego 

rozwoju i z korzyściami dla przyrody. 

Funkcja mokradeł w podtrzymywaniu lokalnego obie- 

gu wody długo nie była dostrzegana, a znaczenie mokra-

deł nadrzecznych i zróżnicowania przepływu w korycie dla 

oczyszczania wody z biogenów powszechnie lekceważone. 

Zmieniono podejściedopiero wtedy, gdy problem eutrofiza-

cji przybrzeżnych wód morskich, a wkrótce całego Bałtyku, 

stał się dotkliwy. Dziś coraz wyraźniej mówi się o ekologicz-

nej katastrofie. Jesteśmy w trakcie przekonywania się, że 

katastrofa ta rozpoczęła się na lądzie, a w szczególności – na 

styku lądu z wodą, w dolinach rzecznych. 

      W niektórych krajach, jak np. Dania, owo przebudze-

nie nastąpiło już dwie – trzy dekady temu. Rozpoczęto 

wtedy realizację kompleksowych programów restytucji 

rzek i odtwarzania stref buforowych – głównie z myślą 

o powstrzymaniu spływu azotanów i fosforanów do 

morza (Madsen, Debois 2006). Program uzyskał szero-

kie wsparcie społeczne, dzięki docenieniu dodatkowych 

korzyści. Szczególnie ważna okazała się współpraca ze 

środowiskiem wędkarskim – ponownie meandrujące 

i pozbawione barier rzeki szybko odzyskały znaczenie jako 

siedliska ryb łososiowatych. 

      W Polsce mamy dziś do czynienia ze stopniowym 

wykuwaniem się nowego podejścia – to efekt coraz licz-

niejszych przykładów współpracy między pracownikami 

sektora wodnego, a przyrodnikami. Warto przytoczyć choć- 

by postulaty wypracowane wspólnie przez biologów 

i meliorantów w ramach warsztatów „Praktyczne aspekty 

prac utrzymaniowych na rzekach Polski” (Jabłońska i in. 
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2015): konieczność odtwarzania stref buforowych wzdłuż 

rzek, powstrzymanie zabudowy terenów zalewowych,  

poprzedzanie interwencji hydrotechnicznych oceną ich  

efektywności ekonomicznej, czy potrzeba zmian systemo- 

wych zmierzających do urzeczywistnienia zlewniowego  

zarządzania rzekami. Nowe spojrzenie w gospodarce wod- 

nej jest obecne w opracowanych w latach 2008 - 2015 

Planach Zarządzania Ryzykiem Przeciwpowodziowym – do- 

wartościowały one nietechniczne sposoby ochrony przed  

powodzią, w oparciu o tereny zalewowe i naturalną  

retencję wody w krajobrazie5. Wreszcie, niezmiernie waż- 

nym krokiem w dobrą stronę jest, opublikowany w 2018 

przez Ministerstwo Środowiska, „Katalog dobrych praktyk 

w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymanio-

wych…” (Biedroń i in. 2018). Niestety, zmiana podejścia 

wciąż pozostaje głównie deklaracją części środowisk 

związanych z zarządzaniem rzekami. Dla wdrożenia pro-

ponowanych rozwiązań potrzeba podejścia systemowego, 

uwzględniającego gospodarkę wodną w koncepcji zrówno-

ważonego rozwoju i gospodarki przyjaznej środowisku.  

Zasada obiegu zamkniętego w gospodarce wodnej 

5 www.powodz.gov.pl/pl/plany
6 www.eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52015DC0614 
7 rolnictwo bagienne, tzw. paludikultura (niem. paludikultur, ang. paludiculture), to gospodarka na mokrych (w szczególności ponownie nawodnionych) 
torfowiskach, chroniąca zasoby torfu, ograniczająca emisję gazów cieplarnianych i maksymalizująca inne usługi ekosystemowe bagien. 
8 Synergie różnych usług ekosystemowych uzyskiwanych dzięki odtwarzaniu bagiennych stref buforowych są przedmiotem projektu badawczego 
CLEARANCE, realizowanego w ramach programu WaterWorks 2016: www.moorwissen.de/de/paludikultur/projekte/clearance/index.php

Gospodarka wodna oparta na utrzymywaniu cieków 

jako elementów (zasadniczo odwadniającego) syste-

mu melioracyjnego, która pogłębia deficyty wody, jest 

współodpowiedzialna za obecny „kryzys wodny”. Aby 

naprawić sytuację, potrzeba wprowadzić do zarządzania 

rzekami – centralny dla idei gospodarki o obiegu zamknię-

tym (ang. circular economy6) – imperatyw oszczędzania 

zasobów. Opiera się on na trzech założeniach. Po pierwsze, 

dobra trwałe, o długim “czasie życia”, powinny zachować 

swoją wartość i być wielokrotnie wykorzystywane. Po 

drugie, dobra zużywalne (ang. consumables), o krótkim 

„czasie życia”, powinny być używane jak najefektywniej 

(lub jak najwięcej razy) zanim wrócą do obiegu w biosferze. 

Po trzecie, zasoby naturalne powinny być zużywane tylko 

w takim zakresie, w jakim są w stanie się zregenerować. 

Naturalne oraz odtworzone mokradła mogą wspomóc 

wprowadzanie tych reguł w gospodarce wodnej na klika 

sposobów. Po pierwsze, dotyczy to wspomnianej roli 

mokradeł w przywracaniu wody powierzchniowej, czy 

gruntowej, do lokalnego obiegu – i dzięki temu zwięk-

szania częstości opadów. Po drugie, spowolniony przez 

mokradła przepływ wód do rzek zapewnia bardziej 

wyrównany ich przepływ w rzekach, pozwalając na 

ponowne wykorzystanie wody powierzchniowej w okre-

sie jej niedoborów. Po trzecie, mokradła pozwalają też na 

ponowne wykorzystanie azotanów i fosforanów zawar-

tych w spływających z obszarów rolniczych wodach. 

Będące groźnym zanieczyszczeniem wód powierzchnio- 

wych nawozy, zanim trafią do rzek, mogą być skutecz-

nie przechwycone w nadrzecznych mokradłach (tzw. 

bagiennych strefach buforowych) i wbudowane w bujną 

roślinność bagienną. 

      Zmiana nastawienia potrzebna jest też po stronie 

przyrodników. Od sektorowego podejścia do ochrony 

przyrody (w opozycji do gospodarki) musimy nauczyć się 

szukać synergii działań dla przyrody i środowiska (rozumia-

nego również z perspektywy gospodarki i warunków życia  

człowieka). Pro-ekologiczne podejście do gospodarki wod- 

nej nie oznacza zaprzepaszczenia dorobku nauk hydro-

technicznych, ale wspólne wypracowanie najlepszych 

rozwiązań. Na przykład postulat odtwarzania mokradeł 

nadrzecznych niekoniecznie oznacza wycofanie tych 

terenów z produkcji rolniczej. Pałka wodna, trzcina, wyso-

kie turzyce, a także wierzby i olsze, to przykłady roślin 

bagiennych, które z powodzeniem można wykorzystać 

jako produkty rolnictwa lub leśnictwa bagiennego7. To 

rodzaj gospodarki w zgodzie z przyrodą, wykorzystującej 

synergię różnych „usług ekosystemowych”, gdzie dzięki 

oczyszczającym wodę mokradłom zanieczyszczenia stają 

się pożądanym zasobem, a retencja wody odbudowuje się 

wraz z tarliskami ryb, siedliskami ważek i nadrzecznych 

ptaków. 

      Nowe podejście, oparte na zmianie paradygmatów, 

wymaga nie tylko przedefiniowania sposobu myślenia 

o gospodarce (m.in. uwzględnienia w rachunku usług 

ekosystemowych i dalekosiężnych kosztów deregulacji 

ekosystemów), ale również postawienia na innowacje, 

pozwalające na odejście od opartego na osuszaniu grun-

tów tradycyjnego rolnictwa w dolinach rzecznych, na 

rzecz wielofunkcyjnej gospodarki wykorzystującej usługi 

ekosystemów. Taką właśnie koncepcją jest połączenie 

retencji wody w odtwarzanych mokradłach z ich wyko- 

rzystaniem jako stref buforowych wychwytujących za- 

nieczyszczenia nawozowe oraz bagiennym rolnictwem8.  

Jest to jedno z najważniejszych rozwiązań na drodze do 
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wdrożenia zasad zrównoważonego rozwoju w sektorze  

wodnym, wymuszające jednocześnie korzystne zmiany  

w rolnictwie na obszarach dolin rzecznych. Aby spotkało  

się ono z akceptacją społeczną, a w szczególności popar- 

ciem rolników, potrzebujemy z jednej strony działań 

edukacyjnych, z drugiej – odpowiednich instrumentów 

prawno-ekonomiczych. Wartym rozważenia pomysłem  

jest uwzględnienie retencji wody na obszarach rolniczych 

jako elementu dopłat w ramach wspólnej polityki rolnej 

UE (Grygoruk, 2016). Kolejnych przykładów i inspiracji 

można szukać w krajach, które wdrażanie przyjaznej 

przyrodzie gospodarki wodnej zaczęły przed nami – jak 

Dania, Niemcy, czy Szwecja. Z pewnością wyzwaniem są 

typowe dla naszego kraju uwarunkowania przestrzenne, 

jak rozdrobnienie struktury własnościowej, czy zawężenie 

gruntów będących w dyspozycji administracji państwowej 

do wąskiej działki geodezyjnej wzdłuż uregulowanego 

cieku. Są to jednak ograniczenia możliwe do pokonania, 

a wyboru w zasadzie nie mamy – rozproszonych zanieczysz-

czeń rolniczych nie sposób sprowadzić do oczyszczalni, nie 

da się też zastąpić roli naturalnych ekosystemów w krą-

żeniu wody. Usługi ekosystemowe mokradeł zyskują dziś 

uznanie na całym świecie – tam, gdzie techniczne rozwią-

zania „kryzysu wodnego” okazują się niemożliwe. Szkoda, 

że nie potrafiliśmy ich docenić, zanim większość z nich 

straciliśmy.

Pro-ekologiczne podejście do gospodarki wodnej nie oznacza 
zaprzepaszczenia dorobku nauk hydrotechnicznych, ale wspólne 
wypracowanie najlepszych rozwiązań. Na przykład postulat 
odtwarzania mokradeł nadrzecznych niekoniecznie oznacza 
wycofanie tych terenów z produkcji rolniczej. Pałka wodna, 
trzcina, wysokie turzyce, a także wierzby i olsze, to przykłady 
roślin bagiennych, które z powodzeniem można wykorzystać 
jako produkty rolnictwa lub leśnictwa bagiennego.
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Eutrofizacja – główne wyzwanie dla 
środowiska Morza Bałtyckiego

anna sosnowska
specjalista wwF ds. ochrony ekosystemów morskich
weronika Kosiń
specjalista wwF ds. ochrony ekosystemów morskich

Według Komisji Helsińskiej (HELCOM)1, organu wyko- 

nawczego Konwencji o ochronie środowiska morskie- 

go obszaru Morza Bałtyckiego, którą Polska ratyfikowa-

ła w 1999 roku, eutrofizacja, czyli przeżyźnienie wód, jest 

największym środowiskowym wyzwaniem dla Morza Bał- 

tyckiego2. Według opublikowanego w 2018 roku raportu  

„State of the Baltic Sea – holistic assessment3” aż 97% 

Morza Bałtyckiego wykazywało efekty eutrofizacji. 

      Do eutrofizacji wód dochodzi, gdy w wodzie jest zbyt dużo 

tzw. biogennych substancji odżywczych (związków azotu 

i fosforu). Trafiają one do Bałtyku m.in. w wyniku działalno-

ści rolniczej (np. ze zbyt dużej ilości nawozów stosowanych 

na polach oraz z nieodpowiednio przechowywanych odcho-

dów zwierząt), ze ścieków komunalnych i przemysłowych 

oraz z depozycją atmosferyczną. Gdy w wodzie jest za dużo 

związków biogennych, a jej temperatura wzrasta, dochodzi 

do zakwitu glonów i sinic, które ograniczają dostęp światła 

słonecznego do głębszych warstw wody. To prowadzi do 

ograniczeń rozwoju roślin bytujących w głębszych partiach 

wody i wykorzystujących światło słoneczne w procesie 

fotosyntezy. Po zakończeniu zakwitu obumierające glony 

i sinice opadają na dno zbiornika, gdzie ulegają rozkładowi. 

W procesie rozkładu bakterie zużywają tlen rozpuszczony 

w przydennych warstwach wody. Kiedy tego tlenu brakuje, 

proces kontynuują bakterie beztlenowe, które produkują 

szkodliwy dla morskich organizmów siarkowodór. W ten 

sposób w morzach powstają pustynie tlenowe (martwe 

strefy) i obszary o obniżonej ilości tlenu, w których zamiera 

życie4.

      Największy obszar deficytu tlenu w Europie, wywołany 

działalnością człowieka, znajduje się w Morzu Bałtyckim. 

Od 1990 r. martwe strefy w Bałtyku zwiększyły swoją 

powierzchnię ponad 10 krotnie – z 5 tys. km2 do 60 tys. km2, 

z największym tempem zmian po 1950 roku. 5 Nasilające 

się niskie natlenienie wód głębinowych Bałtyku przyczynia 

się do spadku populacji organizmów makrobentosowych 

w Morzu Bałtyckim.6

      Do kolejnych negatywnych skutków eutrofizacji środo-

wiska morskiego zalicza się również zamykanie kąpielisk 

ze względu na toksyczność niektórych z gatunków sinic 

występujących w zakwitach fitoplanktonu w lecie. Kąpiel 

w wodzie z toksycznymi sinicami może wywołać różne dole-

gliwości, m.in. podrażnienie skóry i problemy gastryczne.

      Polska, z uwagi na przeważający charakter rolniczy (ok. 

50% ziemi uprawnej w całym zlewisku Bałtyku) oraz zalud-

nienie (ok. 45% całkowitej populacji krajów nadbałtyckich), 

jest krajem, który dostarcza najwięcej związków azotu i fos-

foru do Morza Bałtyckiego7. 

      W związku z przedstawionym problemem, kraje bałtyc-

kie – strony Konwencji Helsińskiej podpisały w 2007 roku 

Bałtycki Plan Działań (BPD), mający na celu przywrócenie 

lub utrzymanie dobrego stanu wód Morza Bałtyckiego8. 

W BPD, za pomocą którego realizowane są działania ochron-

ne Morza Bałtyckiego, poziom redukcji emisji azotu i fosforu 

do morza z obszaru poszczególnych krajów określono wstęp-

nie w 2007 r. i zrewidowano w raporcie HELCOM z 2013 r. 9

      Określony w ww. raporcie maksymalny dopuszczalny 

ładunek azotu dla całego Morza Bałtyckiego został ustalony 

na 792 209 ton (w 2014 r. poziom emisji w obszarze całego 

Bałtyku wynosił 89% dozwolonej wartości), a dla fosforu 

1 www.helcom.fi
2 www.helcom.fi/baltic-sea-trends/eutrophication
3 stateofthebalticsea.helcom.fi
4 Conleyet al., 2011, Hypoxia is increasing in the Coastal Zone of the Baltic Sea, Environmental Science & Technology., 45 (16), 6777-6784
5 Ocean oxygen content https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/ocean-oxygen-content/assessment
6 tamże
7 HELCOM, 2012, The Fifth Baltic Sea Pollution Load Compilation (PLC-5) – An Executive Summary. Balt. Sea Environ. % No. 128A, 217 pp.;  
www.helcom.fi/Lists/Publications/BSEP128.pdf
8 www.helcom.fi/baltic-sea-action-plan
9 HELCOM, 2013, Summary report on the development of revised Maximum Allowable Inputs (MAI) and updated Country Allocated Reduction  
Targets (CART) of the Baltic Sea Action Plan 
www.helcom.fi/Documents/Ministerial2013/Associated%20documents/Supporting/Summary%20report%20on%20MAI-CART.pdf
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- na 21 716 ton (w 2014 r. emisja przekraczała o ponad 

30% założenia). Cele dla Polski to ograniczenie emisji azotu 

o 43 610 ton i fosforu o 7 480 ton. W 2014 r. Polska zmieściła 

się w limicie dla azotu (poziom emisji sięgał 96% wartości 

dopuszczalnej), ale wciąż ponad dwuipółkrotnie przekroczo-

no dozwoloną emisję fosforu. 

      Jak wykazał raport „Baltic Sea Action Plan Scorecard” 

opracowany przez WWF Baltic Sea Ecoregion Programme 

w 2018 r. w ciągu minionych lat w zakresie eutrofizacji 

w całym regionie zrealizowano tylko 15% ocenionych dzia-

łań BPD10.

      Walkę z problemem eutrofizacji wód podejmuje się też 

na poziomie UE - Dyrektywa Azotanowa dotyczy ochro-

ny wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez 

azotany pochodzenia rolniczego11.  W 2014 roku Polska  

przegrała sprawę w Trybunale Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej w związku z niewystarczającym wdra-

żaniem tej dyrektywy12. Bezpośrednim skutkiem 

przegranej sprawy C-356/13 (tzw. skarga azotanowa) 

była decyzja o wprowadzeniu na terenie całego kraju jed-

nego „Programu działań mających na celu zmniejszenie 

zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł 

rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. 

Uchwalona w dniu 20 lipca 2017 r. ustawa Prawo wodne 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.) w art. 102-112 doko-

nała zmiany sposobu realizacji dyrektywy 91/676/EWG 

w Polsce, oraz dała podstawę prawną do wprowadzenia 

w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 

2018 r. tzw. Azotanowego Programu działań.

      Przyjęcie Programu w 2018 r. budzi nadzieję na efek-

tywniejsze ograniczenie spływu substancji biogennych 

pochodzenia rolniczego z obszaru Polski, a w konse-

kwencji czystsze i bardziej przejrzyste wody Morza 

Bałtyckiego. By jednak do tego doszło należy zapewnić 

wdrażanie Programu na odpowiednim poziomie, a co 

za tym idzie doprecyzować niektóre zapisy Programu, 

wyeliminować kolizje przepisów Programu z wymogami 

niektórych aktów prawa krajowego, zapewnić sprawne 

funkcjonowanie mechanizmów kontrolnych, zapewnić 

właściwe dopłaty i szkolenia dla rolników i doradców 

rolniczych.

      Niezależnie od wymogów prawa międzynarodowego czy 

krajowego warto promować wdrażanie w gospodarstwach 

rolnych praktyk przyjaznych środowisku morskiemu, takich 

jak: utrzymanie okrywy roślinnej na glebie w okresie cało-

rocznym, strefy buforowe, zastosowanie technik i sprzętu 

rolnictwa precyzyjnego, sporządzanie i stosowanie planu 

nawożenia, płodozmian, wsiewki i międzyplon, uprawy 

bezorkowe, siew bezpośredni, strukturalne wapniowanie 

gleb, kompostowanie obornika, przechowywanie obornika 

w odpowiednich warunkach ograniczających odpływ, ogra-

niczenie liczby zwierząt na hektar, kwaterowy wypas bydła, 

mokradła i stawy, nasadzanie drzew i krzewów.

10 ww.wwf.pl/sites/default/files/2018-03/WWF%20Baltic%20Sea%20Action%20Plan%20Scorecard%202018_0.pdf
11 Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany  
pochodzenia rolniczego
12 curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-356/13
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„Zarządzanie zasobami natury w sposób zrównoważony to jeden 
z filarów strategii Zrównoważonego Rozwoju Grupy Azoty na lata 2018-
2022, zgodnej i powiązanej z Agendą 2030 przyjętą przez ONZ. Swoją 
działalność  o zasięgu globalnym staramy się prowadzić rozsądnie 
korzystając z zasobów naturalnych, w tym wody, którą wykorzystujemy 
jako surowiec do  produkcji i  w logistyce, jako szlak transportowy.
Jako odpowiedzialny przedsiębiorca, mamy świadomość problemu, 
jakim jest niedostatek wody, dlatego nasze wysiłki kierujemy 
na podnoszenie efektywności wykorzystania wody w procesach 
produkcyjnych. Tam, gdzie jest to możliwe, wprowadzamy 
rozwiązania pozwalające na jej recykling. Edukujemy też rolników 
w zakresie efektywnego i zrównoważonego nawożenia, którego 
celem jest poprawa wydajności wykorzystania zasobów naturalnych. 
O szczegółach niektórych z tych działań mogą Państwo przeczytać 
w niniejszym Raporcie, do którego lektury gorąco zachęcam.”

dr wojciech wardacki
prezes zarządu Grupy azoty s.a.
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Wzrost roślin wymaga światła słonecznego, dwu- 

tlenku węgla (CO
2
), wody i zrównoważonego zao- 

patrzenia w składniki pokarmowe. Trzy podstawowe skład- 

niki odżywcze wspierają podstawowe funkcje metabo-

liczne rośliny: 

- AZOT (N), główny składnik białek, 

determinuje wzrost i plony, 

- FOSFOR (P) jest niezbędny do prawidłowego 

rozwoju korzeni, dojrzewania nasion i owoców, 

- POTAS (K) pomaga poprawić jakość plonów 

czy odporność na choroby i susze.

      Woda jest jednym z najważniejszych czynników wpły- 

wających na efektywność wykorzystania składników 

pokarmowych i na wielkość uzyskiwanych plonów. Obok 

wody niezwykle ważne są czynniki agrotechniczne, takie 

jak odczyn gleby (pH), zbilansowane nawożenie, racjo-

nalne zmianowanie czy właściwe ograniczanie chorób 

i szkodników. 

      Składniki pokarmowe to cenne zasoby, niezbędne 

dla pastwisk i upraw. Dopasowanie dawkowania skład-

ników pokarmowych do zapotrzebowania, a przez to 

maksymalne ograniczenie strat tych substancji ma 

pozytywny wpływ na zdrowie ludzi i poprawę jakości 

wód. Redukcja rolniczych strat z nawożenia daje rów-

nież możliwości poprawy efektywności ekonomicznej, 

prowadzi do większej zasobności w glebie i popra-

wy dostępności składników pokarmowych dla roślin 

uprawnych.

*  *  *

Dla realizacji kompleksowej polityki wodnej krajów UE 

ustanowiona została Ramowa Dyrektywa Wodna,  

której celem jest poprawa jakości wód powierzchniowych 

i podziemnych, przy zachowaniu trwałej równowagi 

pomiędzy zjawiskami naturalnymi, a działalnością czło- 

wieka zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Dy- 

rektywa przyczynia się do redukcji oraz kontroli zanie- 

czyszczeń  pochodzących ze wszystkich źródeł. Najpowa- 

żniejszym wyzwaniem na styku ochrony środowiska i roz-

woju rolnictwa jest ochrona wód.

      Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia  

1991 r. dotycząca ochrony wód przed zanieczyszcze-

niami powodowanymi przez azotany pochodzenia 

rolniczego (tzw. dyrektywa azotanowa) jest jednym 

z kluczowych instrumentów ochrony wód przed presją 

rolniczą. Polska podjęła realizację wymogów zawar-

tych w dyrektywie azotanowej od czasu wstąpienia 

do UE. Pomimo wieloletnich wysiłków nie udało się 

w zapewnić właściwej transpozycji dyrektywy poprzez 

wyznaczanie stref zagrożenia (tzw. obszarów szczegól-

nie narażonych OSN), opracowanie i wdrożenie dla nich 

programów działań. 

      Zmiana podejścia do wdrożenia przepisów dyrekty-

wy azotanowej do prawa polskiego nastąpiła w 2017 

roku. W efekcie zmiany ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – 

Prawo wodne zdecydowano o opracowaniu i wdrożeniu 

jednego programu działań w celu ograniczenia odpły-

wu azotu ze źródeł rolniczych na terenie całego kraju, 

bez wyznaczania obszarów szczególnego narażenia 

(OSN). Zmienione przepisy również zobowiązują mini-

stra właściwego do spraw rolnictwa do opracowania 

zbioru zaleceń dobrej praktyki rolniczej do dobrowol-

nego stosowania.

      W trosce o jakość życia i zdrowie społeczeństwa Mi- 

Zarządzanie zasobami wodnymi 
Przed współczesnym rolnictwem stoi bardzo wiele wyzwań.  
Oczekuje się, że rolnicy wyprodukują żywność najwyższej jakości,  
w coraz bardziej zrównoważony sposób, z minimalnym  wpływem na 
środowisko naturalne - wszystko przy rosnącym zapotrzebowaniu 
na żywność oraz ograniczonych zasobach ziemi uprawnej i wody. 

renata auchimik
menadżer projektu, Grupa azoty s.a.
departament Korporacyjny strategii i rozwoju U
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nisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyjęło „Program 

działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia 

wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz 

zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” w połowie 

2018 roku. Program ma na celu wdrożenie podstawo-

wych zasad obchodzenia się z nawozami naturalnymi, 

zapobiegając eutrofizacji środowiska oraz pogorszeniu 

jakości wód. Wszyscy rolnicy zobowiązani są do przestrze-

gania określonych wymogów dotyczących warunków 

przechowywania nawozów naturalnych, terminów sto-

sowania, dawek, sposobów nawożenia czy w przypadku 

dużych gospodarstw rolnych - prowadzenia dokumentacji 

zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem.

*  *  *

Najważniejszym elementem działań ograniczających 

straty azotu i fosforu z rolnictwa jest optymalizacja 

nawożenia czyli dostosowanie dawek nawozów do rzeczy-

wistych potrzeb oraz stosowane nawozów we właściwym 

czasie i w odpowiedni sposób. Podstawowym warunkiem 

optymalizacji nawożenia jest rozpoznanie właściwości gleb 

i jej zasobności w składniki pokarmowe. 

      Współczesne rolnictwo opiera się na wiedzy. Grupa 

Azoty wraz z partnerami handlowymi regularnie organizuje 

darmowe szkolenia dla rolników. Eksperci dzielą się wiedzą 

związaną z nawożeniem i uprawami. Uzupełnieniem szko-

leń jest stworzony internetowy Leksykon Nawożenia. 

To prawdziwa skarbnica wiedzy, w której znaleźć można 

w przystępnej formie praktyczne informacje nie tylko 

o charakterystyce nawozów, ale również o składnikach 

pokarmowych oraz glebie. Na stronie znajdują się też 

bieżące informacje o cenach produktów rolniczych oraz 

przygotowane przez specjalistów harmonogramy prac 

gospodarskich.

      W celu rozwoju technologii nawożenia i produktów 

nawozowych dostosowanych do potrzeb polskiego rolnic-

twa od 2015 roku Grupa Azoty oferuje udział w programie 

„Grunt to wiedza” (https://nawozy.eu/grunt-to-wiedza.

html). Każdy zakwalifikowany do programu rolnik może 

liczyć m.in. na bezpłatne przebadanie 15 próbek gleby 

(ilość wystarczająca na ok. 50 ha gruntów) pod kątem 

zasobności w składniki odżywcze. Dzięki otrzymywanym 

rekomendacjom, właściciele zgłoszonych gospodarstw 

mogą lub będą mogli poznać realne zapotrzebowanie na 

składniki odżywcze swoich gleb i zaplanować właściwą 

strategię nawożenia.

*  *  *

W celu ochrony wód przed negatywnym wpływem 

działalności rolniczej należy przede wszystkim po- 

dejmować działania zmierzające do zatrzymywania 

składników pokarmowych w agroekosystemach.  Dawki nawo- 

zów mineralnych powinny być dostosowane do możliwości 

pobierania przez rośliny dostarczanych z nimi składników 

pokarmowych, z uwzględnieniem glebowych zasobów oraz 

dopływów z innych źródeł, tak aby ich obieg w układzie 

nawozy – gleba – roślina był w jak największym stopniu 

zamknięty. 

      Pomocne w ograniczaniu strat składników biogen- 

nych ze źródeł rolniczych jest także zastosowanie nowo-

czesnych technik nawożenia – nawożenia zlokalizowanego 

i precyzyjnego. Nowoczesne technologie, takie jak: syste-

my precyzyjnego pozycjonowania (GPS lub dokładniejszy 

RTK), zobrazowania satelitarne, systemy bezzałogowe oraz 

inne powiązane technologie komputerowe wspomagające 

zarządzanie gospodarstwem znajdują w ostatnich latach 

szerokie zastosowanie w rolnictwie precyzyjnym. Ten typ 

rolnictwa zakłada wykorzystanie szeregu technik i narzędzi 

do optymalizacji produkcji rolnej, m.in. zabiegów agrono-

micznych, w tym dawkowania agrochemikaliów, które 

powinno się lepiej dostosowywać do lokalnych właściwo-

ści roślin i ich siedliska. Takie działania pozwalają na lepsze 

wyniki produkcji przy jednoczesnej optymalizacji środków 

produkcji, przede wszystkim - nawozów. 

      Techniki rolnictwa precyzyjnego w pierwszym rzędzie  

polegają na mapowaniu plonu, jakości i zasobności  

gleby. Dzięki zobrazowaniom pochodzącym z dronów lub  

satelitów obserwacji Ziemi można szczegółowo  

określić kondycję roślinności w danym punkcie na 

polu. Precyzyjny obraz pokazuje powierzchnie o różnej 

jakości i zasobności gleby. Takie informacje wyko- 

rzystywane są do stworzenia map rozwoju roślinności, 

które następnie zostają podzielone na strefy z jednorod-

nym stanem roślinności. Do każdej z tych stref przypisuje 

się dawki nawozów lub innych agrochemikaliów, odpowia-

dające lokalnym warunkom na polu i zapotrzebowaniu 

łanu na składniki odżywcze. Dzięki mapom i systemowi 

pozycjonowania można użyć komputerowego sterowania 

sposobem rozsiewu i dawką nawozów oraz sterowania 

narzędziami uprawowymi wraz z rozsiewaczami nawozów.

      Stosowanie zmiennych dawek nawozów azotowych 

pozwala przede wszystkim na ograniczenie ich zużycia 

od 10 do 30 procent, przy utrzymaniu tej samej wielko-

ści plonów. Ponadto może doprowadzić do ulepszenia 
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parametrów upraw (np. białko, gluten, azot, etc.).  Nawozy 

mogą być w większym stopniu pobrane przez uprawy 

dzięki precyzyjnemu dopasowaniu dawek do potrzeb 

roślinności. Na skutek tych zabiegów w glebie pozostaje 

mniejsza ilość związków azotu, które z łatwością ulegają 

wymyciu przez deszcze do wód gruntowych i powierzchnio-

wych, powodując eutrofizację.

*  *  *

Największy producent nawozów mineralnych w Polsce 

Grupa Azoty współpracuje z polskim startupem 

SatAgro, zajmującym się zautomatyzowanym przetwarza-

niem danych satelitarnych na potrzeby indywidualnych 

rolników. SatAgro to aplikacja internetowa, która umoż-

liwia zdalny monitoring indywidulanych rozwoju upraw, 

obserwowanie skutków pogody i zabiegów agrono-

micznych, a także analizowanie danych historycznych. 

Technologia zapewnia bezpośredni dostęp do obser-

wacji satelitami NASA, Europejskiej Agencji Kosmicznej 

a także prywatnych operatorów. W efekcie rolnicy mogą 

korzystać z narzędzi przetwarzających dane dotyczące 

poszczególnych pól uprawnych i efektywnie zarządzać 

gospodarstwem. 

      Przy właściwym wykorzystaniu informacji na temat 

fazy wzrostu upraw oraz sugerowanej dawce nawozu, 

możliwe jest zaoszczędzenie od kilku do kilkunastu procent 

nawozu na każdy hektar. Daje to wymierne efekty ekono-

miczne i środowiskowe, a zainteresowanie z jakim spotkała 

się usługa świadczona przez SatAgro wśród klientów Grupy 

Azoty pokazuje jak wielki potencjał drzemie wśród polskich 

gospodarstw rolnych w zakresie wykorzystania innowacyj-

nych technologii.

      Przeprowadzony w 2017 roku program pilotażowy objął 

osiem wielohektarowych gospodarstw rolnych. Zebrane 

informacje pozwoliły na dostosowanie aplikacji do prefe-

rencji rolników. W 2018 roku oferta usługi precyzyjnego 

nawożenia upraw została rozszerzona o klientów indywi-

dualnych i mniejsze gospodarstwa rolne.

*  *  *

Produkcja i wykorzystanie nawozów azotowych pro-

wadzi do emisji gazów cieplarnianych, ale dzięki 

postępowi technologicznemu i racjonalnemu gospo-

darowaniu zasobami oraz energią można ograniczać 

wielkość emisji, a co za tym idzie również wielkość 

śladu węglowego. W 2017 roku w IUNG-PIB zakończo-

no pierwszy etap wdrażania niskoemisyjnych praktyk 

rolniczych dla rolnictwa w Polsce w ramach projek-

tu LCAgri finansowanego przez Narodowe Centrum 

Badań i Rozwoju, którego partnerem gospodarczym 

jest Grupa Azoty. Jego celem jest poprawa wydajności 

wykorzystywania zasobów poprzez wdrożenie inno-

wacyjnych niskowęglowych praktyk rolniczych oraz 

promocję zrównoważonego stosowania mineralnych 

nawozów przez gospodarstwa rolne w Polsce.

*  *  *

Prawidłowe stosowanie i aplikacja nawozów ma 

kluczowe znaczenie dla zrównoważonej produkcji 

rolnej i bezpieczeństwa żywnościowego. W warunkach 

małych zasobów wodnych Polski, nadrzędnym zadaniem 

gospodarki jest racjonalne użytkowanie i ochrona istnie- 

jących zasobów wodnych. Potrzeba ta wynika także z ko- 

nieczności dostosowania się do postępujących 

zmian klimatycznych i podjętych zobowiązań 

międzynarodowych. 

      Przygotowanie polskiego rolnictwa na nadchodzące 

zmiany jest pilnie potrzebne i wymaga zaangażowania 

nie tylko administracji rządowej i samorządowej, ale 

przede wszystkim samych użytkowników wód, któ-

rych decyzje bezpośrednio wpływają na ilość i jakość 

wody na obszarach wiejskich. Woda staje się dobrem 

o znaczeniu strategicznym, a od sposobu jej gospodaro-

waniu będzie zależała jakość życia obecnego i przyszłych 

pokoleń.
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W L’Oréal mamy świadomość, że w obecnych czasach 

środowisko naturalne podlega ciągłej degradacji, 

zasoby naturalne wyczerpują się, a popyt na wodę rośnie 

tak szybko, że zaczyna przewyższać możliwości przyrody. 

W związku z tym skupiamy się na racjonalnym wykorzy-

staniu jej zasobów.

      Od samego początku działalności L’Oréal Warsaw 

Plant odpowiedzialnie podchodzi do zarządzania zaso-

bami wody. W trakcie rozwoju fabryki uruchomiliśmy 

szereg procesów optymalizacji jej zużycia.

      W 2013 roku Grupa L’Oréal ogłosiła program „Sharing 

Beauty with All” (w Polsce pod nazwą „Dzielenie się Pię- 

knem ze Wszystkimi”) zawierający cele w zakresie ograni- 

czenia negatywnego wpływu na środowisko i zwiększania 

swoich zobowiązań społecznych oraz socjalnych, które fir- 

ma postawiła przed sobą do 2020 roku. W ramach strategii 

zrównoważonego rozwoju, Grupa L’Oréal podjęła wyzwania 

dotyczące m.in. zmniejszenia zużycia wody, ograniczenia 

odpadów oraz emisji CO
2
 o 60% w odniesieniu do roku bazo-

wego 2005 (na gotowy produkt). Dla Polski oznaczało to 

redukcję wykorzystania wody o 63%, bo nasz wkład w reali-

zację celów jest kluczowy ze względu na skalę działalności. 

L’Oréal Warsaw Plant to największa fabryka Grupy L’Oréal 

pod względem liczby produkowanych sztuk produktów.

W trosce o zasoby wody
Temat wody budzi ogromne emocje. Słodka woda to na ziemi  
dobro rzadkie. Jest jej zaledwie 2,5 proc., z czego zdatnej do picia 
- niespełna 1 proc. Na jej brak narażonych jest ponad miliard  
ludzi na całym świecie. Jak odpowiedzieć na to wyzwanie  
i działać tak, by zmniejszać swój udział w wykorzystaniu tego 
cennego zasobu w zgodzie z zasadami zrównoważonego  
rozwoju? L’Oréal Warsaw Plant jest dobrym przykładem  
takiej działalności w Polsce.

wioletta rosołowska
prezes zarządu L’oréal polska  
i Kraje bałtyckie

ewa Urbaniak
dyrektor L’oréal warsaw plant
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Kolejnym krokiem w kierunku ograniczenia zużycia  

wody i umożliwienia jej redukcji o 63% jest Stacja 

Recyklingu Wody, tzw. „zielone serce fabryki”. To nasz  

główny projekt inwestycyjny, wpisujący się w ideę  

gospodarki obiegu zamkniętego (Circural Economy).  

Stacja pozwoli oczyścić ścieki produkowane w fabryce,  

a następnie odzyskać wodę o wysokim standardzie,  

która zostanie ponownie wykorzystana w zakładzie do 

procesów wokół produkcyjnych. Dzięki stacji recyklin-

gu wody, która pełną operacyjność osiągnie w marcu 

2019 roku, L’Oréal będzie odzyskiwał do 8000 m3 czystej 

wody miesięcznie (ilość odpowiadająca 16 mln butelek 

0,5 l). Zrealizujemy nie tylko cel redukcji wody zakłada-

ny na rok 2020, ale co ważniejsze – zrobimy pierwszy 

krok w kierunku realizacji idei „suchej fabryki”. 

Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom, do dzisiaj – w odniesieniu do roku 2005, zredukowaliśmy 
zużycie wody wyrażone w litrach na sztukę produktu gotowego o 42%, przy jednoczesnym  
wzroście produkcji o 250%. Wynik ten udało nam się osiągnąć mimo wzrostu średniej ilości  
wody w butelce produktu o 50%.

      W związku z realizacją zobowiązań dotyczących zrówno-

ważonej produkcji zdecydowaliśmy się na inwestycje takie 

jak: instalacja nowych przepływomierzy czy stworzenie 

mapy wody, wprowadziliśmy procesy mycia z wykorzy-

staniem pary oraz chłodzenie platform produkcyjnych  

w obiegu zamkniętym. 

      Podejmowane przez nas kolejne działania miały na 

celu zmniejszenie zużycia wody w fabryce L’Oréal Warsaw 

Plant oraz skupiały się na projektach redukcji i ponowne-

go użycia. Zoptymalizowaliśmy programy mycia urządzeń 

produkcyjnych, uruchomiliśmy innowacyjny proces mycia  

z wykorzystaniem pary technologicznej, który stał się 

procesem referencyjnym dla pozostałych fabryk na świe-

cie. Tam, gdzie to możliwe, wprowadziliśmy recyrkulację 

wody, redukując jej straty np. poprzez instalację zamknię-

tych pętli wody w pompach próżniowych czy płaszczach 

platform produkcyjnych. Warto zaznaczyć, że każdy nowy 

proces, czy zmianę w fabryce oceniamy pod kątem jej 

wpływu na środowisko, w tym pod względem zużycia wody. 

      Jednocześnie budowaliśmy świadomość ekologiczną 

wśród pracowników, a także organizowaliśmy eko-lekcje  

w okolicznych szkołach i przedszkolach czy eko-dni otwarte 

i warsztaty w fabryce.

Koncepcja „suchej fabryki” zakłada, że woda z miasta stosowana jest tylko jako woda  
trafiająca do produktu gotowego i woda sanitarna, natomiast cała pozostała woda używana 
w fabryce zostanie poddana oczyszczeniu i będzie wykorzystywana ponownie w pętli, w obiegu 
zamkniętym. Ten proces wymaga zwiększenia stopnia odzysku, który osiągniemy poprzez 
wykorzystanie technologii wyparnej i odzysk wody z pozostałego ścieku, w efekcie czego 
staniemy się fabryką „zero liquid discharge”, co oznacza brak emisji ścieków poza teren fabryki. 

Jesteśmy dumni, że możemy realizować projekt Stacji 

Recyklingu Wody zbliżający nas do idei „suchej fabryki”. 

Ze względu na skalę produkcji w naszym zakładzie, umożli-

wi to osiągnięcie celów dotyczących redukcji zużycia wody 

nie tylko na poziomie kraju, ale całej Grupy L’Oréal.

      Przedstawione działania odpowiadają na Cele Zrówno- 

ważonego Rozwoju (SDG’s) ogłoszone przez ONZ w ramach 

Agendy 2030: 

Cel 6.  Czysta woda i warunki sanitarne

Cel 9.  Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Cel 12.  Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Cel 13.  Działania w dziedzinie klimatu
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Naturalną cechą klimatu Polski jest występowanie 

susz, szczególnie uciążliwych dla obszarów rolniczych  

w okresie wegetacyjnym. W małych zlewniach rolniczych  

zwłaszcza nizinnych, mających podstawowe znaczenie dla 

środowiska przyrodniczego i gospodarki, zabezpieczenie  

potrzebnej ilości wody na potrzeby rolnictwa, w okresach 

niedoborów wody, stanowi istotny problem. Powszech- 

ność występowanie zjawiska suszy wymaga jej monito-

rowania, prognozowania, oceny intensywności, w celu 

złagodzenia jej skutków na obszarze: gospodarka, społe-

czeństwo, środowisko (Kaznowska 2011). 

      Susza jest zjawiskiem, w którym można wyróżnić 3 pod- 

stawowe fazy: suszę atmosferyczną, glebową i hydrolo-

giczną. W literaturze można również spotkać opracowania 

dotyczące czwartego typu suszy określanego jako suszę 

społeczno-ekonomiczną, podczas której popyt na nie-

które towary i usługi (np. produkcja rolnicza, produkcja 

energii wodnej, pobory wody) przekracza podaż w wyniku 

niedoboru wody spowodowanego sytuacją hydro-meteo-

rologiczną. W okresie wegetacyjnym długotrwały brak  

opadów wywołuje suszę atmosferyczną. Jeśli utrzymujące- 

mu się niedoborowi opadów towarzyszy duże nasłonecz- 

nienie i parowanie rozwija się druga faza – susza glebo-

wa. W czasie suszy glebowej występują niedobory wody 

potrzebne do zaspokojenia potrzeb wodnych konkret-

nych roślin, uprawianych w określonym czasie i miejscu, 

i w takim przypadku stosuje się często pojęcie suszy 

rolniczej. Przedłużający się brak opadów wywołuje wyczer-

pywanie się w następnej kolejności zasobów wód strefy 

nasyconej. Wody podziemne coraz słabiej zasilają rzeki,  

w których pojawiają się niżówki przepływów (niżówki 

letnie), utożsamiane z suszą hydrologiczną. Mniejsze cieki, 

zasilane przez mało zasobne strefy wodonośne mogą 

w tym okresie wysychać, powodując zamieranie w nich 

życia biologicznego.

      Stopień negatywnego oddziaływania zjawiska suszy na 

rolnictwo jest uzależniony od okresu i miejsca, w którym 

się pojawia. Według Łabędzkiego (2006) reakcja roślin na 

suszę zależy od ich gatunku i fazy rozwojowej, od rodza-

ju gleb na których są uprawiane. Susze letnie w sposób 

ujemny wpływają na plon ziemniaków i drugiego odrostu 

runi łąkowej oraz pastewnych upraw polowych. Natomiast 

susze wczesnowiosenne i jesienne zwykle stanowią przy- 

czynę zmniejszenia plonów zbóż ozimych, a wiosenne  

– zbóż jarych, pierwszego odrostu runi łąkowej oraz wydaj- 

ności pastwisk. Na negatywne skutki obniżania się pozio-

mu wód gruntowych w czasie suszy hydrologicznej, 

szczególnie narażone są gleby o typie gruntowo-wodnym 

i opadowo-gruntowo-wodnym, w których podsiąkanie kapi-

larne ma olbrzymie znaczenie dla wegetacji roślin, gdyż 

ubytki wody ze strefy korzeniowej mogą być częściowo lub 

nawet całkowicie uzupełnianie przez podsiąkanie z warstw 

głębszych (Ciepielowski i inni 2003). Konsekwencją pojawia-

nia się katastrofalnych susz jest znaczący spadek plonów 

zbóż i roślin okopowych, brak paszy, wzrost cen żywności, 

utrudnienia w przeprowadzeniu podstawowych zabiegów 

agrotechnicznych (zasiew ozimin, zbiory ziemniaków) 

i poborów wody dla celów bytowo-gospodarczych, a także 

pożary cennych obszarów leśnych i torfowisk (Kaznowska 

2011). 

Charakterystyka występowania 
zjawiska suszy w zlewni 
badawczej rzeki Zagoźdżonki

dr inż. ewa Kaznowska
prof. dr inż. Kazimierz banasik
zakład inżynierii rzecznej, Katedra inżynierii wodnej
wydział budownictwa i inżynierii środowiska
szkoła Główna Gospodarstwa wiejskiego w warszawie

Wprowadzenie

Jedną z nielicznych małych zlewni w Polsce, w której ciągi 

pomiarowe obejmują okres ponad 50 lat jest zlewnia 

badawcza rzeki Zagożdżonki, w której Katedra Inżynierii 

Wodnej SGGW w Warszawie, prowadzi pomiary i badania 

Obszar badań
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hydrologiczne od roku 1963. Wieloletnie obserwacje 

hydro-meteorologiczne z małych zlewni o charakterze natu-

ralnym są szczególnie cenne, zwłaszcza w aspekcie wpływu 

obserwowanych zmian klimatu na odpływ wody ze zlewni 

rolniczych (Kaznowska, Banasik 2011).

      Zlewnia rzeki Zagożdżonki położona jest na Nizinie 

Mazowieckiej w pasie Nizin Środkowopolskich. Nizina 

Mazowiecka należy do najbardziej posusznych regionów 

kraju, do których zalicza się prawie całą środkową, północ-

no-zachodnią i środkowo-wschodnią część Polski. Susze 

występują na tych obszarach najczęściej i charakteryzują 

się  skrajnie długimi ciągami dni bez opadów (Łabędzki 

2006), a ich intensyfikacja (częstsze i ostrzejsze susze) sta-

nowi dla rolnictwa na Niżu Polskiego główne zagrożenie 

(Kundzewicz i in. 2010), również niżówki wód powierzch-

niowych pojawiają się tutaj najczęściej  (Farat i in. 1995). 

Klimatyczny bilans wodny (stanowiący różnicę między 

opadem atmosferycznym a ewapotranspiracją potencjal-

ną) w miesiącach półrocza letniego dla obszaru Niziny 

Mazowieckiej według badań IMGW-PIB charakteryzuje się 

wartościami ujemnymi (Rys. 1a). Szczególnie w ostatnich 

latach, wiosną i wczesnym latem wartości klimatycznego 

bilansu wodnego (KBW), są coraz mniejsze (Rys. 1b), co 

oznacza, że występujące okresy suszy są coraz bardziej 

dotkliwe.

a) b)

rys.1 
a) Klimatyczny bilans wodny (IMGW-PIB) 
b) Klimatyczny bilans wodny  od 21 IV do 20 VI  2018 (IUNG Puławy)

      Zlewnia Zagożdżonki położona jest w okolicach Ra- 

domia. Zagożdżonka jest lewostronnym dopływem Wisły 

i uchodzi do niej powyżej Radomki. Zlewnia ma charakter 

rolniczy, a jej powierzchnia po profil Płachty Stare wynosi 

82,4 km2 (Rys. 2., Rys. 3). W zlewni przeważają gleby piasz-

czyste. Gleby charakteryzują się wadliwymi stosunkami 

wilgotnościowymi. W okresie wiosennym są nadmiernie 

uwilgotnione, natomiast w okresie letnim i jesiennym są 

stale za suche (Hejduk, Igras 2011). W strukturze zagospo-

darowania terenu dominują grunty orne, a lasy po profil 

Płachty Stare stanowią ponad 40% zlewni (Banasik i in. 

2013). 

a) b)

rys.2
Profil pomiarowy: a) Płachty Stare (sierpień 2008), b) Czarna (wrzesień 2012),  
c) stacja meteo

c)
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Charakterystyka opadu i odpływu

Wiek XX jak i pierwsza dekada XXI wieku, to okres 

częstego występowania w kraju zjawiska suszy. 

Dotychczasowe wyniki badań dotyczące charakterystyk 

miesięcznych, półrocznych i rocznych opadów oparte na 

badaniach wieloletnich w zlewni Zagożdżonki [Banasik 

i in. 2013; Kaznowska i in. 2015; Kaznowska i in. 2016] 

wskazują, iż opady rozkładają się nierównomierne w cią- 

gu roku hydrologicznego, z przewagą opadów w półroczu 

letnim, bez istotnych statystycznie zmian w wieloletnim 

przebiegu rocznych i półrocznych sum opadów. Jednakże 

po roku 2006 można zauważyć częstsze występowanie 

lat o dużym zróżnicowaniu miesięcy pod względem sumy 

opadów, które przyjmują wartości ekstremalne. Częściej 

występują lata w których miesiącom skrajnie suchym, 

bardzo suchym towarzyszą miesiące skrajnie wilgotne 

i bardzo wilgotne pod względem sumy opadów w stosun-

ku do normy wieloletniej według wskaźnika względnego 

opadu RPI. Natomiast na podstawie analizy miesięcznych 

wartości wskaźnika SPI (wskaźnik standaryzowanego 

opadu) stwierdzono, iż susze atmosferyczne w zlewni 

rzeki Zagożdżonki mogą wystąpić we wszystkich mie-

siącach sezonu wegetacyjnego (IV-IX) (Kaznowska 2015). 

Posuchy atmosferyczne, za które uznano ciągi dni bezo-

padowych trwające dłużej niż 9 dni,  trwają w wieloleciu 

1963-2015 od 10 do 37 dni i występują zarówno w miesią-

cach letnich jak i zimowych (Hejduk i in. 2018). 

      Analiza susz hydrologicznych w zlewni rzeki Za- 

gożdżonki dotyczy występowania niżówek wód powierz- 

chniowych. Lata z okresami niżówkowymi grupują się  

w cykle najczęściej dwuletnie i trzyletnie, które charakte- 

ryzują się niedoborami opadów w stosunku do średniej 

sumy wieloletniej przyjmowanej za normę (Kaznowska, 

Banasik 2009). Przepływy niżówkowe, odcięte przepły-

wem granicznym SNQ (średni z najniższych przepływów 

rocznych), w zlewni Zagożdżonki występują w półroczu 

letnim, sporadycznie w miesiącach styczniu i w lutym. 

W sezonie letnim, zarówno w profilu Czarna, jak i Płachty 

Stare, przepływy średnie dobowe osiągają najmniejsze 

wartości, a począwszy od maja do połowy października 

układają się w długotrwałą fazę przepływów niższych 

od sezonu zimowego, przerywanych jedynie krótkimi 

epizodami wezbraniowymi. W tym okresie przepływy 

niżówkowe występują najczęściej w: sierpniu, lipcu, wrze-

śniu i czerwcu. W wieloleciu 1963–2015 w profilu Płachty 

Stare można wydzielić okresy w których nie notowano 

przepływów niżówkowych: najdłuższy z nich to okres 

1971–1981, natomiast od roku 1982 niżówki odcięte 

przepływem granicznym SNQ występują co roku, za 

wyjątkiem lat 1997-98  i  2014 roku. W roku 2015 pod-

czas długotrwałej i głębokiej niżówki przepływ minimalny 

roczny (NQ) w Płachtach Starych osiągnął dotychczas naj-

niższą notowaną wartość w wieloleciu 1963-2015. Analiza 

liczby dni z niżówką w wieloleciu 1963-2015 w Płachtach 

Starych wykazała wyraźnie istotną statystycznie ten-

dencję występowania większej liczby dni z przepływami 

niżówkowymi, których objętości deficytów również ule-

gają zwiększeniu. Wieloletnie badania hydrologiczne 

w zlewni Zagożdżonki wskazują na zmniejszanie się zaso-

bów wodnych na jej obszarze (Banasik i in. 2013) i wzrost 

zagrożenia zjawiskiem niżówki wód powierzchniowych 

(Kaznowska i in. 2015). 

      Badania hydrometeorologiczne prowadzone są w profi-

lu Płachty Stare (A) (Rys. 2) od lipca 1962 r.  oraz w profilu 

Czarna (B) (Rys. 2) od 1980 r.  

rys.3
Lokalizacja zlewni 
rzeki Zagożdżonki
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Ecohydrology (EH) is a  transdisciplinary  
science which has been developed in the  
framework of the International Hydrologi- 
cal Programme of UNESCO (IHP V-VIII). As 

a subdiscipline of sustainability science, it is focused on 

biological aspects of the hydrological cycle. It provides 

not only scientific understanding of the hydrology/biota 

interplay, but also a systemic framework for how to har-

ness ecosystem properties as a new tool for Integrated 

Water Resources Management (IWRM), complementary 

to hydrotechnical solutions already in use. The novel 

element of this approach is the concept of enhancing 

the catchment sustainability potential, with a special 

emphasis on regulation of ecosystem performance from 

molecular to landscape scale. Biocenotic processes are 

shaped by hydrology and, vice versa, hydrological proces-

ses are to a great extent modified by biocenotic structure 

and interactions (Zalewski 2000, 2014). In terms of evolu-

tion, the key assumption is that the biological structure 

of terrestrial and aquatic organisms and communities 

have adapted to water quantity and quality dynamics in 

the catchment.

Ecohydrology as a framework for  
enhancement of catchment 
sustainability potential – water 
management in Łódź, Poland

prof. dr hab. maciej zalewski
Uniwersytet łódzki, dyrektor międzynarodowego
Centrum ekologii pan

Abstract

The fundamental assumption of Ecohydro- 
logy (EH) is that the future of the bio-
geosphere in the Anthropocene will be 
dependent not only on the development 
of technologies, but first and foremost on 
the harmonization of technologies with the 
enhanced potential of the environment, 
which in turn depends above all on water 
resource availability. The dynamics of the water 

cycle in a river basin depend on climate, geomorphol-

ogy, plant cover, freshwater ecosystem typology and 

modifications by agriculture, urbanization, industrial 

development and hydrotechnical infrastructure. Through 

the end of the twentieth century, water management 

was dominated by a mechanistic approach focused on 

the provision of water for societal needs and elimina-

tion of threats such as floods and droughts. Analyses of 

the biological structure of freshwater ecosystems from 

1900 have mostly been used for monitoring of ecological 

status (Kolkwitz & Marsson 1908). From the point of view 

increasing human pressure expressed by the ecological 

footprint and Sustainable Development Goals, the key 

challenges for water management in the Anthropocene 

involve the need to:

1) reduce the load of nutrients and pollutants 

into fresh water ecosystems and coastal zones;

2) reduce the rate of water transfer from 

catchments to the sea (catchment retentiveness 

en-hancement) considering flood protection;

3) increase catchment sustainability potential.

That is why, from the point of view of water resource man-

agement strategies based on integrative knowledge, every 

catchment or sub catchment should be considered as:

1) a unique “superorganism” – possessing  

resilience to various forms of disturbances and  

human impacts;

2) a common denominator for integrating our 

understanding of hydrological and ecological 

processes from molecular to catchment scale;

3) a framework for the assessment of ecological 

and sustainability status and action planning.

Introduction
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      Such a holistic approach is a reference point for EH,  

were analyses of water biota interplay from molecular 

to catchment level create a background for regulating 

those processes seeking to enhance catchment sus-

tainability potential, defined in ecohydrology as the 

Multidimentional Catchment Sustainability Goal: Water, 

Biodiversity, Resilience, Ecosystem Services and Cul- 

tural (WBSR+C), whereby all five factors have to be 

improved in parallel. The fundamental question of EH 

as a problem-solving science is as follows: What is the 

hierarchy of factors regulating the dynamics of hydrolog-

ical-biological interactions along the river continuum and 

thermal gradient? (Zalewski, Naiman 1995) And further, 

how can a better understanding of water/biota interplay 

be used to help solve societal problems in such policy 

frameworks as Sustainable Development Goals (SDG), EU 

Water Framework Directive (WFD 2000) and  Integrated 

Water Resources Management (IWRM).

The recent integration of environmental 
sciences toward problem-solving is based 
on the concept of ecological engineering 
formulated by Mitsch (1993). This changed the 

way of thinking about relations between humanity and 

the bio-sphere. The increasing global environmental deg-

radation implies that ecosystem properties have to be 

considered as a new management tool toward reversing 

degradation (Zalewski 2000). This approach has become 

a key assumption of problem-solving Ecohydrology  on 

the catchment scale (e.g. Zalewski el at 1997, Zalewski 

2000, 2014; Berton & Bacchi, 1997, please add Wantzen 

et al.; Harper et al. 2008, Wolański et al. 2004, Wagner, 

Breil 2013, Chicharo 2001, Chicharo 2012, McClain et al. 

2013). A further evolvement of the Ecohydrology para-

digm has involved a change from interdisciplinarity to 

transdisciplinarity, by harmonizing societal goals with 

enhanced ecosystem potential (WBSR+C). 

      Such a transdisciplinary approach, which integrates 

different disciplines of environmental sciences toward 

societal goals and aspirations and also taking into 

account cultural heritage (Berton, Bacchi 1997), creates 

a new opportunity to achieve sustainable development. 

Ecohydrology – evolution of a paradigm

The catchment approach of Ecohydrology 
and its implementation for IWRM encom-
passes the atmospheric/terrestrial and the 
aquatic phase of the hydrological cycle. 
In both, diverse biota appear as moderators of water 

dynamics. In the terrestrial phase (EHT), vegetation 

moderates water quantity and quality, and the major 

question is how plant-cover changes influence the 

hydrological cycle (Rodriguez-Iturbe 2000). In the aqu-

atic phase (EHA), highly complex biotic interactions 

(Zalewski et al. 1990, Wojtal-Frankiewicz 2010) affect 

water quality and related symptoms of eutrophication 

(e.g. toxic algal blooms) and can be regulated towards 

WBSR+C.

      Considering various forms of freshwater eco-

system degradation, the reduction of point source 

pollution is dependent on technology, monitoring and 

law enforcement. However, recent developments in 

Ecohydrology have successfully developed hybrid solu-

tions, where low efficiency sewage treatment has been 

provided by constructed wetlands (Zalewski 2002) or 

by more advanced sequentional biofiltration systems 

(Kiedrzyńska 2017). On the other hand, reducing the 

impact of diffuse pollution without lowering food pro-

duction is dependent, first of all, on understanding the 

hierarchical complexity of ecological processes in the 

terrestrial ecosystem within the given river basin. Of 

utmost importance is the interplay between water and 

biocenosis – both in the terrestrial and aquatic phases 

of the hydrological meso-cycle. This creates a backgro-

und for using land water ecotones in the landscape 

(Naiman, Decamps, Fournier 1989) for mitigation of 

non-source pollutions and next has been enhanced 

by incorporation into ecological biotechnologies, e.g. 

denitfrification and geochemical barriers (Izydorczyk et 

al. 2013).

      Both EHT and EHA require transdisciplinary coope-

ration among basic scientific disciplines (e.g. Baird & 

Wilby 1999; Zalewski et al. 1990, Wood et al. 2007, 

Eamus 2006, Acreman 2001, Gilles Pinay 2003). 

Ecohydrology – the terrestrial and aquatic dimension
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1. Hydrological principle
The quantification and integration of hydrolo-

gical and biological processes at the basin scale 

is based on the assumption that abiotic factors 

are of primary importance and become stable 

and predictable when biotic interactions start to 

manifest themselves. The quantification starts 

from GIS analyses of catchment geomorphology 

and infrastructure distributions, next proceeding 

with patterns of hydrological pulses along the 

river continuum, its  modification from the point 

of view of environmental flow (Bunn, Arthington 

2002) and identification of the spatial distribution 

of various forms of impact – point and non-point 

source pollution.

Due to the complexity of applied knowledge, the 

development of mathematical models for decision 

support systems is an important and useful tool 

to quantify processes (water, nutrient and pollu-

tants load) and human impact for decision makers 

and to test alternative scenarios for the imple-

mentation of EH methodology for sustainable 

water use, ecosystems and societies (Jorgensen 

2002, 2016, Piniewski et al. 2015).

2. Ecological principle 
The ecological principle is based on the assum- 

ption that under intensive global changes it is 

not enough to protect ecosystems against incre-

asing human population, energy consumption and 

aspirations. It is necessary to regulate ecosystem 

structure and processes toward enhancing the 

catchment’s sustainable potential (WBSR+C). The  

starting point for such regulation should be an 

understanding of the evolutionary establishment 

of the water–biota interplay in the terrestrial and 

aquatic environment. Understanding the role of 

vegetation in water and nutrient cycling proces-

ses within the catchment is of crucial importance 

(Baird, Wilby 1999, Vorosmarty & Sahagian 2000, 

Kędziora, Ryszkowski 2007).

3. Ecological engineering principle 
The use of ecosystem properties as a manage- 

ment tool is based on the first and second prin-

ciples of EH. This principle features three steps of 

implementation:

1. “Dual regulation” – regulation of 

biota structure by means of hydrology 

(e.g. enhancement of water retention 

in river valley and stabilizing water 

resource availability, resulting in river 

self-purification, biodiversity, enhanced 

bioproductivity  – biomass/yield (food, 

bioproduct) (B) (S), esthetic value of 

the landscape (C), refuge for animal and 

plants during drought periods (B) (R) and 

vice versa), and through the regulation of 

hydrology by shaping biota.

2. Integration on the basin scale of various  

types of Nature Based Solutions toward 

achieving synergy to improve WBSR+C 

(Fig 1).

3. Harmonization of ecohydrological  

measures with necessary hydrotechnical  

solutions (dams, irrigation systems, se- 

wage treatment plants, etc.).

Principles of Ecohydrology – a framework for implementing  
Nature Based Solutions

Figure 1 
Principles of Ecohydrology (modified from Zalewski 2011)
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Aquatic ecosystems and their catchments 
are complex entities when studied in a mul- 
tidisciplinary approach. However, if the goal of 

scientific investigations is to regulate hydrological 

and biological potential for the enhancement of susta-

inability potential, regulation actions, e.g. Nature 

Based Solutions, require an additional reference point, 

society and traditional knowledge and their culturally

-based preferences. This combines natural and socio/

economic science into an integrative transdisciplinary 

science and management (Hiwasaki, Arico, 2007).

      Hence, ecosystem properties serve as manage- 

ment tools for sustainable development by respecting  

the quantitative side of the hydrological cycle. Ecohy- 

drology in the UNESCO IHP perspective (Zalewski et al.  

1997, Zalewski 2000, 2014, Chicharo 2012, Wolański et al.  

2004, Wagner, Breil 2013) provided three new aspects 

to environmental sciences and their implementation: 

1. the use of ecosystem properties as new mana-

gement tools (Zalewski 2000) complementary to 

and harmonized with hydro-technical solutions; 

2. the necessity to enhance ecosystems towards 

UN Sustainable Development Goals by using the 

interplay between hydrology and biota – “dual 

regulation” (Zalewski 2006); whereby analysis 

of dynamic oscillations of the ecosystems, pro-

ductivity and ecological succession reflected 

by biomass/yield increment and nutrients/pol-

lutants absorbing capacity vs. human impacts 

should be the key for process regulation; 

3. the use of „dual regulation” (Zalewski 2014) 

and related Nature Based Solutions (e.g. denitrifi-

cation barriers, Bednarek et al. 2016) as systemic 

solutions considering the catchment as a fra-

mework for action to improve Water resources, 

Biodiversity and Ecosystem services for society, 

Resilience to climate change and Cultural herita-

ge (WBSR+C). 

      The concept and principles of Ecohydrology have 

been implemented in the case of a small town in 

Poland, in the Pilica River Catchment, as an exam-

ple of applying systemic ecohydrological solutions 

for the enhancement of catchment sustainability by 

converting environmental threats into opportunities 

for sustainable development. Purified sewage after 

primary and secondary treatment, but still with high 

concentrations of phosphorus, elevated the P con-

centrations and load in the river and reservoir below, 

resulting in frequently occurring toxic algal blooms. 

The transfer of purified sewage into a bioenergy pro-

ducing plantation (willow trees) has reduced the load 

of phosphorus in the river and reservoir, improving the 

ecological and recreational status. Furthermore, the 

improvement of water quality in the river reservoir 

positively effects biodiversity, additionally creating 

employment opportunities for society through tourism 

development. This in turn reduces poverty and stimu-

lates cultural development and financial feedback 

(taxes). Additionally, the use of bioenergy from the 

plantation for heating a nearby school and other public 

buildings has reduced greenhouse emissions and cre-

ated further funds for employment. This example of 

the application of Ecohydrology, as a framework for 

systemic solutions in river catchment management, 

offers an example of the integration of Nature Based 

Solutions, Circular Economy and Bioeconomy ((Fig. 2).

      This demonstrates how ecohydrological process 

oriented thinking provides a framework for implemen-

tation of bio and circular economy.

Ecohydrology – novel aspects of systemic solutions for  
environmental sciences

Figure 2 
Scheme of the ecohydrological 
approach for improving 
water resources, quality 
of environment, creating 
positive socio-economic 
feedback and enhancing 
sustainability potential 
(modified from Zalewski 2011)
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Nature Based Solutions used in the frame-
work of EH have become the crucial tool for 
successful implementation of Integrated 
Water Resources Management, especially 
for mitigation of intermedia impact, which 
is prevailing for most catchment privileg-
es. Nutrients and chemical pollution from point and 

non-point sources is one of the key challenges for 

Ecohydrology. An implicit but major goal of EH, as a fra-

mework for the systemic implementation of Nature 

Based Solutions, is to reduce inputs to freshwater 

ecosystems and to regulate excess nutrient and pollu-

tant loads in those aquatic systems by considering the 

allocation of nutrients and pollutants in non-available 

pools like soils, sediments, vascular plant biomass, 

and conversion of matter by organisms, phytotechno-

logies, denitrification barriers, etc. However, it should 

be underscored that EH methods may be less efficient 

and have a lower potential when the biological struc-

ture of an ecosystem is highly degraded by intensive 

human impact, e.g. in the case of hypertrophic lakes 

or reservoirs where abiotic factors (oxygen levels) have 

been drastically reduced and biotic structures drasti-

cally degraded. In such situations, implementation of 

Ecohydrology/Nature Based Solutions will be much 

more costly and complicated, and sometimes might 

even be insufficient to enhance WBSR+C.

Future prospects and limits of Ecohydrology
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Obecnie pobór wody w Polsce wynosi ok. 10,6  km3. 

Niewielki spadek zużycia wody można zauważyć od 

końca lat osiemdziesiątych. Największe zużycie wody jest 

w przemyśle – około 70% pobieranej wody, około 20% 

przypada na gospodarkę komunalną, a najmniej – 10% 

wykorzystywane jest w rolnictwie i leśnictwie. Woda 

wykorzystywana w gospodarce częściowo wraca do śro-

dowiska w postaci ścieków, jest to około 8,9 km31. 

      W rolnictwie woda jest wykorzystywana głównie do 

produkcji roślinnej, nawadniania pól, utrzymania stawów 

hodowlanych oraz do funkcjonowania gospodarstw.

      W wyniku dynamicznego rozwoju miast i przemysłu 

po II wojnie światowej, a także zmiany w użytkowaniu 

ziemi nastąpił znaczny wzrost zużycia wody. W ciągu 

ostatnich 35 lat zużycie wody wzrosło aż sześciokrotnie. 

W przemyśle największa ilość wody wykorzystywana jest 

przez przemysł paliwowo-energetyczny – 80% zasobów 

wody, przemysł chemiczny zużywa natomiast 7% zasobów 

a metalurgiczny – 3%. Woda jest także źródłem energii 

elektrycznej. 

      W roku 2016 pobór wód (podziemnych i powierzchnio-

wych) wyniósł 10 581,4 mln m3, z czego 83,6% stanowił 

pobór wód powierzchniowych, 15,9% - wód podziemnych, 

dodatkowo na cele produkcyjne wykorzystywano również 

wody pochodzące z odwadniania zakładów górniczych 

oraz obiektów budowlanych - 0,5%. W wielkości poboru 

wód na potrzeby ludności i gospodarki, przeważający 

udział miał pobór wody na cele produkcyjne i wyniósł 

70,8%. Pobór na cele eksploatacji sieci wodociągowych 

(zaopatrzenie w wodę ludności) stanowił 19,3% poboru 

ogółem natomiast nawodnienia w rolnictwie i leśnic-

twie oraz napełnianie i uzupełnianie stawów rybnych 

9,9%. Pobór wody na cele produkcyjne realizowany był 

w blisko 96,5% z ujęć wód powierzchniowych, jedynie 

ok. 2,8% poboru stanowiły wody podziemne, a wody 

z odwadnianych zakładów górniczych i obiektów budow-

lanych ok. 0,7%. W odniesieniu do poboru wód na cele 

eksploatacji sieci wodociągowych 72,0% wody pobiera-

nej było z ujęć wód podziemnych, a 28,0% - z ujęć wód 

powierzchniowych. 

      W skali kraju najwyższym poborem wód cechują się 

część centralna i północno-zachodnia (województwa:  

mazowieckie, wielkopolskie, zachodniopomorskie i świę- 

tokrzyskie). Największe zapotrzebowanie na wodę, w od- 

niesieniu do poboru wód, cechuje sektor energetyczny, na 

cele którego pobór wynosi około 6 741,3 mln m3 w skali 

roku, co stanowi ponad 88,6% łącznego poboru wody 

na cele przemysłowe i ponad 63,7% w bilansie łącznym 

poboru wody w kraju.

      Według danych GUS w 2016 r. do nawodnień w rolni- 

ctwie i leśnictwie oraz napełnienia stawów rybnych 

pobrano 1060,6 mln m3 wody, z czego do napełniania sta- 

wów rybnych (o pow. >10 ha) - 954,2 mln m3 (łączna 

powierzchnia stawów wynosiła 49,6 tys. ha). Obecnie gos- 

podarowanie wodą na obszarach rolniczych powinno 

uwzględniać przede wszystkim funkcje nawadniające sy- 

stemów melioracyjnych i zabiegi zwiększające retencję 

wodną, umożliwiające zarówno wzrost produkcyjności rol-

nictwa, jak i ochronę walorów przyrodniczych środowiska.

Wykorzystanie gospodarcze wód
Optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów wodnych jest głównym 
zadaniem gospodarki wodnej. Woda wykorzystywana jest w celu zaspo-
kojenia potrzeb ludności, w rolnictwie, energetyce oraz w przemyśle.  

Pobór na potrzeby ludności i gospodarki

1 Główny Urząd Statystyczny, Ochrona środowiska 2017, Warszawa

Poborem rejestrowanym wód podziemnych jest pobór 

odbywający się w ramach szczególnego korzystania 

z wód, wymagający zgody wodnoprawnej, którego zgod-

nie z art. 387 ust. 1 ustawy – Prawo wodne organem 

Pobór zwykłych wód podziemnych

ministerstwo Gospodarki morskiej i Żeglugi śródlądowej
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właściwym są właściwe organy Wód Polskich.

      Roczny pobór zwykłych wód podziemnych w obsza-

rze kraju rozpoznany według stanu na koniec 2016 roku 

wyniósł około 2,6 km3/rok.

Na tę ilość składają się:

- pobór rejestrowany zwykłych wód podziemnych 

z prawie 18 000 ujęć wód podziemnych działają-

cych na potrzeby zaopatrzenia ludności i przemysłu 

w wodę wynoszący 1,6 km3/rok2,

- pobór wód zwykłych w ramach odwodnień 

zakładów górniczych eksploatujących ponad 90 naj-

większych złóż w Polsce – wynoszący łącznie ok. 1 

km3/rok3.

      Dla obszaru dorzecza Wisły sumaryczny zewidencjo-

nowany według stanu na 2016 r. pobór zwykłych wód 

podziemnych wynosił ponad 1,316 km3/rok, natomiast 

w dorzeczu Odry 1,278 km3/rok. Regiony wodne kraju 

o największym poborze wód podziemnych to region 

wodny Środkowej Wisły i region wodny Warty. Dla obsza-

ru całego kraju stopień wykorzystania zasobów zwykłych 

wód podziemnych dostępnych do zagospodarowania 

wynosi około 20,7%. W dorzeczu Wisły wartość tego 

wskaźnika wynosi 18,7%, natomiast w dorzeczu Odry 

23,9 %. Wartości te oznaczają, że stan rezerw zasobów 

wód podziemnych dostępnych do zagospodarowania 

w skali roku w powyższych dorzeczach wynosi odpo-

wiednio: 81,3% w dorzeczu Wisły oraz 76,1% w dorzeczu 

Odry. Regionami wodnymi o najintensywniejszej eksplo-

atacji zwykłych wód podziemnych są region Małej Wisły 

w dorzeczu Wisły (97,2% zasobów) oraz region Górnej 

Odry w dorzeczu Odry (57,9% zasobów) i region Warty 

(32,4% zasobów). Wysokie wartości rocznego wyko-

rzystania zasobów w tych regionach wynikają głównie 

z lokalizacji w ich granicach odwadnianych obszarów gór-

niczych, zwłaszcza węgla kamiennego w Górnośląskim 

Zagłębiu Węglowym oraz węgla brunatnego w regionie 

wodnym Warty.

2 Podana wartość nie obejmuje tzw. poboru nierejestrowanego wód podziemnych – tzn. nie zgłoszonego przez użytkowników wynikającego  
z luk ewidencyjnych, poboru w ramach zwykłego korzystania z wód na potrzeby gospodarstw oraz poboru poza prawnego (nielegalnego).
3 Według informacji zgłaszanych przez zakłady górnicze z podanej wartości rocznie około 10% wód podziemnych podlega wykorzystaniu  
na potrzeby kopalń i zaopatrzenia ludności, a około 90% podlega zrzutowi do wód powierzchniowych.

Szacuje się, że łączna objętość zmagazynowanej wody 

w istniejących zbiornikach retencyjnych w Polsce 

wynosi ok. 4 mld m3, co stanowi niewiele ponad 6,5 % 

objętości średniego rocznego odpływu z wielolecia. 

      W latach 2016-2017 nie nastąpił znaczący przyrost 

pojemności zbiorników retencyjnych. W okresie tym 

dużym zbiornikiem wodnym, który został oddany do 

użytku, jest Zbiornik Wodny Świnna Poręba o pojemności 

całkowitej 161 mln m3. Większość wód jest retencjono-

wana w zbiornikach o pojemności powyżej 3 mln m3. 

Największy udział mają zbiorniki o pojemności powyżej 

100 mln m3, których łączna pojemność wynosi 2 345,4 

mln m3. Największą pojemność całkowitą przy maksy-

malnym piętrzeniu, wynoszącą 472,4 mln m3, ma Solina 

na rzece San. Pozostałe zbiorniki o pojemności powyżej 

150 mln m3 to Włocławek na Wiśle, Czorsztyn-Niedzica 

na Dunajcu, Jeziorsko na Warcie, Goczałkowice na Małej 

Wiśle, wspomniana już Świnna Poręba na Skawie oraz 

Rożnów na Dunajcu.

      Obecna wielkość retencji wodnej nie daje pełnej mo- 

żliwości ochrony przed powodzią i suszą, a także nie gwa-

rantuje odpowiedniego zaopatrzenia w wodę. Warunki 

fizyczno-geograficzne w Polsce stwarzają możliwość 

zmagazynowania 15% średniego rocznego odpływu, co 

stwarza możliwości rozwoju retencji wodnej. 

      W 2016 r., według danych GUS, na terenie kraju zloka-

lizowanych było 32 792 urządzeń wodnych gromadzących 

stale lub okresowo wodę, w tym obiekty zaliczane do 

małej retencji wodnej, o łącznej pojemności 826,034 

mln m3, z czego 8 317 urządzeń stanowiły stawy rybne 

o pojemności 316,59 mln m3, 360 – podpiętrzone jeziora 

o pojemności 268,35 mln m3 oraz  4 176 – sztuczne zbior-

niki o pojemności 198,92 mln m3. 

Retencja wodna

Rozwój śródlądowych dróg wodnych jest bez wąt- 

pienia jednym z priorytetów rozwojowych kraju i jest  

procesem niezwykle złożonym. Jako cel planowanych dzia- 

łań stawia się zwiększeniedostępności transportowej 

Żegluga śródlądowa  
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oraz poprawę warunków świadczenia usług związa-

nych z przewozem towarów i osób. Transport wodny 

śródlądowy jest tani, bezpieczny i ekologiczny, jed-

nakże do rozwoju żeglugi śródlądowej niezbędna jest 

regulacja stanu wód w rzekach. W roku 2017 prezydent 

Andrzej Duda po pisał Porozumienie AGN (Europejskie 

Porozumienie w  Sprawie Głównych Śródlądowych 

Dróg Wodnych o  Międzynarodowym Znaczeniu). Do- 

kument ten, sporządzony przez Europejska Komisję 

Gospodarczą ONZ, wskazuje na kierunki rozwoju dla 

sieci dróg wodnych śródlądowych w Europie. Jego 

celem jest wprowadzenie ram prawnych, które ustalają 

skoordynowany plan rozwoju i budowy sieci śródlądo-

wych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym. 

Akcesja do porozumienia to ważny krok zobowiązujący 

do użeglowienia polskich odcinków międzynarodowych 

dróg wodnych. Na takie działania czekają również kraje 

europejskie, liczące na obopólne korzyści ekonomicz-

ne, które wynikają ze wzmożonej międzynarodowej 

wymiany handlowej. Zarówno położenie geograficzne 

Polski jak i względy społeczno-ekonomiczne przema-

wiają za rozwojem transportu wodnego śródlądowego. 

Podkreślić należy, że spojrzenie z perspektywy glo-

balnych zmian klimatycznych również przemawia za 

wykorzystaniem  potencjału żeglugowego polskich rzek  

jako transportu najmniej emisyjnego. 

      Do aktywizacji żeglugi śródlądowej w Polsce potrze- 

bna jest gruntowna i kompleksowa modernizacja dróg 

wodnych. Aby dostatecznie dobrze rozwinąć tę gałąź 

transportu, należy opracować wieloletni plan inwesty-

cyjny w infrastrukturę. Równocześnie konieczne jest 

wsparcie rozwiązań multimodalnych z pozostałymi 

gałęziami transportu, ze szczególnym uwzględnieniem 

kolei. W tym celu przygotowano szereg dokumentów 

strategicznych, które zawierają plany rozwoju śródlą-

dowych dróg wodnych. 

      Należy brać pod uwagę wieloaspektowość pro-

blematyki rozwoju żeglugi śródlądowej. Regulacja 

poziomu wody w rzekach umożliwi transport wodny 

w rzekach, co z kolei wpłynie na ograniczenie wysoko-

emisyjnego ruchu drogowego, gdyż transport wodny 

stanowi najtańszy i najbardziej przyjazny środowisku 

rodzaj transportu. Drogi wodne i zbiorniki wodne sta-

nowią również bardzo dobrą bazę do rozwoju turystyki 

i rekreacji, szczególnie w odniesieniu do miast. 

Wykorzystanie energetyczne rzek

4 Tymiński Jerzy, Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Polsce do 2030 – aspekt energetyczny i ekologiczny, IBMiBR, Warszawa 1997
5 Główny Urząd Statystyczny, Energia ze źródeł odnawialnych w 2016 r. Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa 2017

Polska należy do krajów o małych możliwościach 

w zakresie korzystania z mocy wodnej (potencjału 

hydroenergetycznego rzek). Teoretyczne zasoby hydro-

energetyczne Polski wynoszą4:

- dorzecze Wisły - 16 457 GWh/rok,

- dorzecze Odry - 5 966 GWh/rok,

- rzeki Przymorza  - 582 GWh/rok,

co daje łącznie: 23 005 GWh/rok.

      Zasoby techniczne, a więc ta część zasobów, która 

przy zastosowaniu odpowiednich technik i przy uwzględ-

nieniu ograniczeń może być wykorzystana, wynoszą:

- dorzecze Wisły - 9 270 GWh/rok,

- dorzecze Odry - 2 400 GWh/rok,

- rzeki Przymorza  - 280 GWh/rok,

co daje łącznie: 11 950 GWh/rok.

      W 2016 r. wg danych GUS5 produkcja energii elek-

trycznej z wody, jako jednego z odnawialnych nośników 

energii, wyniosła 2 139,4 GWh (moc instalowana 972 

MW), co wskazuje, że potencjalne zasoby techniczne 

wykorzystano w ok. 18%. Hydroenergetyka wyproduko-

wała niespełna 10% energii elektrycznej, której źródłem 

były OZE.

      W roku 2016 dominującym źródłem hydroenerge-

tycznym pod kątem produkcji były elektrownie wodne 

o mocy zainstalowanej powyżej 10 MW (łączna moc 

ok 693 MW ), których produkcja wyniosła 1230,6 GWh, 

co stanowiło 57 % całej produkcji energii elektrycznej 

wytworzonej w elektrowniach wodnych (OZE). Łączna 

liczba pracujących w 2017 r. elektrowni wodnych wyno-

siła ok 760 (wg Urzędu Regulacji Energetyki).

       Największa ilość elektrowni wodnych zlokalizowana 

jest na następujących rzekach: Bóbr, Gwda, Wierzyca, 

Warta, Łupawa oraz Łyna.
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Potrzeby poszczególnych działów gospodarki  w zakresie 

wykorzystania zasobów wodnych są często konkuren-

cyjne względem siebie. Dlatego też bardzo istotna jest 

rola właściwego zarządzania zasobami wodnymi. Musi 

ono uwzględniać zarówno potrzeby ludności i gospodar-

ki, jak i wymagania ochrony wód i ekosystemów z nimi 

związanych oraz kwestie związane z ochroną przed powo-

dzią i suszą. W przyszłości coraz częściej Polska będzie 

musiała się mierzyć z problem niedoborów zasobów 

wodnych. Z tego względu szczególnie pilna staje się prio-

rytetyzacja potrzeb poszczególnych użytkowników wód 

oraz kształtowanie świadomości społecznej. 

Podsumowanie
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Zrównoważony rozwój transportu to rozwój uwzglę- 

dniający oprócz społecznej zasadności i ekonomicz-

nej efektywności również ekologiczną racjonalność. 

Transport wodny śródlądowy jest jedyną gałęzią trans-

portu, która funkcjonuje w dwóch układach, jest:

- elementem systemu transportowego oraz

- częścią gospodarki wodnej.

      Zarządzanie zasobami wodnymi bowiem służy 

zaspokajaniu potrzeb ludności i gospodarki oraz ochronie 

wód i środowiska związanego z tymi zasobami, w szcze-

gólności w zakresie1:

- zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody dla 

ludności;

- ochrony przed powodzią oraz suszą;

- zapewnienia wody na potrzeby rolnictwa oraz prze- 

mysłu;

- tworzenia warunków dla energetycznego, transporto-

wego oraz rybackiego wykorzystania wód;

- zaspokojenia potrzeb związanych z turystyką, sportem 

oraz rekreacją

- ochrony zasobów wodnych przed zanieczyszczeniem 

oraz niewłaściwą lub nadmierną eksploatacją;

- utrzymywania lub poprawy stanu ekosystemów wod-

nych i zależnych od wód (rys.1.).

      Fakt ten sprawia, że oddziaływanie rozwoju tej gałęzi 

transportu na środowisko musi być oceniane z obu per-

spektyw – transportowej i wodnej.

Transport wodny śródlądowy a środowisko

prof. zw. dr hab. Krystyna wojewódzka-Król
Katedra polityki transportowej, wydział ekonomiczny,
Uniwersytet Gdański

Wstęp

rys. 1.  
Transport wodny  
śródlądowy  
w zarządzaniu  
zasobami  
wodnymi

Źródło: opracowanie własne

Zagospodarowanie 
wód dla turystyki, 
sportu i rekreacji

Ochrona 
przed powodzią 

oraz suszą
Odpowiednia 

ilość i jakość wody 
dla ludności

Dbałość 
o ekosystemy 

wodne

Woda 
dla rolnictwa 

oraz przemysłu 
i rybactwa

Ochrona wód 
przed 

zanieczyszczeniem

Energetyczne 
wykorzystanie 

wód
Transport 

wodny 
śródlądowy

Zarządzanie 
zasobami wodnymi:

zaspokajanie potrzeb 
ludności i gospodarki 

oraz ochrona wód 
i środowiska

1 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566),Art. 10. [Zarządzanie zasobami wodnymi]
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Transport odgrywa coraz większą rolę we współczes- 

nym świecie, jest podstawowym warunkiem glo- 

balizacji, wyrównania szans w rozwoju regionalnym,  

warunkiem zapewnienia odpowiedniego standardu 

życia, w tym zaspokojenia rosnącej wraz z rozwojem 

społeczno-gospodarczym potrzeby mobilności. Rozwój 

infrastruktury transportu pozwalający na sprostanie 

współczesnym wyzwaniom napotyka jednak barierę 

środowiska. Każde większe działanie inwestycyjne 

narusza środowisko. Dotyczy to zwłaszcza infrastruk-

tury transportu, która zmienia środowisko w sposób 

trwały.Budowa infrastruktury transportu powoduje 

przede wszystkim:

- zajęcie terenu,

- jego dezintegrację,

- trwałą ingerencję w zagospodarowanie przestrzenne,

- możliwość naruszenia dotychczasowych stosunków 

wodnych.

      Ponadto budowa i eksploatacja infrastruktury trans-

portu może wpływać na:

- energochłonność (może być inna w zależności od 

układu trasy i parametrów technicznych drogi),

- zanieczyszczenie powietrza (związane z energochłon- 

nością),

- zanieczyszczenie wody i terenu (stopień degrada-

cyjnego wpływu może być uzależniony od lokalizacji  

i sposobu eksploatacji),

- zagrożenie bezpieczeństwa (uzależnione od konstruk-

cji i parametrów infrastruktury),

- emisję hałasu (związana z technologią budowy i loka-

lizacją infrastruktury).

      Potrzeby transportowe zaspokajać można w różny 

sposób i z punktu widzenia środowiska należy poszu-

kiwać takich rozwiązań, które naruszają je w możliwie 

najmniejszym stopniu. Oddziaływanie wybranej inwe-

stycji na środowisko musi więc być porównywane 

z wpływem na środowisko rozwiązania alternatywnego, 

co pozwoli na ekologiczną racjonalność dokonywanych 

wyborów. W przypadku infrastruktury dróg wodnych 

śródlądowych taką alternatywą jest budowa autostrad 

lub linii kolejowych. Z punktu widzenia oddziaływania 

na środowisko przewaga infrastruktury dróg wodnych 

nad infrastrukturą transportu samochodowego czy kole-

jowego związana jest z:

- mniejszą terenochłonnością infrastruktury dróg wod-

nych śródlądowych,

- mniejszym degradacyjnym wpływem na środowisko 

transportu wodnego śródlądowego.

      Coraz większą barierą rozwoju transportu staje się 

brak terenów, jakie można byłoby przeznaczyć pod 

budowę infrastruktury transportu. Terenochłonność 

związana jest z wykorzystaniem terenu. Przy intensyw-

nych przewozach na kilometr infrastruktury liniowej 

przypada:

- 3,5 mln t ładunków w transporcie wodnym śród- 

lądowym,

- 2,5 mln t w transporcie kolejowym,

- 1,5 mln t w transporcie samochodowym2.

      Mniejszy degradacyjny wpływ transportu wodnego 

śródlądowego, przejawiający się w porównaniu do trans-

portu samochodowego:

- kilkukrotnie mniejszą energochłonnością,

- mniejszą emisja zanieczyszczeń,

- wysokim poziomem bezpieczeństwa,

- niską emisją hałasu i w efekcie

- kilkukrotnie niższymi kosztami zewnętrznymi

powoduje, że negatywne oddziaływanie na środowisko 

eksploatacji śródlądowych dróg wodnych jest niższe niż 

infrastruktury transportu samochodowego. W porów-

naniu w transportem kolejowym przewaga ta jest 

mniejsza, jednak koszty zewnętrzne transportu wodne-

go śródlądowego są niższe od transportu kolejowego 

– tabela 13.

Oddziaływanie wybranej inwestycji na środowisko musi  
więc być porównywane z wpływem na środowisko  
rozwiązania alternatywnego, co pozwoli na ekologiczną 
racjonalność dokonywanych wyborów. 

1. Infrastruktura transportu a środowisko

2 Inland Navigation, www.binnenvaart.be [dostęp: 9.02.2014]
3 K.Wojewódzka-Król, R.Rolbiecki: Społeczno-ekonomiczne skutki zagospodarowania dolnej Wisły, Acta Energetica, Gdańsk 2017
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Źródło: Trump cards of inland navigation. http://www.binnenvaart.be/en/binnenvaartinfo (10.03.2014)

tabela 1  
Porównanie kosztów zewnętrznych różnych gałęzi transportu w € na 1000 tkm według różnych badań

Efekty zewnętrzne
Transport samochodowy Transport kolejowy Transport wodny 

śródlądowy

Vito** EC*** Planco* Vito EC Planco Vito EC Planco

Wypadki 22,8 5,4 37,8 1,6 1,5 2,3 0,07 0,00 0,3

4.4 2,1 7,4 2,8 3,5 12,7 <0,1 0,00 0,00Hałas 

9,1 8,7 29,1 0,4-9,46 4,3 3,5 5,4 3,0 4,2 Zanieczyszczenie powietrza

5,4 5,5 1,2 - 0,2 0,0 - - 0,0Kongestia 

1,9 2,5 0,0 0,2 2,9 0,0 0,7 1,0 0,0 Infrastruktura

- - 1,3 - - 0,4 - - 0,0Inne 

- - 8,6 - - 0,0 - - 0,0 Zanieczyszczenie gleby i wody

43,5 24,1 85,4 7,1 12,3 19,00 6,2 5,0 4,5Razem 

* PLANCO Gmbh, Essen, Niemcy; 
** Flemish Institute for Technological Research, Belgia; 
*** European Commission, Bruksela,

Powiązanie transportu wodnego śródlądowego z gospo- 

darką wodną przejawia się między innymi komplekso-

wym zagospodarowaniem śródlądowych dróg wodnych 

które, w przeciwieństwie do dróg innych gałęzi trans-

portu, służą nie tylko do przewozu osób i ładunków 

ale również muszą zaspokajać potrzeby innych konsu- 

mentów i użytkowników wody. Ta kompleksowość zago-

spodarowania dróg wodnych umożliwia osiąganie wielu 

dodatkowych efektów środowiskowych oraz łagodzenie 

zagrożeń dla bioróżnorodności związanych powodzią, 

czy brakiem wody.

      Do szczególnie ważnych celów zagospodarowania 

śródlądowych dróg wodnych należy zaspokojenie potrzeb  

wodnych. W przeliczeniu na mieszkańca Polska znajduje  

się wśród najmniej zasobnych w wodę krajów Unii Euro- 

pejskiej (rys.2.). Przeciętne zasoby wód powierzchnio- 

wych w Polsce wynoszą 62 mld m3, jednak w roku bardzo 

suchym mogą być mniejsze aniżeli 40 mld m3.

      Przyjmując, że zasoby nienaruszalne w Polsce 

wynoszą 23 mld m3, oznacza to, że zasoby dyspozycyj-

ne wynoszą odpowiednio, w roku przeciętnym 40 mld 

m3, a w roku bardzo suchym mniej niż 17 mld m3. Brak 

odpowiedniej gwarancji zabezpieczenia zasobów dys-

pozycyjnych powoduje, że 
3/

4 obszaru Polski zagrożona 

jest okresowymi deficytami wody4. Zmiany klimatyczne 

pozwalają przypuszczać, że istnieje poważne zagroże-

nie nasilenia się problemu zaopatrzenia konsumentów 

i użytkowników w wodę o odpowiedniej ilości i jakości. 

Konsekwencją suszy jest zmniejszenie przepływu wody 

w rzekach i w efekcie obniżenie poziomu wód grunto-

wych i przesuszenie gleby.

2. Powiązanie transportu wodnego śródlądowego z gospodarką  
wodną a środowisko

4 Zasoby wodne. Katedra Hydrologii i Gospodarki Wodnej UŁ, www.hydro.geo.uni.lodz.pl/index.php?page=zasoby-wodne (dostęp 4.08.2015)
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      W leśnictwie sytuacja ta powoduje wysuszenie ściółki  

leśnej i wzrost pożarów, które są przyczyną nie tylko 

znacznych strat materialnych, ale też strat w środo-

wisku – zagrożenie dla flory i fauny. W rolnictwie 

w okresie wegetacji roślin susza może również spo-

wodować poważne straty między innymi w postaci 

obniżenia plonów. Jednym za sposobów lepszego wyko-

rzystania zasobów wodnych jest ich retencjonowanie. 

Zagospodarowanie drogi wodnej, zapewniające potrzeb-

ne dla żeglugi śródlądowej parametry np. poprzez 

budowę wielozadaniowej kaskady, stwarzając możli- 

wości retencji wpływa na zwiększenie zasobów dys-

pozycyjnych wody dla ludności, zmniejszenia ryzyka 

przesuszenia gleby i zmniejszenia wynikających z tego 

tytułu strat dla gospodarki i środowiska.

      Jedną z najważniejszych przesłanek zagospodaro-

wania śródlądowych dróg wodnych jest ograniczenie 

zagrożenia powodziowego. Powódź na zagospodarowa-

nych terenach powoduje olbrzymie straty materialne 

i poczucie zagrożenia bezpieczeństwa. Szczególnie duże 

straty powodują powodzie w miastach, w których liczba 

osób narażonych na zagrożenie jest duża, bardzo wyso-

kie są straty w infrastrukturze, przemyśle, wysokie jest 

też zagrożenie epidemiologiczne.

      Wody powodziowe zagrażają nie tylko ludziom, ale  

również florze, faunie. Wody powodziowe zalewają śmie- 

tniki, cmentarze, niosą toksyczne substancje z zalanych 

zakładów produkcyjnych, powodując katastrofę ekolo- 

giczną i niejednokrotnie nieodwracalne straty w środo- 

wisku. Zbiorniki retencyjne dają szansę regulacji przepły-

wów i są skutecznym narzędziem zmniejszania zagrożenia 

powodziowego.

      Zagospodarowanie śródlądowych dróg wodnych umoż-

liwia, na drogach o dużych zasobach hydroenergetycznych, 

produkcję energii ze źródeł odnawialnych. Elektrownie 

wodne charakteryzują się niskimi jednostkowymi kosztami 

operacyjnymi i licznymi zaletami eksploatacyjnymi. W odróż-

nieniu od innych źródeł energii odnawialnej, energia wodna:

- może być akumulowana w zbiornikach i wielokrotnie 

przetwarzana,

- może zaspokajać zapotrzebowanie szczytowe (ich uru-

chamianie lub wyłączanie odbywa się w bardzo krótkim 

czasie - do kilku minut);

- jest rezerwą interwencyjną dla systemu energetycz- 

nego.

Korzyści ekologiczne hydroenergetyki to:

- zmniejszenie zużycia surowców takich jak węgiel czy 

ropa,

- oszczędności na kosztach transportu surowców ener-

getycznych oraz kosztach zewnętrznych,

- zmniejszenie zanieczyszczania środowiska; energety-

ka wodna:

* nie emituje substancji szkodliwych w postaci py- 

łów i gazów cieplarnianych,
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ochrona Środowiska 2014, GUS, Warszawa 2014; Mały Rocznik Statystyczny Polski 2015 
(GUS, Warszawa 2016).

rys. 2 
Zasoby wodne w Polsce na 1 mieszkańca na tle wybranych krajów UE (m3)
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5 Hydrodynamiczny model dolnej Wisły z uwzględnieniem koncepcji kaskady stopni piętrzących. Praca zbiorowa pod kierunkiem M. Szydłowskiego, 
Gdańsk kwiecień 2014
6 Wojewódzka-Król K.: Współzależności w rozwoju śródlądowych dróg wodnych. Logistyka (dodatek na CD Logistyka-nauka), [dokument elektroniczny].- 
2011, nr 6, s. 5089-5100CD nr 3

* nie wytwarza odpadów i zanieczyszczeń (gruntu, 

wody),

* nie emituje hałasu.

      Budowa dla potrzeb transportu wodnego śródlądo-

wego kaskady na drodze wodnej o dużym potencjale 

hydroenergetycznym (np. na dolnej Wiśle, na którą przy-

pada 50% całego potencjału hydroenergetycznego 

kraju5) może więc jednocześnie przyczynić się nie tylko 

do pozyskania ekologicznie czystej energii elektrycznej 

i efektywniejszego zabezpieczenia potrzeb energetycz-

nych kraju, ale także do skuteczniejszej realizacji celów 

współczesnej polityki klimatyczno-energetycznej.

      Kolejnym działem gospodarki zainteresowanym udzia- 

łem w kompleksowym zagospodarowaniu dróg wod- 

nych jest turystyka. Jedną ze współczesnych tendencji  

rozwoju turystyki jest wypoczynek aktywny, który 

zapewniają różne formy turystyki wodnej. Wykorzystanie 

turystyczne drogi wodnej wiąże się z potrzebą inwesty- 

cyjnego przygotowania terenów do przyjęcia i obsługi 

turystów. Brak takich inwestycji wpływa nie tylko na 

zmniejszenie liczby potencjalnych turystów i obniżenie 

wpływów z turystyki, ale powoduje zniszczenia i dewa-

stację przyrody przez turystów, którzy mimo braku 

infrastruktury zdecydują się na korzystanie i turystyki 

wodnej. Brak punktów odbioru zanieczyszczeń, toalet, 

punktów gastronomicznych, sklepów, ścieżek rowerowych, 

przygotowanych dla turystów kąpielisk i plaż sprawia, że 

tereny te są dewastowane przez osoby chcące korzystać 

z uroków turystyki wodnej, a woda ulega zanieczyszczeniu.

      Pogodzenie interesów różnych działów gospodarki 

przy kompleksowym zagospodarowaniu śródlądowych  

dróg wodnych wymaga kompromisów i oznacza wy- 

bór wariantu zagospodarowania oraz sposobu ich eks-

ploatacji nie zawsze najkorzystniejszego dla transporu 

wodnego śródlądowego, pozwala jednak na maksymali-

zację korzyści społecznych i ograniczenie negatywnego 

oddziaływania inwestycji na środowisko (rys.3)6.
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rys. 3 
Pozytywny wpływ kompleksowego zagospodarowania dróg wodnych na środowisko

Źródło: Wojewódzka-Król K.:Kompleksowe zagospodarowanie dróg wodnych a środowisko, Gospodarka Wodna. - 2018, nr 8.
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      Działalność człowieka narusza środowisko, zmienia 

je nieraz w sposób nieodwracalny. Ograniczoność zaso-

bów sprawia, że jednym z ważniejszych współczesnych 

wyzwań jest wybór takich kierunków rozwoju, które 

zapewniałby korzyści w wielu dziedzinach gospodarki 

przy akceptowalnym poziomie zmian w środowisku. 

Dotyczy to zwłaszcza transportu, którego degradacyjny 

wpływ na środowisko jest bardzo duży. Rozwój transpor-

tu wodnego śródlądowego, gałęzi transportu najmniej 

szkodliwej dla środowiska, dodatkowo dzięki komplekso-

wemu zagospodarowaniu śródlądowych dróg wodnych, 

choć nie jest obojętny dla środowiska, daje jednocześnie 

szansę na osiągnięcie licznych korzyści przyrodniczych.       

      

      Uwzględniając dodatkowo korzyści społeczne i eko-

nomiczne kompleksowego zagospodarowania dróg 

wodnych można stwierdzić, że jest on zgodny z zasada-

mi zrównoważonego rozwoju.
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Wobec narastających zagrożeń wynikających z nad- 

miernego zużywania zasobów naturalnych, postę- 

pującej industrializacji, zanieczyszczenia środowiska,  

destabilizacji systemów przyrodniczych i ekonomiczno- 

społecznych oraz dynamicznego rozwoju procesów gospo-

darczych i urbanizacyjnych podejmowane są działania na 

rzecz kształtowania proekologicznej świadomości społecz-

nej i środowiska1. 

      W Polsce ochrona środowiska i koncepcja zrówno- 

ważonego rozwoju ma rangę konstytucyjną, zgodnie 

z artykułem 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 

w brzmieniu: „Rzeczpospolita Polska strzeże niepodle-

głości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia 

wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpie-

czeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego 

oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą 

zrównoważonego rozwoju”2. 

      Integralnym elementem zrównoważonego rozwoju 

i ochrony środowiska jest zarządzanie zasobami wodny-

mi. Według Ustawy Prawo wodne (Art. 2) zarządzanie 

zasobami wodnymi służy zaspokajaniu potrzeb ludno-

ści, gospodarki, ochronie wód i środowiska związanego 

z tymi zasobami w zakresie: zapewnienia odpowiedniej 

ilości i jakości wody dla ludności, ochrony zasobów 

wodnych przed zanieczyszczeniem oraz niewłaściwą 

lub nadmierną eksploatacją, utrzymywania lub popra-

wy stanu ekosystemów wodnych i od wody zależnych, 

ochrony przed powodzią oraz suszą, zapewnienia wody 

na potrzeby rolnictwa oraz przemysłu, zaspokojenia 

potrzeb związanych z turystyką, sportem oraz rekreacją 

oraz tworzenia warunków dla energetycznego, transpor-

towego oraz rybackiego wykorzystania wód.

Transport wodny śródlądowy i porty  
morskie w świetle wymogów ochrony  
środowiska i zarządzania zasobami  
wodnymi

Urszula Kowalczyk
instytut morski w Gdańsku 

Wprowadzenie

1 Rucińska D.: Promocja zrównoważonego rozwoju transportu - wybrane przykłady dobrych praktyk. Logistyka 2/2014
2 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 kwietnia 1997 r., Rozdział 1, Art. 5, www.sejm.gov.pl
3 www.miir.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/agenda-2030/

Transport wodny w koncepcji zrównoważonego rozwoju  
infrastruktury

W Agendzie 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju3 

oraz krajowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 

rozwoju Cel 9 kładzie nacisk na potrzebę rozwoju 

infrastruktury. Wynika to z faktu, że „w wielu krajach inwe-

stowanie w infrastrukturę - transport, system irygacyjny, 

energię oraz technologie informacyjno-komunikacyjne – 

ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia zrównoważonego 

rozwoju i wzmocnienia całych społeczeństw.” 

      Cel 6 Strategii 2030 rozwoju zrównoważonego wska- 

zuje na potrzebę zrównoważonej gospodarkę zasobami  

wodnymi. Do 2030 roku zaleca wdrożenie zintegrowanego 

zarządzania zasobami wodnymi na wszystkich poziomach, 

w tym poprzez współpracę transgraniczną. 

      W Uchwale nr 6 Rady Ministrów z 22 stycznia 2013 r. 

w sprawie Strategii Rozwoju Transportu do 2020r. (z per-

spektywą do 2030r.), podkreślono potrzebę rozbudowy 

i modernizacji infrastruktury drogowej, kolejowej oraz 

rzecznej, w celu poprawy dostępności przestrzennej naj-

ważniejszych miast portowych i całego obszaru Morza 

Bałtyckiego. Transport jest z jednej strony podstawą 

rozwoju gospodarczego regionów, natomiast z drugiej 

strony przyczynia się do znacznej degradacji naturalnego 

środowiska. Wodny transport śródlądowy, jako najbardziej 

bezpieczny i efektywny kosztowo, powinien być integral-

nym elementem infrastruktury transportowej w Polsce.

      Gospodarka wodna wpisująca się w „Strategię Odpo- 
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wiedzialnego Rozwoju” ogłoszoną przez Ministerstwo 

Rozwoju w lipcu 2016 r., ma kluczowe znaczenie dla 

rozwoju gospodarczego i społecznego Polski. Jednym 

z podstawowych zadań gospodarki wodnej jest powięk-

szanie dyspozycyjnych zasobów wodnych danego obszaru. 

Wymaga to dobrej znajomości charakterystyki hydrologicz-

nej regionu i istniejących uwarunkowań środowiskowych 

i społeczno-ekonomicznych4.

      Polskie szlaki żeglugowe nie tworzą spójnej sieci śród- 

lądowych dróg wodnych. Zaniechania i opóźnienia inwe-

stycji w żegludze śródlądowej oznaczają niepowetowane 

straty dla gospodarki kraju i regionów zlokalizowanych nad 

głównymi polskimi rzekami.

      Istotną decyzją dla przyszłych działań na rzecz rozwo-

ju żeglugi śródlądowej było przyjęcie „Założeń do planów 

rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 

2016-2020 z perspektywą do roku 2030”. Stanowią one 

bazę strategii rewitalizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej, 

a także przywrócenia żeglowności Wisły od Warszawy 

do Gdańska oraz połączenia Odry, Noteci, Wisły i Bugu. 

Strategia obejmuje też budowę Kanału Śląskiego łączące-

go Wisłę i Odrę oraz połączenie Odra-Łaba-Dunaj. Celem 

realizacji Założeń jest zwiększeniu udziału transportu 

śródlądowego wodnego w całości przewozów w Polsce 

z obecnych 0,5% do 10%, tak by zgodnie ze strategią Unii 

Europejskiej wspólnie z transportem kolejowym mogły 

one przejąć do roku 2030 od transportu drogowego 30% 

ładunków. 

      Jednocześnie Ramowa Dyrektywa Wodna zobowiązuje  

Polskę do osiągnięcia dobrego stanu wód. W grudniu  

2016 r. Sejm RP przyjął w ustawę o ratyfikacji Europej- 

skiego Porozumienia w sprawie Głównych Śródlądowych 

Dróg Wodnych o Znaczeniu Międzynarodowym (AGN), (DzU 

2017 nr 0 poz. 186).

      Zgodnie z inicjatywą przewodnią „Europa efektywnie  

korzystająca z zasobów”, ustanowioną w strategii „Europa 

2020”, oraz z nowym planem na rzecz efektywności ener-

getycznej z 2011 r., sektor transportu musi zużywać mniej 

energii w bardziej ekologiczny sposób, lepiej korzystać 

z nowoczesnej infrastruktury i ograniczać negatywny 

wpływ na środowisko oraz najważniejsze zasoby natural-

ne, takie jak wodę, ziemię i ekosystemy. Wśród kluczowych 

wyzwań zawartych w strategii uwzględniono potrzebę 

dostosowania systemów transportowych do wymogów 

ochrony środowiska oraz zaspokajania gospodarczych 

i społecznych potrzeb społeczeństwa. 

      Rzeki są zasobem o dużym potencjale ekonomicznym  

a jednocześnie cennym zasobem przyrodniczym. Przysto- 

sowanie głównych rzek do spełnienia wymaganych warun-

ków nawigacyjnych i eksploatacyjnych wiąże się z poważną 

ingerencją środowiskową. Transport wodny (morski i rzecz-

ny) jest uważany za bezpieczny, energooszczędny i mniej 

uciążliwy dla środowiska w porównaniu z innymi rodzajami 

transportu. Wiele kontrowersji i obaw związanych z gospo-

darczym wykorzystaniem szlaków wodnych wynika z braku 

porozumienia między inwestorami, planistami, decydenta-

mi i środowiskami ekologów. 

      Szacunkowe koszty budowy i modernizacji wybranych  

polskich śródlądowych dróg wodnych oceniane są na 

kwotę od 67 mld zł do 90 mld zł w ciągu 30 lat. Do obli-

czeń kosztów rewitalizacji śródlądowych dróg wodnych  

w Polsce, co jednak nie podważa potrzeby włączania 

polskich rzek do krajowego i europejskiego systemu 

transportowego.

Przesłanki włączenia żeglugi śródlądowej do obsługi  
transportowej polskich portów morskich. 

Transport wodny śródlądowy jest jedną z najmniej 

uciążliwych dla środowiska sektorów m.in ze wzglę-

du na:5 

· relatywnie małe zużycie energii, 

· niską emisję zanieczyszczeń powietrza, 

· relatywnie niewielkie zanieczyszczenie wód, 

· możliwość znacznego zmniejszenia kongestii 

na drogach w wyniku przejęcia części przewozów 

transportu samochodowego, 

· niższe koszty zewnętrzne. 

      Szczególnie korzystne warunki dla rozwoju przewo-

zów śródlądowych występują wówczas, gdy żegluga 

śródlądowa powiązana jest z żeglugą morską poprzez 

4 Zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi oraz infrastrukturą hydrotechniczną w świetle prognozowanych zmian klimatycznych. Pod redakcją 
Wojciecha Majewskiego i Tomasza Walczykiewicza. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy. Warszawa 2012
5 Kulczyk J.: Transport wodny śródlądowy w aspekcie realizacji modelu systemu logistycznego Polski. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport 
2010. 
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porty zlokalizowane w rejonie ujść dużych rzek. Śródlądo- 

we drogi wodne są naturalnym przedłużeniem szlaków 

morskich. Dwa największe polskie zespoły portów leżą 

w ujściach dwóch największych polskich rzek. Warunki 

uprawiania żeglugi śródlądowej w Polsce można pod  

względem geograficznym porównywać z Europą Zachod- 

nią. Główne polskie rzeki płyną przez rozległe niziny a sieć  

wodna jest stosukowo gęsta. Brakuje jednak odpowiedniej 

infrastruktury do uprawiania i rozwoju żeglugi śródlądo-

wej. Wisła jest jedyną tej wielkości rzeką w Europie w tak 

niewielkim stopniu wykorzystaną do celów gospodarczych. 

W minimalnym stopniu jest też eksploatowana w żegludze. 

      Znaczenie udziału żeglugi śródlądowej w obsłudze 

portów morskich zwiększa się wraz ze zmianami, jakie 

zachodzą w portach i przewozach, tj. wzrostem obrotów 

ładunkowych i wzrostem wielkości statków zawijających 

do portów morskich. 

      Wraz ze wzrostem obrotów portowych zwiększa się 

natężenie przewozów drogowych. W latach 2005–2014 

liczba pojazdów ciężarowych wykorzystywanych w obsłu-

dze kontenerów w portach ujścia Wisły zwiększyła się 

3-krotnie (z 176,4 tys. w 2005 r. do 535,1 tys. w 2014 r.). 

Uwzględniając dodatkowo liczbę pojazdów ciężarowych 

wykorzystywanych do przewozów ładunków masowych 

suchych, ładunków masowych płynnych i ładunków typu 

ro-ro, liczba samochodów ciężarowych w przewozach 

w relacjach z portami Gdańsk i Gdynia wzrosła z 688,8 tys. 

w 2005 roku do 1106,2 tys. w 2014 roku.6 

      Według opinii INE, przy zużyciu 1 litra paliwa moż- 

na przewieźć na odległość 1 km statkiem rzecznym 127  

ton ładunku, podczas gdy samochodem jedynie 50 ton,  

a koleją 97 ton. Niska energochłonność przyczynia się do  

znacznie mniejszej niż w transporcie samochodowym 

emisji zanieczyszczeń powietrza. Koszty zewnętrzne tran- 

sportu rzecznego wynoszą wg. opracowań Komisji 

Europejskiej 5 euro na 1000 tonokilometrów i są prawie 

pięciokrotnie mniejsze niż koszty zewnętrzne transportu 

drogowego (24,12 euro/1000 tonokilometrów).

      Barki motorowe czy pchacze z barkami pchanymi emi- 

tują też pięciokrotnie mniej dwutlenku węgla niż samo- 

chody ciężarowe, a także mniej związków siarki i azotu. 

Pojazdy ciężarowe, poruszające się po drogach, nie tylko 

degradują środowisko naturalne. Do strat środowiskowych 

dochodzą koszty kongestii na drogach7.

      Przeładunki w portach morskich w 2017 r. wyniosły 

78,4 mln ton, tj. o 7,6% więcej niż w 2016 r. W wieloletnich 

planach rozwoju port w Gdańsku zakłada wzrost prze-

ładunków do ok. 100 mln ton. Prognozy na 2050 rok 

przewidują czterokrotny wzrost obrotów portów mor-

skich, co wiąże się z potrzebą poważnych inwestycji. 

Dlatego też konieczne będzie uruchomienie alternatyw-

nej dla transportu drogowego żeglugi towarowej na 

Wiśle8. 

      Biorąc pod uwagę prognozy dotyczące rosnących po- 

trzeb przewozowych, Wisła powinna się stać w przy- 

szłości drogą wodną w pełni zintegrowaną z systemem 

transportowym Polski. Dolna Wisła, pod względem 

zasobów wodnych ujętych w formie uśrednionych prze- 

pływów wody, mogłaby spełniać warunki dla mię-

dzynarodowej drogi wodnej co najmniej IV klasy. Po 

pierwszym etapie modernizacji regulacyjnej dolnego 

odcinka Wisły, przewozy ładunków żeglugą śródlądo-

wą mogą wynosić ok. 7,8 mln ton, w relacji z portami 

morskimi9. 

      Aktualny program rozwoju żeglugi śródlądowej roz- 

wiązuje znacznie więcej problemów, niż tylko transpor-

towe. Odrobienie zaniedbań i rozbudowa infrastruktury 

w żegludze śródlądowej ma na celu zarówno zasilenie 

obsługi transportowej portów morskich, jak również obsłu-

gę lokalnych i regionalnych potrzeb gospodarczych, takich 

jak zaopatrzenie przemysłu, przewozy osób, ładunków 

ponadgabarytowych, odpadów, itp. Żegluga śródlądowa 

stwarza szansę na zwiększenie dostępności tych rejonów 

a jednocześnie na odciążenie transportu samochodowe-

go i tym samym zmniejszenie degradacyjnego wpływu tej 

gałęzi na środowisko. 

6 www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/g/GENERALNY_POMIAR_RUCHU_2010/0.1.1.5_Synteza_GPR_2010.pdf
7 www.dziennikbaltycki.pl/artykul/875439,z-portow-morskich-na-wisle-potrzebny-jest-szlak-transportowy-drogami-srodladowymi,id,t.html
8 Studium potencjału i uwarunkowań przestrzennych funkcjonowania w Polsce zielonego korytarza transportowego na osi północ-południe”, opracowa-
nym dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przez Actia Forum. Gdańsk 2012 r.
9 Woś K., Jędrzychowski H., Jędrzychowski K., Wiśnicki B., „Analiza uwarunkowań inwestycyjnych Dolnej Wisły”, na zlecenie Agencji Rozwoju Mazowsza 
w ramach projektu INWAPO Rozwój Żeglugi Śródlądowej i Portów Morskich, Warszawa 2014

Biorąc pod uwagę prognozy dotyczące rosnących potrzeb  
przewozowych, Wisła powinna się stać w przyszłości drogą  
wodną w pełni zintegrowaną z systemem transportowym Polski. 
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Problem zagospodarowania polskich szlaków wodnych  
śródlądowych

Sprawom gospodarki wodnej w Polsce poświęcano 

wiele uwagi, ale nie udawało się wygospodarować 

środków na realizację proponowanych dotychczas planów 

inwestycyjnych. W latach 1968–71 został opracowany 

Projekt kompleksowego rozwoju systemu wodnego rzeki 

Wisły. Program Wisła zawierał wszechstronne podejście 

do zagadnień gospodarki wodnej, uwzględniające nie 

tylko problemy techniczne i gospodarcze, lecz także przy-

rodnicze, kulturowe i rekreacyjne. W ramach projektu  

w 1970 r. oddano do eksploatacji pierwszy stopień – Wło- 

cławek. Stopnie wodne na Wiśle górnej zbudowano 

w latach 1949–2003. Docelowo zakładano realizację 16–18 

stopni i pomocniczej infrastruktury (łącznie z uwzględ-

nieniem projektowanego Kanału Krakowskiego i stopnia 

Niepołomice, ujętego w Programie ochrony przed po- 

wodzią górnej Wisły). Taka zabudowa umożliwiałaby 

transport wodny barkami o ładowności 3500 ton. Na 

uregulowanym odcinku Wisły środkowej, między ujściem 

Sanu a ujściem Wieprza planowano wcześniej od 8 do11 

stopni wodnych. 

      Spośród 8 stopni wodnych mających stanowić kaska-

dę dolnej Wisły zbudowano tylko stopień Włocławek, 

który oprócz zapewnienia warunków dla żeglugi, głównie 

rekreacyjnej, jest wykorzystywany do produkcji energii 

elektrycznej oraz daje możliwości poboru wody do celów 

komunalnych, przemysłowych i rolniczych oraz łagodzenia 

zagrożenia powodziowego10. 

      Użeglownienie rzek umożliwiłoby uchronienie znacz-

nych obszarów lądowych od zabetonowania, co ma 

niebagatelne znaczenie dla ochrony przed powodziami 

i podtopieniami. Straty po “powodzi tysiąclecia” Odry 

w 1997 r. szacowano na 20 mld zł. Jednym z powodów tak 

dużych strat był brak rozwiązań w zakresie dużej i małej  

retencji, brak zbiorników retencyjnych. Ponadto odpo- 

wiedni poziom wody w rzekach jest niezbędny do prze- 

mieszczania się barek (dotyczy to szczególnie rzek o IV i V 

klasie żeglowności) oraz do zapewnienia chłodzenia dla 

energetyki konwencjonalnej. Uregulowanie rzek do celów 

transportowych wiązałoby się także z budową elektrow-

ni wodnych oraz powstaniem zbiorników, które mogłyby 

pełnić funkcje retencji przeciwpowodziowej oraz funkcje 

turystyczne. W Polsce sztuczne zbiorniki retencyjne mogą 

zmagazynować jedynie 5 mld m3 wody, czyli ok. 6% rocz-

nego odpływu. 

      Potencjał hydroenergetyczny polskich rzek wykorzy-

stywany w niespełna 20 % (średnia europejska to ok 45%). 

Wraz z budową stopni wodnych, pojawią się możliwości 

produkcji „czystej” energii elektrycznej, pozyskiwanej z e- 

lektrowni wodnych. Produkcja energii elektrycznej, 

z wykorzystaniem mocy wodnej, wynosi ok. 13700 GWh/

rok, przy czym 45,3% zasobów przypada na rzekę Wisłę. 

Polska wykorzystuje swoje zasoby zaledwie w 12%11. 

Według danych zawartych w opracowaniu z 2011 r., 

wykonanym na zlecenie firmy ENERGA S.A., osiem 

elektrowni wodnych na Wiśle, które mogłyby zostać 

wybudowane wraz z budową kaskady dolnej Wisły, jest 

w stanie wytworzyć rocznie 4153 GWh (3-4% krajowej 

produkcji). 

      Modernizacja śródlądowych dróg wodnych przyczyni 

się przede wszystkim do12: 

· Wzrostu udziału żeglugi śródlądowej, jako najbar-

dziej proekologicznej gałęzi transportu lądowego, 

w rynku usług transportowych, 

· Wzrostu konkurencyjności portów morskich ujścia 

Odry i ujścia Wisły, 

· Aktywizacji gospodarczej obszarów usytuowanych 

wzdłuż głównych szlaków żeglugowych, w tym rozwo-

ju turystyki i rekreacji

· Poprawy bezpieczeństwa powodziowego i redukcji 

potencjalnych strat powodziowych. 

· Produkcji „czystej” energii elektrycznej, pozyskiwa-

nej z elektrowni wodnych.

10 ZZrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi oraz infrastrukturą hydrotechniczną …. op. cit 
11 ENERGA
12 Ekspertyza w zakresie rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030. Ministerstwo Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej. Warszawa 2016 r.

Potencjał hydroenergetyczny polskich rzek wykorzystywany 
w niespełna 20 % (średnia europejska to ok 45%). Wraz z budową 
stopni wodnych, pojawią się możliwości produkcji „czystej” 
energii elektrycznej, pozyskiwanej z elektrowni wodnych. 
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Podsumowanie

Wody śródlądowe w Polsce mają znaczny potencjał 

zarówno pod względem hydroenergetycznym jak 

i żeglugowym. Racjonalne zagospodarowanie tych zaso-

bów wodnych przyczyni się do zapobiegania skutkom 

powodzi i suszy, zwiększenia atrakcyjności inwesty-

cyjnej terenów położonych nad rzekami, odbudowy 

śródlądowej floty transportowej i poprawy bilansu 

energetycznego kraju poprzez zwiększenie udziału 

hydroenergetyki w zaspokajaniu potrzeb na energię 

elektryczną. 

      Przywrócenie głównym polskim rzekom ich funkcji 

transportowej, którą w ostatnich dziesięcioleciach cał-

kowicie zaniedbano, jest konieczne zarówno w aspekcie 

zrównoważonego rozwoju transportu, racjonalnej gospo- 

darki wodnej, jak też wielu innych względów ekonomicz-

nych i społecznych oraz ochrony środowiska. 

      Użeglownienie polskich rzek musi odbywać się z posza- 

nowaniem środowiska naturalnego i rzecznych ekosys- 

temów. Konieczność zaspokajania potrzeb społeczno-gos- 

podarczych i związana z tym rozbudowa sieci transpor-

towej z pominięciem szlaków wodnych może okazać się 

bardziej szkodliwa dla środowiska, w tym także dla rzek, 

w których może pogorszyć się jakość i dostępność zasobów 

wodnych, aniżeli włączenie szlaków wodnych do krajowej 

i międzynarodowej sieci transportowej. 

      Nieuzasadnione jest przeciwstawianie żeglugi śródlą- 

dowej przewozom kolejowym, ponieważ obydwie gałęzie  

powinny współpracować, aby odciążyć transport samochodo- 

wy. Żegluga śródlądowa powinna być realną alternatywą 

obsługi transportowej portów morskich obok kolei i samo-

chodów. Dodatkowo, zagospodarowanie rzek wiąże się 

ściśle z przeciwdziałaniem zjawiskom pustynnienia kraju.

ryc. 1.  
Drogi Wodne w Polsce na tle Sieci Bazowej 
Europejskich Korytarzy Transportowych

Źródło: MGMiŻŚ
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Za sprawą rosnącego znaczenia odnawialnych źródeł 

energii (OZE) w polskim miksie energetycznym, nad- 

chodzące lata mogą przynieść rozwój sektora hydro-

energetyki w naszym kraju po obserwowanym na 

przestrzeni kilku dekad znaczącym spadku wykorzystania 

jego potencjału. Jak wynika za danych przedstawionych 

przez Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych 

(TRMEW), jeszcze w latach 50. ubiegłego wieku funk-

cjonowało w Polsce ok. 6,5 tysiąca siłowni wodnych. 

Źródła historyczne wskazują, jak ważnym źródłem energii 

hydroenergetyka była również w okresie przedwojennym. 

W latach 1925-1935, na terenie II Rzeczpospolitej miało 

funkcjonować ok. 8,1 tysiąca wytwarzających w ten 

sposób energię elektryczną obiektów.  

      Tradycja energetycznego wykorzystywania rzek w Pol- 

sce sięga zresztą znacznie wcześniejszych czasów. Jak 

piszą w opracowaniu „Hydroenergetyka na tle produkcji 

energii z innych źródeł odnawialnych” Sławomir Bajkowski 

i Barbara Górnikowska ze Szkoły Głównej Gospodarstwa 

Mała energetyka wodna – potencjał 
i wyzwania sektora 
Mała energetyka wodna może stanowić ważny element 
budowania potencjału Polski w zakresie energetyki rozproszonej, 
stanowiącej uzupełnienie dla działalności koncernów z sektora  
energetyki konwencjonalnej. Poprzez wspieranie inwestycji 
w energetykę rozproszoną, wytwarzaną przez sieć źródeł 
energii zlokalizowanych na terenie całego kraju, możliwe 
staje się dalsze wzmacnianie bezpieczeństwa sektora 
energii i zapewnienie zrównoważonego rozwoju Polski.

patryk demski
wiceprezes zarządu 
ds. inwestycji i innowacji
Grupa Lotos s.a.
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Wiejskiego (SGGW) w Warszawie, pierwsze użycie kół wod-

nych na terytorium naszego kraju datowane jest na XII w. 

n.e. Znajdowały się one w powszechnym zastosowaniu 

do XIX wieku, kiedy na miejscu siłowni wodnych przy kuź-

niach i młynach zaczęły pojawiać się elektrownie wodne. 

Rozwój hydroenergetyki w Polsce był naturalnym elemen-

tem rozwoju tego sektora w różnych częściach świata. 

W roku 1881 rozpoczęto produkcję energii elektrycz-

nej przez Wodospad Niagara w celu zasilania obiektów 

w hrabstwie Niagara Falls, w amerykańskim stanie New 

York. Jak piszą autorzy pracy: „Pierwsze elektrownie 

wodne w Polsce powstały na przełomie XIX i XX wieku. 

W tym okresie Polska była krajem rolniczym, przemysł 

rozwijał się stosunkowo wolno, a proces elektryfikacji był 

długi i powolny, więc elektrownie wodne były początkowo 

niedoceniane (Arkuszewski i in. 1991). Pierwsza elektrow-

nia wodna Struga na ziemiach polskich powstała w 1896 

roku w Soszycy (250 kW) na rzece Słupi”.

      Kolejne hydroenergetyczne obiekty na terenie naszego 

kraju były uruchamiane w 1910 r. na Raduni, nieopodal 

Gdańska, w Straszynie (moc zainstalowana: 2450 kW) 

oraz w Rutkach (448 kW). Za sprawą tych przełomowych 

projektów, przed wybuchem II Wojną Światowej, udział 

elektrowni wodnych w produkcji energii elektrycznej II 

Rzeczpospolitej wynosił aż 20%, co wielokrotnie przekra-

cza obecny poziom wykorzystania tego źródła energii.

      Obecnie, według informacji Urzędu Regulacji Energe- 

tyki (URE), na terenie całego kraju funkcjonuje 766 tego 

typu obiektów, dysponujących łącznym potencjałem na 

poziomie 1.137 MW. Większość spośród tych elektrowni 

wodnych stanowią instalacje o mocy nie przekraczają-

cej 1 MW. Obiekty te wytwarzają ok. 320,5 GWh energii 

elektrycznej w skali roku, co stanowi niewielką część 

potencjału hydroenergetycznego naszego kraju, który, 

jak wynika z szacunków TRMEW, sięga aż 12 TWh w skali 

roku. Dane te uświadamiają nam, jak znaczący potencjał 

energetyczny pozostaje w dalszy ciągu niewykorzystany 

i jak istotne są dalsze inwestycje w dalszy rozwój małych 

elektrowni wodnych.

      Według szacunków branżowego stowarzyszenia, na  

terenie Polski funkcjonuje ok. 7,5 tysiąca obiektów hydro- 

technicznych, które, pomimo swojego możliwego zasto-

sowania, nie są wykorzystywane w celach wytwarzania 

energii elektrycznej, a które z powodzeniem mogłyby 

zasilić potencjał polskiej gospodarki. Mając na uwadze, 

że są na świecie państwa, w których energetyczne 

wykorzystanie zasobów wód osiąga pułap 90% udziału 

w całkowitej produkcji energii, uświadamiamy sobie, 

jak ważnym źródłem energii odnawialnej może być 

hydroenergetyka.

      Przedstawione przez TRMEW dane wskazują, że Pol- 

ska może wykorzystywać w znacznie większym sto- 

pniu swój potencjał hydroenergetyczny, podążając  

śladem wielu spośród krajów sąsiednich, zarówno tych  

będących krajami członkowskimi UE, jak i tych spoza  

wspólnoty. Według obliczeń stowarzyszenia, obecnie  

wykorzystujemy w naszym kraju zaledwie 19% dostęp- 

nego potencjału hydroenergetycznego. Dla porównania,  

na Słowacji wskaźnik ten wynosi 63%, a na Ukrainie  

51%. Wśród innych państw unijnych z naszego regionu, 

wskaźnik ten wynosi 40% w Rumunii i 31% w Bułgarii. 

Niewielkie pocieszenie stanowi fakt, iż na Litwie jest on 

jeszcze niższy niż w Polsce, osiągając poziom 18%.

      Dane te uzmysławiają nam, przed jakim wielkim wyz- 

waniem stoi obecnie polski sektor hydroenergetyczny i jak 

wielkie pole do działań stoi przed obecnymi i przyszłymi 

operatorami małych elektrowni wodnych na terenie kraju. 

Większym optymizmem odnośnie przyszłości sektora 

mogą napawać prognozy jego rozwoju autorstwa TRMEW. 

Do roku 2035 liczba małych elektrowni wodnych mogła-

by zwiększyć się do 6,2 tysiąca, osiągając w przybliżeniu 

poziom z lat 50. ubiegłego wieku, z łączną zainstalowaną 

mocą na poziomie 643 MW. W roku 2050 w Polsce mogło-

by funkcjonować już 9.975 małych elektrowni wodnych, 

dysponujących łączną mocą równą 850 MW. Nie ulega 

jednak wątpliwości, że realizacja tych planów wymaga 

dalszego rozwoju współpracy administracji państwowej, 

samorządowej oraz przedsiębiorców, bez której prognozy 

te nie będą mogły pokryć się z rzeczywistą kondycją sekto-

ra małych elektrowni wodnych.  

      Powyższe dane pozwalają w pełni zrozumieć, jak klu- 

czowym jest wspieranie inicjatyw budowy nowych ma- 

łych elektrowni wodnych na szczeblu lokalnym. Za znako- 

mitą większością tych inwestycji stoją bowiem nie wielkie  

koncerny, dysponujące znaczącym kapitałem, zasobami 

ludzkimi i dostępem do najnowszych technologii, lecz 

lokalni przedsiębiorcy, zdeterminowani pasjonaci, którzy 

gotowi są włożyć własne siły i środki w realizację tych pio-

nierskich projektów.

      Dzięki doświadczeniu pracy w samorządzie, które 

zdobywałem m.in. jako burmistrz miasta i gminy Pelplin, 

miałem okazję osobiście poznać działalność kilku małych 

elektrowni wodnych w województwie pomorskim, funk- 

cjonujących na rzece Wierzycy, min. młyn pocysterski 

w Pelplinie, elektrownie wodne w Stockim Młynie, Kolin- 
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czu i Klonówce, Starogardzie Gdańskim, Nowej Kiszewie, 

Starym Bukowcu, Zamku Kiszewskim, Czarnocińskim Piecu,  

Owidzu i Brodzkim Młynie.

      Najciekawszym obiektem na Wierzycy jest  hydroelek-

trownia  powstała na kanwie dawnego młyna, będącego 

częścią opactwa cysterskiego. Obiekt ten mieści się w bez-

pośrednim sąsiedztwie Bazyliki katedralnej Wniebowzięcia 

Najświętszej Maryi Panny w Pelplinie, a jego późniejsze 

modernizacje i zwiększenie mocy do poziomu 80 Kw, nie 

spowodowały zatarcia kontekstu historycznego i architek-

tonicznego zabytkowego młyna.

      Jestem przekonany, że projekt ten nie zakończyłby 

się sukcesem, gdyby nie entuzjazm dla idei hydroener-

getyki i ogromny wysiłek włożony w ten projekt przez 

kontynuatorów myśli cystersów w Pelplinie – kurii diecezji 

pelplińskiej. Kultywowanie tradycji hydroenergetycznych 

na rzece Wierzyca  to niewątpliwie  pozytywny przykład 

inwestycji w OZE i dbałości o stan środowiska naturalnego 

przez społeczność lokalną. 

      Na terenie gminy Pelplin znajduje się również duży frag-

ment pradoliny Wisły określany jako Nizina Walichnowska, 

Teren ten jest bardzo interesujący ze względu na urządze-

nia hydrotechniczne, których budowa i udoskonalanie 

trwało blisko 700 lat, od końca XIII w. do początków XX 

w. Budowa urządzeń hydrotechnicznych była przemyślana 

i zorganizowana instytucjonalnie. Pierwsze inwestycje, 

polegające na budowie kanałów i grobli miały miejsce 

w czasach  państwa krzyżackiego, pozwalały one na stałe 

osiedlanie się ludzi także na niżej położonych terenach 

i uprawę bardzo żyznej ziemi. w czasach I Rzeczpospolitej, 

24 lipca 1590 r. powstała Wspólnota Wałowa, której statut 

zatwierdził król Zygmunt III Waza. Po blisko 300 latach, 

w roku 1854 Wspólnota Wałowa została zastąpiona 

Związkiem Wałowym, któremu statut nadał król pruski 

Fryderyk Wilhelm.

      System hydrotechniczny w swym rozwoju nakierowa-

ny był na odprowadzanie nadmiaru wody, i tej wiślanej, 

i tej opadowej, i tej spływającej licznymi strumieniami 

z wysoczyzny. Budowniczowie wiele trudu poświęcili na 

ekonomiczność tego procesu. Podstawą był odpływ grawi-

tacyjny, a w newralgicznym punkcie między Kanałem Gra- 

nicznym, a wyżej położonym Jeziorem Pelplińskim zasto-

sowano początkowo wiatrak czerpakowy, a od połowy 

XIX w. maszyny parowe.

      Prawdziwym jednak majstersztykiem ergonomii było 

wyposażenie stacji pomp  „Zgoda” w Międzyłężu ( 1913 r.) 

i  węzła hydrotechnicznego w Rybakach (1914) w pompy 

odwadniające napędzane silnikami elektrycznymi. Prąd 

powstawał w elektrowni wodnej w Stockim Młynie na 

Wierzycy, źródłem energii była więc przepływająca woda, 

następnie energię tę w postaci prądu elektrycznego 

przesyłano linią napowietrzną do stacji pomp na Nizinie 

Walichnowskiej, by znowu zamienić ją na energię przepły-

wającej wody, odprowadzając do Wisły jej nadmiar.  

      W obecnym okresie zmian klimatycznych, gdzie prze-

ważają lata suche, należy rozważyć budowę zbiornika 

retencyjnego w południowej części Niziny Walichnowskiej. 

Napełniany wiosną zbiornik, byłby rezerwuarem wody na 

suche lato i jesień, pozwalając, dzięki czterem kanałom 

Niziny Walichnowskiej i licznym rowom melioracyjnym, na 

utrzymanie odpowiedniej wilgotności gleby. Stwarza się 

też miejsce na wytwarzanie prądu z energii wody opusz-

czającej zbiornik, także przepływowe Jezioro Pelplińskie 

ma potencjał energetyczny.

      Należy podkreślić, że zobowiązania przyjęte przez Pol- 

skę w ramach naszego członkostwa w Unii Europejskiej 

sprawiają, że rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii w naszym kraju jest nieunikniony. Unijny pakiet 

klimatyczno-energetyczny do 2020 roku określa trzy naj-

ważniejsze cele, których obowiązek realizacji spoczywa 

również na Polsce. Są to kolejno: ograniczenie o 20% emisji 

gazów cieplarnianych (w stosunku do poziomu z 1990 r.); 

osiągnięcie 20% poziomu udziału energii ze źródeł odna-

wialnych w całkowitym zużyciu energii w UE (dla Polski 

cel ten wynosi 15%); a także zwiększenie o 20% efektyw-

ności energetycznej. Cele klimatyczne do 2030 r. są jeszcze 

bardziej ambitne i zakładają m.in. 40% redukcję emisji 

gazów cieplarnianych oraz 27% udział źródeł odnawial-

nych. Kluczowym czynnikiem, który zadecyduje o tempie 

rozwoju sektora hydroenergetycznego w nadchodzących 

latach, będzie funkcjonowanie odpowiedniego otoczenia 

regulacyjnego, które sprawi, że inwestycje w małe elek-

trownie wodne będzie opłacalne. Bardzo istotny będzie 

także poziom cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla, 

które tylko w ostatnim roku wzrosły o 151,8%, przekracza-

jąc w pewnym momencie barierę 20 euro za tonę. Należy 

się spodziewać, że w takich warunkach energetyka zero-

emisyjna, w tym hydroenergetyka, będzie coraz bardziej 

opłacalną branżą.  

      Naturalne uwarunkowania i wciąż niewykorzystany 

potencjał tego sektora sprawiają, że małe elektrownie 

wodne oraz szerzej hydroenergetyka mogłyby stać się 

jednym z filarów, na których będzie opierał się w nadcho-

dzących latach wzrostu produkcji energii z OZE. Stanowić 
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będzie to nie tylko wyraz dążenia Polski do zapewnienia 

zrównoważonego rozwoju sektora energii i wzmocnienia 

bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju, ale także 

powrót na ścieżkę rozwoju sektora, który zapisał w historii 

polskiej energetyki piękną kartę.

Biogram:

Patryk Demski, absolwent Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie 

pełni funkcję wiceprezesa Grupy Lotos S.A., W latach 

2014-2018 piastował urząd Burmistrza Miasta i Gminy 

Pelplin. Od 2018 roku jest Członkiem Rady Polskiej 

Organizacji Turystycznej, a od 2017 Członkiem Rady 

Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W latach 2006–2014 

był zastępcą Dyrektora Oddziału, p/o Dyrektora Oddziału 

oraz Głównym Specjalistą w Agencji Nieruchomości 

Rolnych, oddział terenowy w Gdańsku. W latach 2011 – 

2014 był Członkiem Rady Nadzorczej Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tczewie. W 2006 roku pracował 

jako Zastępca Dyrektora Gabinetu Wojewody Pomorskiego 

w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku.
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Tak dużej i solidnej instalacji regazyfikacyjnej nie ma  

nikt w basenie Morza Bałtyckiego, ani Skandynawo- 

wie, ani Litwini. Terminal LNG im. Prezydenta Lecha Ka- 

czyńskiego w Świnoujściu jest jedną z najważniejszych 

inwestycji w historii polskiego sektora energetycznego.

      Terminal LNG w Świnoujściu, który jest jednym z fila-

rów bezpieczeństwa energetycznego Polski, w czerwcu 

2018 r. obchodził drugą rocznicę rozpoczęcia komercyjnej 

działalności. Od grudnia 2015 r. do połowy listopada 2018 

r. do terminalu LNG zawinęły już 44 dostawy skroplonego 

gazu ziemnego.

      Możliwości regazyfikacyjne świnoujskiego terminalu 

gazu płynnego w Świnoujściu wynoszą obecnie 5 mld 

m3. Poza podstawową działalnością, czyli świadczeniem 

usługi regazyfikacji, terminal oferuje również możliwość 

przeładunku LNG na autocysterny w ramach dwóch dedy-

kowanych do tego stanowisk. W obecnych warunkach 

technicznych możliwe jest roczne przeładowanie około 95 

tysięcy ton LNG. Dziennie ze Świnoujścia wyjeżdża od 5 do 

15 cystern LNG. 

Gazowa brama Bałtyku  
Terminal LNG w Świnoujściu otwiera przed Bałtykiem nowe 
perspektywy: do portu przypływają supernowoczesne statki, 
obsługuje je doskonale wyszkolona ekipa, a dzięki zainagurowanej 
w 2018 r. rozbudowie zwiększy się zakres świadczonych usług.

paweł Jakubowski
prezes zarządu polskie LnG s.a.
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Rozbudowa terminalu szansą dla Polski i regionu

Dzięki planowanej rozbudowie gazoportu w Świno- 

ujściu Polska ma szansę wykorzystać nowe trendy, 

jakie pojawiają się na globalnym rynku LNG: szersze 

zastosowanie gazu w przemyśle, transporcie drogowym 

i morskim, rozwój LNG małej skali. W zasięgu jest tutaj 

zarówno rynek krajowy, jak i regionalny, rynek morski 

oraz żeglugi śródlądowej, jak również rynek transportu 

lądowego, w tym kołowego i kolejowego. Zespół Pol- 

skiego LNG pracuje obecnie nad przygotowaniem i reali-

zacją programu rozbudowy. Pierwsze prace budowlane, 

związane z rozbudową systemu regazyfikatorów SCV, 

spółka Polskie LNG planuje rozpocząć w przyszłym roku. 

Finalizacja całego projektu rozbudowy ma nastąpić za 

cztery–pięć lat.

      Plan rozbudowy obejmuje w swoich założeniach czte- 

ry elementy: rozbudowę mocy regazyfikacyjnych (SCV), 

budowę drugiego nabrzeża, budowę infrastruktury do  

przeładunku LNG na kolej oraz budowę trzeciego 

zbiornika.

Kolejna dostawa LNG

fo
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      Projekt rozbudowy Terminalu LNG w zakresie stano-

wiska załadunkowo-rozładunkowego dla statków oraz 

stanowiska załadunku bunkierek LNG wpisuje się również 

w Program Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej dotyczący udrożniania Odrzańskiej Drogi 

Wodnej i uczynienia jej w pełni żeglowną w najbliższych 

latach. Projekt jest także częścią planu działań w zakresie 

połączeń międzysystemowych na rynku energii państw 

bałtyckich dla gazu (BEMIP).

Terminal LNG w Świnoujściu

fo
t.
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LNG dla statków 

Rozbudowany terminal to większy zakres działania 

i nowe usługi. Terminal w Świnoujściu może stać się 

regionalnym centrum dystrybucji LNG jako paliwa dla 

statków, a  także punktem przeładunkowym na mniejsze 

jednostki transportujące gaz skroplony do innych termi-

nali planowanych w  basenie Morza Bałtyckiego. 

      Pewne jest także, że rola transportu LNG z przezna-

czeniem na paliwo żeglugowe w naszym regionie będzie 

wzrastać. Od stycznia 2015 r. w strefie SECA (ang. Sulphur 

Oxide Emission Control Area) obowiązuje tzw. dyrektywa 

siarkowa, przyjęta przez Parlament Europejski i dostoso-

wująca przepisy unijne do wytycznych Międzynarodowej 

Organizacji Morskiej (z ang. The International Maritime 

Organization – IMO) odnoszących się do stosowania paliw 

żeglugowych o zawartości siarki 0,1 proc., w miejsce 3,5 

proc. IMO podkreśla, że do 2020 r. przepisy te powinny już 

obowiązywać na całym świecie. Z kolei rok później wejdą 

w życie także regulacje ograniczające emisję azotu (z ang. 

NOx Emission Control Area – NECA) na Morzu Północnym, 

Bałtyku, w kanale La Manche i na wschodnim wybrzeżu 

USA. 

      Oznacza to radykalne zmiany dla żeglugi na Bałtyku. 

Przewoźnicy muszą albo płacić wysokie kary, jeżeli nie 

dostosują się do nowych wymagań, albo zastąpić trady-

cyjne paliwa paliwami niskosiarkowymi, wyposażyć statki 

w  urządzenia redukujące emisje do atmosfery (skrubery) 

lub zastosować alternatywne paliwa, m.in. LNG. 

      Armatorzy już dziś dostrzegają pozytywny wpływ 

transformacji eksploatowanych jednostek na LNG, jednak 

zwracają uwagę na deficyt odpowiedniej infrastruktury 

do bunkrowania LNG w okolicznych portach. Zasadne 

jest przyjęcie założenia, że planowane przez Polskie LNG 

drugie nabrzeże, podobnie jak w przypadku pierwotnych 

mocy terminalu, zostanie bezpośrednio po oddaniu do 

użytkowania w dużym stopniu zakontraktowane przez 

podmioty z regionu.

      Terminal w  Świnoujściu jest pierwszym tak dużym 

terminalem u wejścia do Bałtyku. Całkiem możliwe, że 

znacząca część statków wpływających do basenu Morza 

Bałtyckiego mogłaby korzystać z  usług terminalu LNG 

w Świnoujściu. 

W zgodzie ze środowiskiem

Przy planowaniu i realizacji inwestycji Polskie LNG   

kładzie szczególny nacisk na prewencyjne podejście  

do środowiska naturalnego, podejmowanie inicjatyw ma- 

jących na celu promowanie postaw odpowiedzialności  

ekologicznej oraz stosowanie i rozpowszechnianie przy- 

jaznych środowisku technologii. W sąsiedztwie terminalu 

występują ciekawe i unikatowe formy biologiczne, a sa- 

mo Świnoujście jest miastem o wybitnych warto-

ściach uzdrowiskowych i turystycznych. Inwestycja jest 

stale monitorowana pod kątem jej oddziaływania na 

środowisko.

Spółka Polskie LNG jest właścicielem i operatorem terminalu importowego 
skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, kluczowego dla państw Morza 
Bałtyckiego oraz Europy Środkowo-Wschodniej obiektu. Istnienie terminalu LNG 
im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego zwiększa bowiem nie tylko bezpieczeństwo 
energetyczne Polski, lecz także regionu, zapewniając dywersyfikację źródeł 
dostaw gazu do naszej części Europy. Już wkrótce, dzięki prowadzonej obecnie 
rozbudowie, terminal dostarczy na rynek nowe usługi LNG, które odegrają 
znaczącą rolę w upowszechnianiu gazu skroplonego jako efektywnego i coraz 
chętniej wykorzystywanego paliwa w tym szczególnie w transporcie morskim. 
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W Polsce nie ma oficjalnej definicji małych elektrow-

ni wodnych (MEW), ale zazwyczaj do tej kategorii 

zalicza się instalacje o łącznej mocy nie przekraczającej 

5 MWi. Taką definicję częściowo odzwierciedla ustawa 

o odnawialnych źródłach energii (ustawa o OZE), zgodnie 

z którą elektrownie wodne o mocy nie przekraczającej 

5 MW są uprawnione do otrzymywania tzw. zielonych 

certyfikatów. Ale ustawa zawiera również inne regulacje 

odnoszące się do mocy zainstalowanej, takie jak limit 

mocy 20 MW dla elektrowni wodnych uprawnionych do 

korzystania z aukcji dla źródeł odnawialnych, oddzielne 

rozwiązania (ceny, koszyki aukcyjne i gwarantowane ta- 

ryfy FIP) dla instalacji o mocy nie przekraczającej 1 MW, 

a także osobne mechanizmy (ceny, taryfy gwarantowa-

ne FIT i pewne uproszczenia) dla elektrowni wodnych 

definiowanych jako „małe instalacje”, o mocy mniejszej 

niż 500 kW. Jednakże, biorąc pod uwagę fakt, iż w więk-

szości krajów na świecie małe elektrownie wodne 

definiowane są jako obiekty, których moc instalowana 

jest mniejsza lub równa 10 MWii, zamieszczone w dal-

szej części tekstu informacje będą uwzględniać właśnie 

takie kryterium.  

Zasoby wodne w Polsce i możliwości 
rozwoju „małej” energetyki wodnej

ewa malicka
prezeska zarządu trmew

Definicja małej elektrowni wodnej

W 2017 roku w Polsce działało 766 elektrowni wod-

nych, z czego 756 stanowiły obiekty o mocy nie 

przekraczającej 10 MWiii. Łączna moc zainstalowana 

w polskich elektrowniach wodnych wynosiła 988,38 MW, 

z czego 294,75 przypadało na małe elektrownie wodne. 

W 2016 energia (odnawialna) wytworzona w elektrowniach 

wodnych to 2139,4 GWh, z czego 908 GWh wyprodukowały 

małe elektrownie.

      Oprócz instalacji działających, w 2017 roku 162 projekty 

MEW (do 10 MW) o łącznej mocy zainstalowanej 55,97 MW 

i planowanej produkcji 252 GWh/rok znajdowały się w pro-

cesie uzyskiwania pozwoleń lub w budowie. 

      Ponadto, istnieje znacznie większy potencjał, który 

mógłby zostać wykorzystany w dłuższej perspektywie 

czasu. Łączny teoretyczny potencjał hydroenergetyczny 

polskich rzek szacuje się na 23,6 TWh/rok, z czego poten- 

cjał techniczny wynosi 13.7 TWh/rokvi. Potencjał techni- 

czny do wykorzystania w małych elektrowniach wod-

nych szacuje się na 5 TWh rocznie, a około 50 procent 

z tego potencjału (2,5 TWh) uznaje się za możliwy do 

zrealizowania z punktu widzenia ekonomicznego. Wziąwszy 

pod uwagę bieżącą produkcje w małych elektrowniach 

wodnych (908 GWh) oznacza to, że - jak dotąd - wyko-

rzystują one mniej niż 20 procent krajowego potencjału 

technicznego.

      Potencjał hydroenergetyczny Polski charakteryzuje 

się nierównomiernym rozłożeniem na obszarze kraju. 

68 procent przypada na dorzecze Wisły, z czego połowa 

znajduje się w obszarze dolnej Wisły. Dorzecze Odry 

obejmuje 17,6 procent potencjału hydroenergetyczne-

go, a 2,1 procent tego potencjału koncentruje się na 

rzekach obszaru Przymorza oraz Warmii i Mazur, które 

nie są połączone z dorzeczem Wisły. Kolejne 12,5 pro-

cent potencjału hydroenergetycznego przypada na 

pozostałe rzeki. Wśród rzek o największym potencjale 

hydroenergetycznym wymienia się Wisłę, Dunajec, San, 

Bug, Odrę, Bóbr i Wartę. Regiony z najkorzystniejszymi 

warunkami rozwoju elektrowni wodnych to obszary połu-

dniowe (tereny górskie) i północne (z uwagi na istniejącą 

infrastrukturę).

MEW w liczbach i potencjał hydroenergetyczny rzek
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Małe elektrownie wodne i mała retencja

W porównaniu z innymi krajami Europy zasoby 

wodne Polski są niewielkie. Stan ten wynika 

z czynników atmosferycznych, na które nie mamy 

wpływu. Można jednak zapobiegać zaostrzaniu się 

deficytów wody poprzez odpowiednie gospodarowanie 

jej zasobami. Polega ono między innymi na magazy-

nowaniu wody w zbiornikach retencyjnych oraz jak 

najdłuższym jej przetrzymywaniu w górnych odcinkach 

rzek i maksymalnym spowalnianiu jej spływu. Ponieważ 

Polska jest krajem w znacznej części nizinnym, możliwo-

ści budowy dużych zbiorników zaporowych są w naszym 

kraju ograniczone, lecz w górnych partiach cieków 

dopływ może być akumulowany nie tylko poprzez 

retencję zbiornikową, ale także poprzez retencję grun-

tową, która powoduje zatrzymanie proporcjonalnie 

znacznie większej ilości wody niż w wielkich zbiorni-

kach. Ta tzw. mała retencja polega na gromadzeniu 

wody w małych zbiornikach oraz podpiętrzaniu wody 

w korytach rzek, kanałach czy rowach. W przeszło-

ści taką funkcję pełniły młyny wodne, które wraz 

z powstałymi przy nich zbiornikami tworzyły na rzekach 

systemy kaskad, zapobiegając obniżaniu się poziomu 

wody w okresie suszy.  Obecnie zadanie to realizują 

m.in. małe i mikroelektrownie wodne, w większości 

przypadków sytuowane w miejscach dawnych piętrzeń 

młyńskich. 

Szacuje się, że w latach 20-tych i 30-tych XX wieku na 

terenie objętych obecnymi granicami Polski istniało 

ponad 8 tysięcy młynów i siłowni wodnych. W 1953 roku 

nadal istniało 7 230 instalacji, ale już tylko 2 131 z nich 

przetrwało do lat 80-tych, w tym jedynie 300 obiektów 

było eksploatowanychviii. Obecnie zarówno instytucje 

państwowe, jak i organizacje pozarządowe wskazują na 

możliwość ponownego uruchomienia dawnych instala-

cji, gdyż ich potencjał oceniany jest jako opłacalny pod 

względem ekonomicznym i zrównoważony w aspekcie 

ochrony przyrody. W Polityce energetycznej Polski do roku 

2030, jak i w Uzupełnieniu do Krajowego Planu Działania 

w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, jako jeden 

z celów wskazuje się wykorzystanie istniejących obiek-

tów piętrzących stanowiących własność Skarbu Państwa 

do celów produkcji energii w elektrowniach wodnych. 

Realizacji tego celu miała służyć wykonana przez Krajowy 

Zarząd Gospodarki Wodnej inwentaryzacja obiektów pię-

trzących. Jej wyniki pokazały, że w Polsce istnieje ponad 

14 tysięcy budowli i urządzeń piętrzących (o wysokości 

minimum 0,7 m), z czego tylko 4,5 procenta wykorzystuje 

się na cele produkcji energii. 

      Mniej więcej w tym samym czasie badania potencjal- 

nych lokalizacji małych i mikroelektrowni wodnych w o- 

parciu o dawne budowle młynów wodnych były częścią 

europejskiego projektu RESTOR Hydro, współfinansowane-

go z Programu Unii Europejskiej Intelligent Energy Europe. 

Polska była jednym z krajów, w którym realizowany był 

projekt. W jego ramach powstała Mapa RESTOR Hydro, na 

której zidentyfikowano ponad 50 tysięcy potencjalnych 

lokalizacji MEW w Europie, w tym 8 tysięcy na terenie 

Polski. 

      Wykorzystanie potencjału hydroenergetycznego ist-

niejących stopni wodnych oznacza szereg korzyści. Jak już 

wspomniano, elektrownie wodne poprzez magazynowanie 

wody powyżej jazów przyczyniają się do zwiększenia reten-

cji wód. Funkcjonowanie elektrowni wodnych przyczynia 

się również do przeciwdziałania skutkom powodzi. Ich 

wpływ ma w tym przypadku dwojaki wymiar. Po pierwsze 

polega na gromadzeniu nadmiaru wody w wielkich zbior-

nikach i wstrzymywaniu oraz „spłaszczaniu” fali powodzi. 

Drugi sposób jest efektem skumulowanego oddziaływa-

nia wielu małych obiektów hydroenergetycznych poprzez 

zamierzoną gospodarkę wodną w kaskadzie instalacji na 

cieku wodnym. Polega ono na takim operowaniu jazami, 

które powoduje jak najdłuższe zatrzymanie wody w gór-

nych odcinkach rzek i maksymalne spowolnienie jej 

spływu.

      Wykorzystanie istniejących obiektów piętrzących przy- 

nosi także wymierne korzyści Skarbowi Państwa, wyni-

kające z redukcji kosztów utrzymania rzek i urządzeń 

piętrzących oraz uzyskiwania przychodów od operatorów 

elektrowni. 

      Uruchamianie MEW przy istniejących piętrzeniach o- 

znacza jednak przede wszystkim produkcję energii z odna- 

wialnych źródeł.

Wykorzystanie hydroenergetyczne istniejących obiektów  
piętrzących wodę 
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Wyniki badań wskazują, że spośród wszystkich spo- 

sobów wytwarzania energii energetyka wodna, 

szczególnie elektrownie przepływowe, są technologią,  

z którą wiąże się najniższy poziom kosztów zewnętrznych. 

Każda megawatogodzina energii wytworzonej w instalacji 

OZE jaką jest MEW oznacza uniknięcie emisji 1 264 kg dwu-

tlenku węgla i 15,825 kg emisji równoważnej dwutlenku 

siarki. Oznacza to, że co roku energia wytworzona w elek-

trowniach wodnych w Polsce pozwala uniknąć emisji do 

atmosfery ponad 3 mln ton dwutlenku węgla i ponad 37 

tysięcy ton emisji dwutlenku siarki.

      Mimo tak wymiernych korzyści z odnawialnych źródeł 

energii, sektor energii elektrycznej w Polsce w dalszym cią- 

gu w bardzo dużej mierze oparty jest o paliwa kopalne, 

a rozwój odnawialnych źródeł energii nie jest strategicznym 

obszarem zainteresowania decydentów. Głównym celem 

polityki energetycznej w obszarze źródeł odnawialnych, 

będącym jednocześnie celem wiążącym wynikającym z unij-

nego Pakietu klimatyczno-energetycznego do 2020 roku, 

jest zapewnienie wzrostu udziału energii ze źródeł odna-

wialnych w całkowitym zużyciu energii przynajmniej do 15% 

w 2020 roku i dalszy przyrost tego wskaźnika w kolejnych 

latach. W roku 2016 udało się osiągnąć udział na poziomie 

11,30% (wliczając energie elektryczną, transport oraz sekto-

ry ciepłowniczy i chłodniczy). Ścieżka dojścia do osiągnięcia 

celu wyznaczonego na rok 2020 jest zawarta w Krajowym 

Planie Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. 

      Ważnym, lecz wciąż nieukończonym dokumentem stra- 

tegicznym w zakresie OZE powinna być Polityka ener- 

getyczna Polski do roku 2050. Ma ona wskazać długotermi-

nową wizję rozwoju sektora energetycznego w Polsce. Do 

czasu jej przyjęcia głównym obowiązującym dokumentem 

strategicznym z obszaru energetyki jest przyjęta w 2009 

roku Polityka energetycznej Polski do roku 2030.  

      W wymienionych dokumentach strategicznych Pań- 

stwa od lat pojawiają się zapisy mówiące o potrzebie wy- 

korzystania potencjału hydroenergetycznego rzek. Np. 

w Polityce Energetycznej Polski do 2030 roku jako jeden 

z głównych celów polityki energetycznej w zakresie roz-

woju wykorzystania OZE wymieniono „wykorzystanie 

do produkcji energii elektrycznej istniejących urządzeń 

piętrzących stanowiących własność Skarbu Państwa”, 

a do głównych działań w tym obszarze zaliczono „ocenę 

możliwości energetycznego wykorzystania istniejących 

urządzeń piętrzących, stanowiących własność Skarbu Pań- 

stwa, poprzez ich inwentaryzację, ramowe określenie  

wpływu na środowisko oraz wypracowanie zasad ich udo- 

stępniania”. Podobne zapisy zawarte zostały w Uzupeł- 

nieniu do Krajowego Planu Działania w zakresie energii 

ze źródeł odnawialnych z dnia 2 grudnia 2011. Z wymie-

nionych działań zrealizowano dotychczas jedynie zadanie 

polegające na inwentaryzacji urządzeń piętrzących.

      Innym strategicznym dokumentem, w którym znalazło 

się odniesienie do energetyki wodnej jest przyjęta w 2016 

Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, w której 

jako jeden z projektów do realizacji zdefiniowano wzrost 

wykorzystania potencjału hydroenergetycznego i rozwój 

sektora elektrowni wodnych. Cele te mają zostać osiągnię-

te poprzez „eliminację barier administracyjnych w obszarze 

inwestycji w zakresie hydroenergetyki, rozwój przemy-

słu wytwarzającego urządzenia na potrzeby energetyki 

wodnej oraz zagospodarowania lub odbudowy istniejących 

piętrzeń będących własnością Skarbu Państwa na potrzeby 

wytwarzania energii elektrycznej”. 

Elektrownie budowane na bazie istniejącej infrastruk-

tury stanowią zazwyczaj obiekty o niewielkiej mocy, 

a analizy ekonomiczne wskazują na dużą zależność śred-

niego kosztu wytworzenia jednostki energii elektrycznej 

w elektrowni wodnej (LCOE) od wielkości instalacji: im 

mniejsza moc obiektu, tym wyższy przeciętny koszt jego 

budowy i eksploatacji w przeliczeniu na jednostkę wytwo-

rzonej energii. Tymczasem, spośród obiektów piętrzących 

wodę, zewidencjonowanych w bazie Krajowego Zarządu 

Gospodarki Wodnej, które potencjalnie nadają się do 

wykorzystania na cele hydroenergetyczne, zdecydowanie 

największą liczbę stanowią potencjalne lokalizacje instala-

cji o najmniejszej mocy. Te instalacje również przeważają 

w grupie projektów będących w przygotowaniu i w trak-

cie realizacji, a także jeśli chodzi o liczbę inwestycji już 

zrealizowanych. Wg danych Urzędu Regulacji Energetyki, 

wśród wszystkich istniejących w Polsce elektrowni wod-

nych, obiekty do 300 kW stanowią 77% instalacji, obiekty 

w przedziale mocy 300 kW – 1 MW stanowią 13%, a obiek-

ty o mocy powyżej 1 MW tylko 10% liczby wszystkich 

Warunki ekonomiczne rozwoju MEW

MEW jako źródło energii odnawialnej 
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instalacji. Według prognoz branży MEW dalszy rozwój 

hydroenergetyki będzie przebiegał z zachowaniem takich 

samych proporcji. 

      Aby te elektrownie mogły powstawać, konieczne są od- 

powiednie ceny sprzedaży wytworzonej energii, zapew-

niane w ramach systemu wsparcia energii ze źródeł 

odnawialnych. Bez tego, w oparciu wyłącznie o ceny hur- 

towe sprzedaży energii, uruchamianie takich małych 

obiektów nie ma sensu ekonomicznego. Od roku 2005 

wsparcie dla OZE oparte było o system zielonych certy-

fikatów, który jednak w 2012 roku uległ destabilizacji, 

powodującej znaczny spadek ich cen. 20 lutego 2015 

roku uchwalona została w Polsce ustawa o odnawialnych 

źródłach energii, która wprowadziła system wsparcia 

OZE oparty o aukcje, oceniane jednak jako rozwiąza-

nie ryzykowne, skomplikowane i nieodpowiednie dla 

niewielkich producentów w małych elektrowniach 

wodnych. Dopiero nowelizacja ustawy o OZE z dnia 7 

czerwca 2018 roku wprowadziła sprawdzone w innych 

krajach mechanizmy dopasowane do potrzeb branży 

MEW w postaci systemu gwarantowanych cen - FIT 

i gwarantowanych dopłat do ceny - FIP dla małych insta-

lacji hydroenergetycznych. 

Innym ważnym aktem prawnym wpływającym na sektor 

MEW jest nowe Prawo wodne, uchwalone 20 lipca 2017. 

Z perspektywy MEW najistotniejsze zmiany związane z 

nową ustawą regulującą kwestie gospodarki wodnej to 

wprowadzenie opłat za zwrotny pobór wód na cele elek-

trowni wodnych za każdą megawatogodzinę energii 

wytworzonej w elektrowni wodnej, a także regulacje 

umożliwiające inwestorom uzyskanie praw do korzysta-

nia z państwowych jazów piętrzących. Udostępnianie 

odbywa się w drodze przetargu, jednak przewiduje się 

również pewne wyjątki od tej reguły. Niestety branża 

MEW wciąż dostrzega pewne niedoskonałości w zapropo-

nowanym systemie udostępniania inwestorom obiektów 

piętrzących należących do Skarbu Państwa w celu ich 

wykorzystania do produkcji zielonej energii. Tymczasem 

brak skutecznych zasad w tym zakresie zaliczany jest do 

głównych przyczyn bardzo niskiego poziomu zagospoda-

rowania istniejących piętrzeń, a tym samym niewielkiego 

stopnia wykorzystania potencjału energetycznego pol-

skich rzek.

Prawo wodne z perspektywy małej hydroenergetyki

Podstawowym warunkiem zrealizowania celów zwią- 

zanych z rozwojem MEW, zawartych w dokumentach 

strategicznych Państwa, jest stabilne i zachęcające  

inwestorów do realizacji przedsięwzięć prawo regulu-

jące kwestie energetyki wodnej. Tymczasem, zarówno 

przedsiębiorcy eksploatujący istniejące obiekty, jak i in- 

westujący w nowe projekty doświadczają nieustannych 

zmian zasad i przepisów zarówno w zakresie gospodar-

ki wodnej (nowe Prawo wodne, aktualizacja Planów 

Gospodarowania Wodami i rozporządzenia w sprawie 

warunków korzystania z wód), jak i dotyczących odna-

wialnych źródeł energii (Ustawa o odnawialnych źródłach 

energii (OZE), Prawo energetyczne i wynikające z nich 

akty wykonawcze). Rozwój małej energetyki wodnej jest 

w takich warunkach dość trudny.

      Spadek cen zielonych certyfikatów był bardzo dotkli-

wy dla całego sektora OZE, a system aukcyjny okazał się 

nieodpowiedni dla małych producentów. Jednocześnie 

sektor doświadcza wzrostu kosztów operacyjnych fun- 

kcjonowania MEW, ze względu na konieczność dostoso-

wywania elektrowni do coraz bardziej rygorystycznych 

wymogów związanych z ochroną środowiska (budowa prze- 

pławek dla ryb, barier ochronnych, zwiększanie przepływu  

nienaruszalnego), jak również z uwagi na wprowadzenie 

w 2018 roku opłat za wodę. Dodatkowo, ze względu na 

sposób finansowania nowopowstałych Wód Polskich, 

przedstawiciele sektora przewidują dalszy wzrost kosztów 

operacyjnych z powodu wzrostu opłat za dzierżawę obiek-

tów piętrzących i gruntów pod wodami.

      Wreszcie branża MEW stoi w obliczu jeszcze jedne-

go problemu, który polega na ryzyku utraty rentowności 

w przypadku istniejących elektrowni wodnych, dla któ-

rych zakończy się okres wsparcia operacyjnego. Zgodnie 

z ustawą o OZE, w 2020 roku małe elektrownie wodne uru-

chomione przed 2005 rokiem (tj. około 350 z 740 instalacji) 

stracą prawo do przysługującego im do tej pory wsparcia. 

Zagrożenia dla rozwoju małej hydroenergetyki



zarządzanie zasobami wodnymi 
w polsce 2018

108  

Ponad 80 procent technicznego potencjału produkcyjne-

go MEW w Polsce pozostaje niewykorzystana z uwagi 

na uwarunkowania historyczne, bariery administracyjne, 

ale również ze względu na specyfikę tego potencjału. 

Zarówno inwentaryzacja rządowa, jak i wyniki projektu 

RESTOR Hydro wskazują na potrzebę zagospodarowania 

istniejących jazów piętrzących oraz wykorzystania lokali-

zacji o bardzo niskich spadach i niewielkich przepływach 

wody. W opinii sektora MEW, aby osiągnąć ten cel koniecz-

ne jest zapewnienie stabilnych warunków finansowych 

i skutecznych zasad udostępniania inwestorom lokalizacji 

(tj. państwowych obiektów piętrzących). Pojawiła się sza- 

nsa na to, że nowo uchwalony system FIT i FIP zmieni 

dotychczasowy trend, jakim był zastój w realizacji nowych 

projektów. Dlatego wytwórcy i inwestorzy oczekują 

trwałości obowiązywania systemu FIT i FIP, czekają na 

strategiczne dokumenty i ramy prawne, które uwzględ-

niać będą perspektywę czasową dłuższą niż rok 2020, 

a także mają nadzieję na efektywne zarządzanie przez 

nowoutworzone Wody Polskie jazami Skarbu Państwa, 

które zapewni ich wykorzystanie na cele energetyki 

wodnej.       

Wnioski

Zważywszy na bardzo niski poziom rentowności tych 

przedsięwzięć nawet przy obecnych cenach, taka redukcja 

przychodów może skończyć się upadłością wielu przedsię-

biorstw. Przepisy dotyczące modernizacji instalacji OZE, 

które mogłyby stanowić w tym przypadku rozwiązanie 

problemu są w tej chwili niezbyt klarowne, więc przyszłość 

istniejących MEW jest niepewna. Podobnie rzecz się ma 

z przyszłością całego sektora w dłuższej perspektywie 

czasowej, gdyż obowiązujące przepisy nie dostrzegają 

potrzeby rozwoju OZE po 2020 roku. 
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Wzrost globalnego zapotrzebowania na żywność 

przyczynia się do intensyfikacji produkcji rolnej, 

co przekłada się na zwiększenie powierzchni przezna-

czonych pod grunty rolne, rosnący współczynnik obsady 

zwierząt na hektar, wzrost nakładów finansowych na na- 

wozy i środki ochrony roślin przy jednoczesnym zuboże-

niu gleby w składniki pokarmowe  i materię organiczną. 

Wymienione powyżej procesy w sposób bezpośredni 

lub pośredni doprowadziły do wzrostu zanieczyszczeń 

pochodzących z rolnictwa, zwłaszcza o charakterze 

obszarowym, które negatywnie wpływają na jakość wód 

powierzchniowych, podziemnych  i przybrzeżnych. Biorąc 

pod uwagę różnorodność zarówno źródeł zanieczysz-

czeń, jak i ścieżek ich migracji z ekosystemów lądowych 

do wodnych wskazane jest wykorzystanie już na obec-

nym etapie różnorodnych ale systemowych narzędzi 

przeciwdziałających  i ograniczających zanieczyszczenia 

obszarowe.

