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Schemat powiązań w procesie planistycznym
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Program wodno-
środowiskowy kraju

Harmonogram i program 
prac związany z planem 

gospodarowania wodami 

Identyfikacji presji 
antropogenicznych i ich 

oddziaływań na stan wód

Ocena ryzyka nieosiągnięcia 
celów środowiskowych 

do 2015 r.

Plan gospodarowania 
wodami dla obszaru 

dorzecza

Oszacowanie kosztów 
środowiskowych i 

zasobowych

Analiza zwrotu kosztów za 
usługi wodne

Prognoza rozwoju głównych 
sektorów gospodarki 

do 2015 r.

Wstępna identyfikacja silnie 
zmienionych i sztucznych 

części wód

Ostateczne wskazanie silnie 
zmienionych i sztucznych 

części wód

Przegląd istotnych 
problemów gospodarki 

wodnej
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Dokumenty strategiczne
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Następnymi dokumentami strategicznymi w 
dziedzinie gospodarki wodnej będą:

aktualizacja planów gospodarowania wodami 
(grudzień 2015)

plany zarządzania ryzykiem powodziowym 
(grudzień 2015)

projekty aPGW - grudzień 2014

aktualizacja  Programu wodno-środowiskowego 
kraju (2015)
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Prace planistyczne 
(2009-2015)

aPWŚK

aPGW

APGW – ogólne założenia
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Proces aktualizacji planów gospodarowania wodami

Prace 
przygotowawcze 

(2010-2014)

Procedura 
przetargowa

Metodyki/koncepcje
Projekty 

aPWŚK/aPGW 

SOOŚ aPWŚK/aPGW
Konsultacje społeczne 

(XI.2014-VI.2015)
Analiza uwag

Ostateczne wersje 
aPGW (X.2015)

Proces legislacyjny 22.12.2015 !!!!!!
Raport do KE 

(max do III.2016)
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Brak szczegółowych uzasadnień (szcw, scw, derogacje…)

Luki w monitoringu wód

Nieprecyzyjna identyfikacja presji antropogenicznych

Brak szczegółowych informacji o doborze działań

Cele środowiskowe sformułowane zbyt ogólnie

Brak szczegółowych analiz z art. 4.7 RDW 

Uwagi KE do pierwszych pgw
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Wnioski z pierwszych pgw – aktualizacja pgw

Szczegółowe informacje o każdej jcw – karty charakterystyk 

Usprawniony monitoring wód

Lepsze powiązanie presji antropogenicznych z działaniami

Programy działań integralną częścią aPGW

Szczegółowe cele środowiskowe

Szczegółowe analizy derogacji – w tym z art. 4.7 RDW
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konieczność opracowania wynika 
z bezpośrednich ustaleń z Komisją 

Europejską

konieczność opracowania wynika  
ustawy Prawo wodne (art. 113)

zakres na podstawie Action Planu 
(uchwała RM nr 118/2013 z dnia 
2 lipca 2013 r.), uzgodniony z KE

zakres wynika z Prawa wodnego 
(art. 114)

rekomendacje  w zakresie odstępstw 
z art. 4.4, 4.5 i 4.7 RDW 

uwzględnienie i zatwierdzenie 
odstępstw wskazanych 

w MasterPlanach 

derogacje tylko ze względu 
na inwestycje

wszystkie odstępstwa z art. 4 RDW dla 
JCWP i JCWPd

analiza inwestycji tylko dla obszarów 
dorzeczy Wisły i Odry

uwzględnienie inwestycji również 
dla pozostałych obszarów dorzeczy 
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MasterPlany a plany gospodarowania wodami
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aPGW

MasterPlany

odstępstwa 
z art. 4 ust. 7 RDW

PZRP

odstępstwa 
z art. 4 ust. 7 RDW

aPWŚK

działania 
podstawowe i 
uzupełniające

(program działań)

Działania –
sprzyjające 
osiągnięciu 

celów 

Działania  
mające wpływ 
na stan wód-

derogacje

Rodzaje działań w aPGW
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Realizacja inwestycji a dobry stan wód

Art. 4.7

• nieosiągnięcie dobrego stanu lub niezapobieżenie pogorszeniu
się stanu części wód jest wynikiem nowych zmian w
charakterystyce fizycznej części wód powierzchniowych lub
zmian poziomu części wód podziemnych

• niezapobieżenie pogorszeniu się ze stanu bardzo dobrego do
dobrego danej części wód powierzchniowych jest wynikiem
nowych zrównoważonych działalności gospodarczych człowieka
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„ochrona przed 

powodzią” 

„zarządzanie ryzykiem 

powodziowym”

„odsuwamy 
powódź od 

ludzi”

„odsuwamy 
ludzi od 

powodzi”

„uczymy się żyć 
z powodzią”

Odpowiednie strategie ograniczania ryzyka powodziowego

Dyrektywa Powodziowa 2007/60/WE –
Zmiana podejścia i rozumienia powodzi

Główne zadanie: 

minimalizowanie ryzyka powodziowego i zarządzanie nim 
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Dokumenty 
strategiczne 

opracowywane 
przez KZGW 

Wstępna ocena 
ryzyka 

powodziowego

Mapy 
zagrożenia 

powodziowego

Mapy ryzyka 
powodziowego

Plany 
zarządzania 

ryzykiem 
powodziowym

22 grudnia 
2011 r.

