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Co to jest PWŚK?

Konieczność opracowania programów działań przez Państwa Członkowskie
wynika z zapisów Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 23 października 2000 roku ustanawiającej ramy wspólnotowego
działania w dziedzinie polityki wodnej, zwanej Ramową Dyrektywą Wodną
(RDW).

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne,
transponującej zapisy RDW, wypełnieniem tego zobowiązania jest Program
wodno-środowiskowy kraju z uwzględnieniem podziału na obszary dorzeczy.
Podsumowanie programów działań jest kluczowym elementem planów
gospodarowania wodami.

Opracowane w ramach PWŚK programy działań, mają zapewnić osiągnięcie 
celów środowiskowych ustalonych zgodnie z zapisami art. 4 RDW.
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Aktualizacja Programu wodnośrodowiskowego 
kraju

Konsultacje społeczne: 25.11.2014 – 22.06 2015

• Aktualizacja Planów gospodarowania wodami;

• Aktualizacja Programu wodnośrodowiskowego kraju;

• Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (od 22.12.2015).

Prezentacja dotyczy dokumentu poddanego konsultacjom społecznym.
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Schemat doboru działań

WERYFIKACJA MOŻLIWOŚCI OSIAGNIĘCIA

CELU ŚRODOWISKOWEGO

DZIAŁANIA PODSTAWOWE

ODSTĘPSTWA OD OSIAGNIĘCIA CELÓW 

ŚRODOWISKOWYCH

DZIAŁANIA UZUPEŁNIAJĄCE

PROGRAM DZIAŁAŃ

CEL ŚRODOWISKOWY

PRESJA

OCENA RYZYKA NIEOSIĄGNIĘCIA CELU 

ŚRODOWISKOWEGO
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Projekt aPWŚK

aPWŚK
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i opis aPWŚK

Załączniki

Program działań
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Podsumowanie oceny realizacji programów działań zawartych w PWŚK

Podsumowanie metodyki identyfikacji programów działań

Struktura programu działań

Harmonogram, koszty, jednostki odpowiedzialne za realizację działań

Przeprowadzenie sprawdzianu klimatycznego programów działań

Sposób monitorowania programów działań

Dobre praktyki w zakresie gospodarowania wodami

Co zawiera aPWŚK?
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Harmonogram realizacji działań w aPWŚK

Harmonogram realizacji działań:
– podany przez jednostki realizujące działanie – monitoring, budowa 

przepławek;

– termin wynikający z rozporządzeń, programów – KPOŚK, OSN,

– działanie ciągłe – realizowane przez cały okres realizacji aPWŚK –
budowa przydomowych oczyszczalni ścieków;

– IV kw. 2018 – nowe działania;

– dłuższy termin niż IV kw. 2018 – działania wymagające dłuższego 
czasu na wdrożenie – ustanawianie obszarów ochronnych 
zbiorników wód śródlądowych, rekultywacja jezior.
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Jednostki odpowiedzialne za realizację działań 
w aPWŚK

Jednostki odpowiedzialne za realizację działań:
• wskazane w zapisach prawa:

– organy administracji rządowej;

– organy administracji samorządowej;

– podmioty prywatne.

• będące użytkownikami lub właścicielami 
obiektów/gruntów.
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Projekt aPWŚK – Program działań

aPWŚK
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Program działań dla JCWP rzecznych
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JCWP rzeczne w Polsce
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4 586 JCWP rzecznych

stan dobry: 24 % 

stan zły: 76 % 



Materiały wejściowe

Wykorzystane materiały przy opracowywaniu programu 
działań dla JCWP rzecznych:
• Monitoring wód 2010-2012;

• Program Monitoringu Środowiska 2016-2021;

• Bank Danych Lokalnych 2012;

• IV aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych 
i sprawozdania roczne;

• rejestr wykazów obszarów chronionych;

• ankiety skierowane do:

– aglomeracji,

– jednostek samorządu,

– administratorów cieków,

– RZGW;

• opracowania z zakresu potrzeb zachowania ciągłości morfologicznej;

• dokumentacje planistyczne dla regionów wodnych i dorzeczy.
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Podsumowanie działań aPWŚK dla JCWP 
rzecznych

Kategorie działań dla JCWP rzecznych:

• działania kontrolne:
• kontrola postępowania w zakresie gromadzenia i oczyszczania ścieków 

przez użytkowników prywatnych i przedsiębiorstwa z częstotliwością 
raz w roku;

• gospodarka komunalna:
• działania wynikające z konieczności porządkowania systemu 

gospodarki ściekowej,
• realizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych;
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• działania organizacyjno-prawne 
i edukacyjne:

• analiza stanu zlewni,
• opracowanie warunków korzystania 

z wód zlewni.



Podsumowanie działań aPWŚK dla JCWP 
rzecznych

• Kategorie działań dla JCWP rzecznych:

• kształtowanie stosunków wodnych oraz ochrona ekosystemów 
od wód zależnych (w tym morfologia i zachowanie ciągłości 
biologicznej cieków):

• budowa przepławki, przywrócenie drożności odcinków rzek,

• przywrócenie drożności cieków istotnych dla zachowania ciągłości 
morfologicznej;

• monitoring:

• monitoring badawczy;

• rolnictwo:

• realizacja programu działań mającego na 

celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych.
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Dla 4 586 JCWP rzecznych przypisano 17 636 działań 
podstawowych oraz 5 364 działań uzupełniających.

Kategoria działań
Działania 
kontrolne

Działania 
organizacyjno-

prawne i 
edukacyjne

Gospodarka 
komunalna

Kształtowanie 
stosunków wodnych 

oraz ochrona 
ekosystemów od wód 

zależnych

Monitoring Rolnictwo

Liczba JCWP 
rzecznych objętych 

działaniami
1 945 1 815 4 570 271 2 894 185
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Podsumowanie działań aPWŚK dla JCWP 
rzecznych – obszar dorzecza Wisły i Odry
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Podsumowanie działań aPWŚK dla JCWP 
rzecznych – pozostałe obszary dorzeczy
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Program działań dla JCWP jeziornych
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Podsumowanie działań aPWŚK dla JCWP 
jeziornych
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Przesłanki do opracowania działań dla jezior:
• funkcjonowanie rzek i jezior jest całkiem odmienne: 

– rzeki to ekosystemy otwarte, jeziora to ekosystemy prawie zamknięte;

• reakcja na dopływ/odcięcie dopływu zanieczyszczeń jest inna 
w rzekach i w jeziorach: 

– problem kumulacji zanieczyszczeń w osadach dennych jezior i zasilania 
wewnętrznego;

• konieczność włączenia grupy działań specyficznych dla jezior;

• dla jezior bez JCWP rzecznej powyżej (w Polsce 306 JCWP jeziornych) 
głównie działania w zlewni bezpośredniej;

• dla jezior z JCWP rzeczną powyżej (w Polsce 738 JCWP jeziornych) 
przede wszystkim uporządkowanie gospodarki w zlewniach 
dopływów (działania dla JCWP rzecznych) + działania w zlewni 
bezpośredniej.



Podsumowanie działań aPWŚK dla JCWP 
jeziornych

Kategorie działań dla JCWP jeziornych:
• działania kontrolne;

• działania organizacyjno-prawne i edukacyjne;

• gospodarka komunalna;

• rolnictwo;

• monitoring….

• …szereg działań specyficznych dla jezior!!!
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Działania specyficzne dla jezior

Kategorie działań dla JCWP jeziornych:
• działania organizacyjno-prawne i edukacyjne:

• ustanowienie obszarów ochronnych zbiorników wód 
śródlądowych,

• wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wydania 
regulacji prawnej, dotyczącej wprowadzenia wymogu spustu wody 
ze stawów hodowlanych, zlokalizowanych przy jeziorze, tylko 
i wyłącznie poprzez najniżej położony staw, pełniący rolę osadnika,

• wystąpienie do rybackich użytkowników wód 
w sprawie wspólnego opracowania zasad kodeksu 
dobrej praktyki wędkarskiej, regulujących 
m.in. stosowanie zanęt.
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Działania specyficzne dla jezior

Kategorie działań dla JCWP jeziornych:
• gospodarka komunalna:

• uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi lub roztopowymi;

• działania kontrolne:

• monitoring zgodności z załączonym/przedstawionym operatem, prac 
zarybieniowych prowadzonych w ramach racjonalnej gospodarki 
rybackiej;

• rekultywacja:

• działania rekultywacyjne.
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Podsumowanie działań aPWŚK dla JCWP 
jeziornych
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Dla 1 044 JCWP jeziornych przypisano około
3 317 działań.
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Program działań dla JCWP 
przejściowych i przybrzeżnych
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Metodyka opracowania aPWŚK

Założenia, przyjęte w metodyce opracowania aPWŚK: 
• wyniki działań, zaproponowanych dla wód lądowych – rzek 

i jezior – wywrą pozytywny wpływ na wody przejściowe 
i przybrzeżne;

• sformułowanie działań podstawowych i uzupełniających;

• opracowanie katalogu działań: 
• oparto się na danych o presjach wywieranych bezpośrednio na obszary 

zlewni odprowadzających wody bezpośrednio do morza, w obrębie 
których mogą występować istotne czynniki presji, 

• uwzględniono presje występujące w obrębie JCWP, takich jak presje 
hydromorfologiczne,

• uwzględniono brak dostatecznej wiedzy na temat depozycji z atmosfery 
w obrębie JCWP.
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Podsumowanie działań aPWŚK dla JCWP 
przejściowych i przybrzeżnych

Kategorie działań dla JCWP przejściowych 
i przybrzeżnych: 

• gospodarka komunalna;
• monitoring;
• kształtowanie naturalnych warunków hydrodynamicznych;
• kształtowanie naturalnych warunków hydrologicznych;
• działania organizacyjno-prawne i edukacyjne;
• projekt badawczy;
• rolnictwo.
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Działania specyficzne dla JCWP przejściowych 
i przybrzeżnych

Kategorie działań dla JCWP przejściowych 
i przybrzeżnych:

• kształtowanie naturalnych warunków hydrologicznych:

• kształtowanie naturalnych warunków hydrologicznych oraz ochrona 
ekosystemów i zachowanie różnorodności biologicznej;

• projekt badawczy:

• badanie i monitorowanie środowiska morskiego;

• kształtowanie naturalnych warunków hydrodynamicznych:

• kształtowanie naturalnych warunków hydrodynamicznych oraz 
ochrona ekosystemów i zachowanie różnorodności biologicznej.
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Działania specyficzne dla JCWP przejściowych 
i przybrzeżnych

• Kategorie działań dla JCWP przejściowych 
i przybrzeżnych:

• działania organizacyjno-prawne i edukacyjne:

• rewizja wieloletniego programu ochrony brzegów morskich,

• objęcie nadzorem sanitarnym wody w kąpielisku i wykonanie oceny 
jakości wody.

• rolnictwo:
• kontrola rolniczego gospodarowania przez użytkowników prywatnych 

i przedsiębiorstwa z częstotliwością raz w roku,

• kontrola wielkości zarybiania.

• monitoring:

• monitoring hydrograficzny,

• monitoring tła atmosfery.
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Dla 19 JCWP przejściowych i przybrzeżnych przypisano 110

działań podstawowych oraz 80 działań uzupełniających. 
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Program działań dla JCWPd
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Stan wyjściowy
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• Stan dobry 135 
JCWPd, 

• Stan słaby 37 
JCWPd



Kategorie działań dla JCWPd
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Kategorie działań dla JCWPd:

• badanie i monitorowanie środowiska wodnego;
• działania kontrolne;
• działania organizacyjno-prawne i edukacyjne;
• gospodarka komunalna;
• gospodarka komunalna/przemysł;
• monitoring;
• projekt badawczy;
• przemysł;
• rolnictwo.



Podsumowanie działań aPWŚK dla JCWPd

Kategorie działań dla JCWPd:
• gospodarka komunalna/przemysł:

• realizacja zadań systemowych gospodarki odpadami zawartych 
w planach gospodarowania odpadami,

• sprawozdawczość z zakresu korzystania z wód.

• działania kontrolne:
• identyfikacja występowania przyczyn pojedynczych stwierdzonych 

zanieczyszczeń środowiska przyrodniczego.

• działania organizacyjno-prawne i edukacyjne:
• wydanie rozporządzenia na potrzeby ustanowienia 

obszaru ochronnego zbiornika wód śródlądowych 
(GZWP),

• przegląd pozwoleń wodnoprawnych związanych 
z poborem wód podziemnych.
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Podsumowanie działań aPWŚK dla JCWPd

Kategorie działań dla JCWPd:
• rolnictwo:

• ograniczenie odpływu biogenów z terenów rolniczych.

• przemysł:

• optymalizacja zużycia wody,

• sprawozdawczość z zakresu korzystania z wód.

• monitoring:

• prowadzenie monitoringu i rozbudowa sieci monitoringu 
krajowego w JCWPd (dotyczy wszystkich typów 
monitoringu prowadzonego przez PSH).
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Podsumowanie działań aPWŚK dla JCWPd
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Podsumowanie działań aPWŚK dla JCWPd
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Baza danych

Programy działań dla JCW przedstawione są w formie bazy danych .mdb
programu MS Access, obsługiwanej przez dedykowaną aplikację.

Aplikacja posiada formularze do prezentacji danych dla poszczególnych JCWP
(rzecznych, jeziornych, przejściowych oraz przybrzeżnych), JCWPd oraz obszarów
chronionych jak również formularze pomocnicze do prezentacji danych dla JCWP
i JCWPd w odniesieniu do obszarów dorzeczy, regionów wodnych, obszarów
administrowanych przez poszczególne RZGW, zlewni bilansowych, scalonych części wód
powierzchniowych oraz podziału administracyjnego (gminy/powiaty/województwa).
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Koszty działań aPWŚK

Całkowity koszt Programu działań –

27,5 mld. PLN

• Koszty działań podstawowych – 95,8% 

• Koszty działań uzupełniających – 4,2 %
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Źródła finansowania działań w aPWŚK

ANALIZA POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW

WYBÓR WŁAŚCIWEGO POTENCJALNEGO ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA (PROGRAMU) W ODNIESIENIU DO KATEGORII
DZIAŁANIA

PRZYPORZĄDKOWANIE PRIORYTETU 
W RAMACH PROGRAMU WZGLĘDEM GRUPY 

DZIAŁANIA

WERYFIKACJA

PRZYPORZĄDKOWANIE PRIORYTETU 
W RAMACH PROGRAMU WZGLĘDEM DZIAŁANIA

WSKAZANIE POTENCJAŁU ŹRÓDŁA 
FINANSOWEGO

WYBÓR WŁAŚCIWEGO PRIORYTETU 
W RAMACH PROGRAMU
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Źródła finansowania działań w aPWŚK
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Sprawdzian klimatyczny dla działań w aPWŚK

Ocena odporności działań na zmiany klimatu i ich potencjalny wpływ na 
zmiany klimatu.
Oceniano:

• zmiana temperatury średniej:  wzrost parowania, wydłużenie okresu 
wegetacyjnego;

• zmiana opadów: intensywny epizodyczny transport rumowiska, powodzie 
błyskawiczne, susze hydrologiczne;

• promieniowanie słoneczne: fala upałów, inwazja obcych gatunków roślin;
• cyrkulacja atmosferyczna: zmienność pogody, intensyfikacja miejskiej wyspy 

ciepła;
• wiatr: wzrost prędkości wiatru (porywy wiatru), cofka sztormowa w strefie 

wybrzeża morskiego.

Cały program działań:
• Działania odporne – 77 działań;
• Działania podatne – 58 działań.
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Program działań dla obszarów chronionych

• Formy ochrony przyrody objęte 
działaniami:
– Parki Narodowe,

– Parki krajobrazowe,

– Rezerwaty,

– Obszary chronionego krajobrazu,

– Obszary Natura 2000.
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Monitorowanie realizacji aPWŚK

Instytucja odpowiedzialna 
za realizację działania 

podstawowego

Prezes KZGW

Administracja/podmiot 
odpowiedzialny za realizację działania 

podstawowego/uzupełniającego

Dyrektor RZGW

Prezes KZGW

Schemat zbierania informacji o realizacji Programu 
działań
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Zespół realizujący projekt
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju
i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy

Mott MacDonald Polska Sp. z o.o.                                                                                  

ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa    

T + 48 (0)22 583 96 00 l F +48 22 583 96 01 | woda@mottmac.com