      Wywodzące się z trzeciej zasady ekohydrologii (Zalew- 

ski i in. 1997), biotechnologie ekohydrologiczne bazują na 

naturalnie występujących procesach biogeochemicznych 

i hydrologicznych a ich głównym celem jest regulacja  

tych procesów dla zwiększenia ich efektywności w ogra- 

niczaniu zanieczyszczeń (Zalewski 2014). Należy pod-

kreślić, że biotechnologie ekohydrologiczne zostały 

obecnie sklasyfikowane jako rozwiązania wykorzystujące 

naturalne procesy zachodzące w przyrodzie (ang. nature

-based solution, NBS, Nesshover i in. 2017, WWDR 2018). 

Optymalizacja i synchronizacja wdrażania biotechnologii 

ekohydrologicznych w skali zlewni wraz z zastosowaniem 

dobrych praktyk rolniczych jest kluczem do efektywnej 

redukcji zanieczyszczeń obszarowym pochodzenia rolni-

czego (Frątczak i Izydorczyk 2015).

      Azot (N) i fosfor (P), jako pierwiastki niezbędne dla ro- 

ślin, są stosowane w formie naturalnych i sztucznych na- 

wozów w celu zwiększenia plonów. W przypadku, gdy 

intensywne stosowanie nawozów przekracza wymagania 

roślin obserwowane są straty składników pokarmowych  

z gruntów rolnych do wód. Optymalizacja praktyk rol-

niczych ma zatem kluczowe znaczenie w zapobieganiu 

stratom azotu i fosforu, w wyniku procesu  infiltracji czy 

erozji. Odpowiednia dawka nawozów, oparta o analizę 

potrzeb roślin oraz pomiar zawartości składników pokar-

mowych w glebie, jest nie tylko podstawowym narzędziem 

planistycznym w gospodarstwie rolnym, ale przede 

wszystkim najskuteczniejszym sposobem zmniejszenia 

zanieczyszczeń związkami azotu i fosforu z rolnictwa. Jed- 

nym z czynników minimalizujących ryzyko strat substancji 

odżywczych jest zatem odpowiednio dobrana dawka oraz 

właściwy czas stosowania nawozów. Stosowanie nawozów 

w pierwszej fazie wegetacji w połączeniu z wysoką ilością 

opadów wczesną wiosną może prowadzić do zwiększonego 

wymywania składników pokarmowych. Dodatkowo ryzyko 

wypłukiwania i erozji wzrasta w przypadku braku pokrywy 

roślinnej, dlatego też tak istotne jest opóźnianie jesiennej 

orki lub przestawienie gospodarstwa na wiosenną orkę. 

Orka wykonywana bezpośrednio przed siewem oraz stoso-

wanie poplonów to środki umożliwiające ograniczenie strat 

azotu i fosforu do ekosystemów wodnych na poziomie od 

30% do 60%. Synergia między działaniami wzmacnia ich 

efektywność. Opóźnienie orki do późnej jesieni i wiosny, 

wysiew pszenicy ozimej połączony ze spulchnianiem, 

bez wcześniejszej orki, wcześniejsze siewy roślin ozimych 

i jarych oraz wykorzystanie pszenicy ozimej jako poplonu 

pozwoliło w Szwecji na zmniejszenie wymywania o 46% 

w porównaniu do konwencjonalnego systemu uprawy 

(Myrbeck i Stenberg 2014).

Biotechnologie ekohydrologiczne jako  
komplementarne narzędzie dla 
ograniczania zanieczyszczeń 
obszarowych na terenach wiejskich

dr hab. Katarzyna izydorczyk
mgr inż. wojciech Frątczak
prof. dr hab. maciej zalewski
europejskie regionalne Centrum ekohydrologii polskiej 
akademii nauk, państwowe Gospodarstwo wodne - polskie 
wody regionalny zarząd Gospodarki wodnej w warszawie
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      Stosowanie dobrej praktyki rolniczej powinno zostać 

wzmocnione poprzez wdrażanie rozwiązań opartych na 

naturze (NBS), w tym biotechnologii ekohydrologicznych 

(EHB). Strefy buforowe na styku lądu i wody (ekotony) 

to jedno z najczęściej stosowanych rozwiązań należących 

do grupy NBS. Mają one formę pasów nadbrzeżnej stałej 

roślinności np. ziołorośli, szuwarów, wierzbowisk bądź 

zadrzewień, jak również ekstensywnie użytkowanych łąk. 

Ekotony o odpowiedniej szerokości zlokalizowane pomię-

dzy gruntami ornymi a ciekami ochraniają ekosystemy 

wodne przed bezpośrednim wpływem działań rolniczych 

m.in. poprzez ograniczenie przemieszczania się skład-

ników nawozowych w środowisku (Doskkey i in. 2010, 

Parn i in. 2012). Strefy buforowe poprzez szereg bioge-

ochemicznych procesów zachodzących w ich obrębie 

przyczyniają się do redukcji zanieczyszczeń transporto-

wanych spływem powierzchniowym, jak i występujących 

w płytkich wodach podziemnych. 

      W przypadku wychwytywania fosforu w strefach 

buforowych ważne są dwa procesy fizyczne: (1) sorp-

cja i wytrącanie rozpuszczalnych form fosforu przez 

kompleks glebowy oraz (2) sedymentacja cząstek gleby 

transportowanych w postaci spływu powierzchniowego, 

co zmniejsza erozję gleby oraz transport form nieroz-

puszczalnych fosforu. Sedymentacja fosforu w strefie 

buforowej, jaką podają opracowania naukowe, może 

osiągnąć poziom nawet do 128 kg P ha-1 rok-1 (Hoffmann 

i in. 2009). W przypadku azotu znaczącą drogę jego 

usuwania stanowią procesy zachodzące w wyniku aktyw-

ności drobnoustrojów, w tym denitryfikacja. Redukcja 

stężenia substancji pokarmowych w płytkich wodach 

gruntowych w trakcie przejścia przez strefę buforo-

wą zachodzi również dzięki asymilacji związków azotu 

i fosforu przez rośliny a następnie ich przekształceniu 

w biomasę. Akumulacja w takankach roślin w przypadku 

fosforu może wahać się od 0,2 do 50 kg P ha-1 rok-1, zaś 

w przypadku azotu - od 10 do 350 kg N ha-1 rok-1 (Hefting 

i in. 2005, Izydorczyk i in. 2018).

      Podobnie jak strefy buforowe, również tereny podmo-

kłe (ang. wetlands) przyczyniają się do poprawy jakości 

wód poprzez procesy zachodzące w układzie rośliny-

gleba-mikroorganizmy (Garcia i in. 2010). W przypadku 

sztucznie skonstruowanych mokradeł retencja fosforu 

jest proporcjonalna do ich powierzchni i zależna od 

wieku, a maksymalne wartości usuwania azotu i fosforu 

wahają się od 1 000 do 3 000 kg N ha-1 rok-1 i od 60 do 

100 kg P ha-1 rok-1 (Verhoeven i in. 2006). Ponadto należy 

mieć na uwadze fakt, że w przypadku rozpuszczonego 

nieorganicznego fosforu sztuczne mokradła mogą zatrzy-

mać ponad 50% ładunku wchodzącego, o ile czas retencji 

wody przekracza 7 dni (Reinhardt i in. 2005).

      Rozpoznanie procesów zachodzących na styku 

ekosystemów lądowych i wodnych ma podstawowe zna-

czenie dla rozwoju biotechnologii ekohydrologicznych. 

Wysokoefektywne strefy buforowe to jeden z rodza-

jów biotechnologii ekohydrologicznych zalecanych 

w obszarach intensywnego zanieczyszczenia związkami 

pokarmowymi płytkich wód podziemnych (Izydorczyk 

i in. 2015). Są to wspomniane już wcześniej nadbrzeżne 

roślinne strefy buforowe wzmocnione poprzez instalację 

ściany denitryfikacyjnej i/lub bariery biogeochemicznej. 

Prototypy dwóch wysokoefektywnych stref buforowych 

zaprojektowano, zbudowano i przetestowano w linii 

brzegowej Zbiornika Sulejów (Rys.1) w ramach projektu 

LIFE+ EKOROB (www.ekorob.pl).

rys.1 Wysokoefektywne strefy buforowe jako narzędzie do ograniczania zanieczyszczeń obszarowych. 
Lewa kolumna: roślinna strefa buforowa wzmocniona ścianą denitryfikacyjną w celu zmniejszenia 
zanieczyszczenia azotanami, stanowisko demonstracyjne Barkowice LIFE+ EKOROB; Prawa 
kolumna: roślinna strefa buforowa wzmocniona barierą wapienną w celu redukcji zanieczyszczeń 
fosforem, stanowisko demonstracyjne Zarzęcin LIFE+ EKOROB (źródło: Izydorczyk i in. 2015)



zarządzanie zasobami wodnymi 
w polsce 2018

111   

      W przypadku odnotowania zanieczyszczenia azota-

nami płytkich wód podziemnych (około 200 mg NO3/l) 

zaprojektowano wzmocnienie roślinnej strefy ekotono-

wej poprzez wykonanie ściany denitryfikacyjnej w celu 

wzmocnienia procesu denitryfikacji. Bariera denitryfika-

cyjna została skonstruowana poprzez wykonanie wykopu 

prostopadle do kierunku przepływu wód podziemnych 

oraz wypełnienie go materiałem organicznym (wióry 

sosnowe) wymieszanym z glebą. Skuteczność barier 

denitryfikacyjnych wynosi od 50% do 95%, a wielkość 

usuniętego ładunku azotu waha się między 2 a 20 g N m-3 

dzień-1 (Schipper i in., 2010, Bednarek i in., 2010). Wyniki 

z nowoskonstruowanej wysokoefektywnej strefy buforo-

wej nad Zbiornikiem Sulejów wykazały skuteczność ściany 

denitryfikacji na poziomie 67% (Frątczak i in. 2013).

      W obszarze charakteryzującym się wysokim stężeniem 

fosforu w płytkich wodach podziemnych (średnio 5,5 

mg PO4/l), które wynikały głównie z wycieków z niesz-

czelnych zbiorników bezodpływowych, zaproponowano 

zastosowanie bariery wapiennej jako elementu roślinnej 

strefy buforowej. Bariera na bazie kamienia wapiennego 

została skonstruowana  w celu zwiększenia usuwania 

fosforu przez wzmocnienie zdolności adsorpcji fosforu 

w glebie poprzez zwiększoną zawartość wapnia. Wiązanie 

fosforu przez wapń niesie za sobą mniejsze ryzyko środo-

wiskowe, niż ma to miejsce w przypadku zastosowania 

aluminium lub żelaza. Bariera została wykonana w formie 

przekopu wypełnionego wapieniem (o wielkości 5-8 

cm) z zabezpieczeniem przed kolmatacją wykonanym 

z geowłókniny. Wstępne wyniki wykazały, że stężenie 

fosforanów w wodach podziemnych w wyniku przejścia 

przez barierę uległo redukcji o 58% (Izydorczyk i in. 2013).

      W celu skutecznego ograniczenia zanieczyszczeń 

obszarowych z terenów wiejskich rozwiązania oparte na 

wykorzystaniu naturalnych procesów, w tym biotechno-

logie ekohydrologiczne, powinny być wdrażane w skali 

zlewni jako synergiczne i komplementarne środki służące 

przeciwdziałaniu stratom składników odżywczych oraz 

ich negatywnemu wpływowi na ekosystemy wodne. 

Ponadto, NBS, w tym EHB, powinny zostać zintegrowane 

i zharmonizowane z dobrymi praktykami rolniczymi w celu 

osiągnięcia synergii, która maksymalizuje ich skuteczność. 

Co więcej, muszą one być ekonomicznie uzasadnione i spo-

łecznie akceptowalne, dlatego zaangażowanie rolników 

i właścicieli gruntów poprzez ustanowienie instrumentów 

ekonomicznych, takich jak dotacje, jest niezbędne do sty-

mulacji wdrażania środków mających na celu ograniczenie 

zanieczyszczeń pochodzących z rolnictwa.

Finansowanie:
Praca zrealizowana w ramach projektu: EKOROB 

„Ekotony dla redukcji zanieczyszczeń obszarowych” 

(LIFE08 ENV/PL/000519, WWW.ekorob.pl) finansowane-

go przez Wspólnotę Europejską w ramach instrumentu 

finansowego LIFE+ komponent  „Polityka i Zarządzanie 

w Zakresie Środowiska”, Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środków finan-

sowych na naukę w latach 2012-2014 przyznanych na 

realizację projektu międzynarodowego współfinansowa-

nego Nr. 2539/LIFE+2007-2013/2012/2      
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Jakość i ilość wody musi być odpowiednia, w celu zaspo- 

kojenia szerokiego spektrum potrzeb, na jakie mają 

wpływ. Z tego powodu gospodarowanie wodami, ujęte 

w przepisach ustawy – Prawo wodne, prowadzi się z za- 

chowaniem zasady racjonalnego i całościowego trakto-

wania zasobów wód powierzchniowych i podziemnych. 

Na względzie trzeba mieć również zasadę wspólnych inte- 

resów wszystkich stron, dla których jakość i ilość zaso-

bów wodnych jest istotna. Z tego powodu elementem  

nieodzownym gospodarowania wodami jest współdzia- 

łanie administracji publicznej, użytkowników wód i przed-

stawicieli lokalnych społeczności w zakresie pozwalającym 

uzyskać maksymalne korzyści społeczne z tego wynikające.

      Gospodarowanie wodami w Polsce podlega zarządza- 

niu. Jego celem jest zaspokajanie potrzeb ludności i go- 

spodarki oraz ochrona wód i środowisk od nich zależ-

nych i z nimi związanych. Potrzeby, na jakie odpowiada 

zrównoważone zarządzanie zasobami wodnymi dotyczą 

w szczególności zapewnienia odpowiedniej jakości i ilości 

wody dla ludności. Jest to coraz bardziej istotne wyzwanie 

w kontekście zmian klimatu, z jakimi obecnie się mierzymy, 

zważywszy na fakt, że problem zaczyna być odczuwalny 

również w Polsce. Zmiany klimatu wiążą się nierozerwal-

nie ze zjawiskami powodzi i suszy, przed którymi ochronę 

zapewnić musi sprawne zarządzanie w gospodarce wodnej. 

Kurczące się zasoby wodne stanowią wyzwanie w kontek- 

ście ich ochrony przed zanieczyszczeniem oraz niewła- 

ściwą lub nadmierną eksploatacją. Kolejnym z obowiązków 

jest wykonywanie prac w celu utrzymania lub poprawy  

stanu ekosystemów wodnych i zależnych od wód. Zarzą- 

dzanie w gospodarce wodnej ma na celu również wykony-

wanie obowiązków wpływających na zapewnienie wody na 

potrzeby różnych gałęzi gospodarki – przemysłu, rolnictwa, 

energetyki, transportu, rybactwa, turystyki i rekreacji.

Zarządzanie zasobami wodnymi
ministerstwo Gospodarki morskiej i Żeglugi śródlądowej

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne wprowadziła  
regulacje w zakresie gospodarowania wodami, mając na  
względzie zasadę zrównoważonego rozwoju, a także kształtowanie 
i ochronę zasobów wodnych, korzystanie z nich i zarządzenie 
nimi. Ponadto, Prawo wodne w Polsce ustaliło sprawy 
własności wód oraz gruntów nimi pokrytych, a także zasady 
gospodarowania tymi składnikami jako mieniem Skarbu Państwa. 

Zarządzanie zasobami wodnymi w Polsce realizowane 

jest poprzez wachlarz instrumentów do tego przezna-

czonych – planowanie w gospodarowaniu wodami, zgody 

wodnoprawne, opłaty za usługi wodne orz inne należności, 

kontrolę gospodarowania wodami i system informacyjny 

gospodarowania wodami.

      Podstawą planowania w gospodarowaniu wodami są 

dokumenty planistyczne, które opracowywane są zgodnie 

z cyklem planistycznym dyrektywy wodnych, wdrażanych 

w Polsce. Do dokumentów planistycznych należą: plany 

gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, plany 

zarządzania ryzykiem powodziowym, plan przeciwdziała-

nia skutkom suszy, plany utrzymania wód, wstępną ocenę 

ryzyka powodziowego, mapy zagrożenia powodziowego, 

mapy ryzyka powodziowego, wstępną ocenę stanu śro-

dowiska wód morskich, zestaw właściwości typowych dla 

dobrego stanu środowiska wód morskich, zestaw celów 

środowiskowych dla wód morskich, program monitoringu 

wód morskich i program ochrony wód morskich. Każdy 

z tych dokumentów przygotowywany jest na potrzeby 

programowania i koordynacji działań mających na celu 

osiągnięcie lub utrzymanie dobrego stanu wód oraz eko-

systemów zależnych od wód,  a także  ochronę,  poprawę  

i zapobieganie dalszemu  pogarszaniu  stanu ekosyste-

mów wodnych, lądowych i terenów podmokłych. Celem 

planowania w gospodarowaniu wodami jest również 

poprawa stanu zasobów wodnych, jak też promowanie 

Instrumenty zarządzania zasobami wodnymi w Polsce
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zrównoważonego korzystania z wód opartego na ich długo-

terminowej ochronie. Dodatkowo, w ujęciu planistycznym 

- programowane i koordynowane są działania mające na 

celu zmniejszenie ilości wprowadzanych do wód i do ziemi 

substancji i energii mogących negatywnie oddziaływać na 

wody. Wyzwaniem, w kontekście zmian klimatu, dla spro-

stania któremu planowane są działania w dokumentach 

planistycznych, będących instrumentami gospodarowania 

wodami jest poprawa ochrony przeciwpowodziowej oraz 

przeciwdziałanie skutkom suszy. Koordynacja działań zapla-

nowanych w wymienionych wyżej dokumentach skupia się 

również na osiągnięciu celów środowiskowych dla wód, zgod-

nie z zasadami określonymi w Ramowej Dyrektywy Wodnej.

      Zgoda wodnoprawna, jako narzędzie w zarządzaniu 

gospodarką wodną, jest instrumentem nowowprowadzo-

nym do obecnie obowiązującej ustawy – Prawo wodne. 

Jest ona udzielana poprzez wydanie pozwolenia wodno-

prawnego, jego przyjęcie, wydanie oceny wodnoprawnej, 

a także decyzji, o których mowa w przepisach ustawy. 

Wprowadzenie systemu zgód wodnoprawnych do prawo-

dawstwa polskiego związane było z transpozycją art. 3 Ra- 

mowej Dyrektywy Wodnej, dotyczącego realnego wpły- 

wu władzy wodnej na zarządzanie w gospodarce wodnej.       

      Kolejnym z filarów gospodarowania wodami jest 

zasada zwrotu kosztu usług wodnych, które uwzględnia- 

ją w sobie koszty środowiskowe i koszty zasobowe oraz 

analizę ekonomiczną w zakresie gospodarki wodnej. In- 

strumenty ekonomiczne są jednym z podstawowych 

narzędzi zarządzania w gospodarce wodnej. Zgodnie z zasa- 

dami Ramowej Dyrektywy Wodnej kształtowanie instru- 

mentów ekonomicznych powinno opierać się na zasadzie  

„zanieczyszczający płaci” i zasadzie zwrotu kosztów 

za usługi wodne. Zasady te zostały wdrożone w Polsce 

nowymi przepisami, które weszły w życie w 2018 roku. 

W konsekwencji zaprojektowanemu i wdrażanemu syste- 

mowi instrumentów ekonomicznych w zarządzaniu  

gospodarką wodną towarzyszy dążenie do internalizacji 

kosztów zewnętrznych powodowanych przez użytkowników 

wód, tzn. stworzone zostały mechanizmy, dzięki którym 

kosztami zewnętrznymi obciążeni są ich sprawcy.

      W celu określenia i egzekwowania prawidłowości w sy- 

stemie gospodarowania wodami, niezbędne są narzędzia 

kontrolujące ten system. Takie instrumenty przewidział 

ustawodawca w ustawie – Prawo wodne. Kontrola gospo-

darowania wodami wykonywana jest przez Wody Polskie 

i dyrektorów urzędów morskich, a także przez ministra 

właściwego do spraw gospodarki wodnej – w odniesieniu 

do działań realizowanych przez Wody Polskie. 

      W Wodach Polskich powstaje system informacyjny 

gospodarowania wodami (SIGW). W nim gromadzone będą  

informacje w zakresie sieci hydrograficznej Polski oraz 

podziału hydrograficznego kraju. Znajdą się tam również 

informacje na temat hydrologicznych oraz meteorolo-

gicznych stacji pomiarowo-obserwacyjnych. Gromadzone 

będą w nim też dane dotyczące ilości i jakości zasobów wód 

podziemnych, w tym dostępnych zasobów wód podziem-

nych, lokalizacji głównych zbiorników wód podziemnych 

oraz sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych, 

a także ilości i jakości zasobów wód powierzchniowych, 

w tym stanu ekologicznego lub potencjału ekologicznego 

oraz stanu chemicznego wód powierzchniowych. W SIGW 

znajdą się dane z zakresu wielkości poboru wód powierzch-

niowych lub wód podziemnych oraz wielkości zrzutów  

ścieków  do wód  lub  do  ziemi  według  wartości  rzeczywi-

stych i informacji ze zgód wodnoprawnych oraz lokalizacji  

źródeł  zanieczyszczeń  punktowych  i obszarowych   wraz   

z ich charakterystyką,  w tym  lokalizacją  punktów  zrzutu  

ścieków  z podaniem współrzędnych. System zawierać 

będzie dane o obwodach rybackich i profilach wody 

w kąpielisku. Nieodzownym elementem danych gromadzo-

nych w SIGW będą też te o pozwoleniach wodnoprawnych, 

ocenach wodnoprawnych i pozwoleniach zintegrowanych 

dotyczących wód i ścieków. Katalog danych gromadzonych 

w SIGW zawiera też te dotyczące urządzeń wodnych i urzą-

dzeń melioracji wodnych, obszarów chronionych i stref 

ochronnych, ocen wód i dokumentów planistycznych, 

a także spółek wodnych. SIGW będzie kompleksowym 

narzędziem teleinformatycznym wspierającym zarządzanie 

w gospodarowaniu wodami.    

Gospodarowanie wodami, jakie wprowadziła usta- 

wa - Prawo wodne, prowadzone jest zgodnie z naj- 

lepszym interesem publicznym. Jest ono częścią proce-

su decyzyjnego mającego na celu niedopuszczanie do 

występownia możliwego do uniknięcia pogorszenia 

ekologicznych funkcji wód oraz stanu ekosystemów 

lądowych od wód zależnych. System gospodarowania 

wodami jest oparty o zasady wytyczane przez Ramową 

Dyrektywę Wodną, która definiuje wodę „nie jako 

produkt handlowy taki jak każdy inny, ale raczej dzie- 

dzictwo, które musi być chronione, bronione i traktowa-

ne jako takie”.  

Podsumowanie





UNIteD NatIONS GLObaL COmpaCt 
The organization was launched in July 2000 on the initiative of United Nations Secretary-General Kofi Annan. the UN 
Global Compact calls on the private sector worldwide to align their business strategies with universally accepted prin-
ciples in the areas of human rights, labor, environment and anti-corruption, and to take action in support of UN goals. 
the UN Global Compact is the world’s largest business initiative with over 13,500 members in 170 countries. It coordi-
nates activities within the UN Business Action Hub, where the United Nations partners with business to implement the 
Sustainable Development Goals.
GLObaL COmpaCt NetWORK pOLaND
A national network operating under the official authorization of the United Nations Global Compact. Polish Network 
was launched in July 2001 under the United Nations Development Program, and since 2013 is has been run and mana-
ged with the support of the Global Compact poland Foundation. The organization is the secretariat of the UN Global 
Compact members, the UN Global Compact’s project office, its local contact and information point. Its mission is to pro-
mote and implement global initiatives of the UN Global Compact and UN objectives in Poland. All initiatives of the Global 
Compact Poland are conducted in partnership with the world of business, administration and academic communities. 
KNOW-HOW HUb
A think-tank and scientific foundation. Created under the UNDP in Poland in 2011, it gathers experts who create and 
implement development projects. Currently, KHH acts also as the Scientific Council to the Global Compact Network 
poland.
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MOBILIZE 
A GLOBAL MOVEMENT OF 
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TO CREATE
A WORLD WE WANT
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