22 grudnia 
2013 r.

22 grudnia 
2015 r.

22 grudnia 
2013 r. 

Dyrektywa Powodziowa 2007/60/WE –
Etapy cyklu planistycznego
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Diagnoza

• Zdiagnozowanie problemów zarządzania ryzykiem powodziowym

Cele

• Zdefiniowanie celów głównych i szczegółowych zarządzania oraz 
przypisanie im grup działań

Działania / 
Instrumenty

• Propozycja działań nietechnicznych i technicznych zarządzania ryzykiem 
oraz instrumentów wspomagających wyłoniona w oparciu o analizy

Konsultacje

• Przeprowadzenie konsultacji społecznych sporządzonych PZRP  i 
kampanii informacyjnej 

SOOŚ

• Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
projektów PZRP

aPGW

• Zapewnienie spójności PZRP i aktualizacji Planów Gospodarowania 
Wodami
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Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym –
Zakres Projektu 
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zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego 

(etap prewencji)

obniżenie istniejącego ryzyka powodziowego 

(etap prewencji i etap ochrony)

poprawa istniejącego systemu zarządzania ryzykiem powodziowym 

(etap przygotowania, etap odbudowy i analiz, rozwój instrumentów)

Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym -

Cele główne
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Diagnoza 
problemów oraz 
szczegółowe 
analizy ryzyka 
powodziowego

Propozycje działań 
zgłoszonych w  
ramach prac 
zespołów 
planistycznych 
zlewni

Zestaw wszystkich 
działań dla każdego 
regionu wodnego i 
obszaru dorzecza, 
prowadzący do 
spełnienia celów 
podstawowych i 
szczegółowych

Nadanie 
priorytetów 
działaniom 
technicznym i 
nietechnicznym, 
analizy MCA i CBA

Warianty planistyczne dla 
danego obszaru z 
uwzględnieniem dostępnych 
środków finansowych

Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym 

– proces planistyczny
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22 grudnia 2014 r. podano do publicznej wiadomości projekty PZRP – konsultacje 
społeczne trwają do 22 czerwca 2015 r. – www.powodz.gov.pl

Projekty PZRP przygotowano dla 3 obszarów dorzeczy: Wisły, Odry i Pregoły oraz 9 
odpowiadającym im regionów wodnych

Koszt zaplanowanych działań techn. i nietechn. w I cyklu planistycznym:

- dla obszaru dorzecza Wisły – ok. 5,2 mld PLN

- dla obszaru dorzecza Odry – ok. 6,75 mld PLN

- dla obszaru dorzecza Pregoły – ok. 1 mln PLN  

Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym 

– wyniki prac procesu planistycznego

http://www.powodz.gov.pl/
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Aktualnie realizujemy największe w historii Polski inwestycje –
aPGW i PZRP pozwolą jeszcze lepiej kształtować politykę w tym zakresie 
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Działania w gospodarce 
wodnej

Działania nadrzędne w 
ochronie 

przeciwpowodziowej

PZRP

Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym -

Priorytetowe działania strategiczne 
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Konsultacje społeczne projektów aPGW

Konsultacje społeczne: 25.11.2014-22.06.2015

• na poziomie krajowym i regionalnym

• minimum 8 konferencji w ramach działań informacyjno-

konsultacyjnych (na terenie każdego RZGW+ ogólnopolska),

• spotkania konsultacyjne

• Krajowe Forum Wodne

• wspólne konsultacje z PZRP – od grudnia 2014

• film promocyjny aPGW/PZRP

www.apgw.kzgw.gov.pl

http://www.apgw.kzgw.gov.pl/
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Ramowa Dyrektywa 
Wodna

Dyrektywa 
Powodziowa

Ustawa o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko

Ustawa 
Prawo wodne

KONSULTACJE 
SPOŁECZNE aPGW

i PZRP

Konsultacje społeczne PZRP i aPGW

22 grudnia 2014 – 22 czerwca 2015 
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Kiedy osiągniemy dobry stan wód ?

Integracja i 
wdrożenie 

działań

Świadomość 
społeczna

Dobry stan 
wód

2015 ? 2021 ? 2027 ?



Dziękuję za uwagę
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i planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy


