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SEKCJA 1: INFORMACJE INSTYTUCJONALNE 
 

 

STRONA KONWENCJI: POLSKA  

 

WYZNACZONA WŁADZA ADMINISTRACYJNA 

Nazwa organu Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

Głowa organu Michał Kiełsznia 

Adres pocztowy ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa 

Telefon/Fax tel.: (48)225792100, fax.: (48)225792127 

Email kancelaria@gdos.gov.pl 

WYZNACZONY PUNKT KONTAKTOWY 

Nazwa Krajowy Sekretariat Konwencji Ramsarskiej 

Adres pocztowy Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
Departament Zarządzania Zasobami Przyrody 
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa 

Telefon/Fax tel.: (22) 57-92-187, fax. (22) 57-92-197 

Email sekretariat.ramsarska@gdos.gov.pl 

WYZNACZONY PUNKT KONTAKTOWY DO CELÓW PANELU NAUKOWO-TECHNICZNEGO 
Nazwa Krajowy Sekretariat Konwencji Ramsarskiej 

Adres pocztowy Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
Departament Zarządzania Zasobami Przyrody 
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa 

Telefon/Fax tel.: (22) 57-92-187, fax. (22) 57-92-197 

Email sekretariat.ramsarska@gdos.gov.pl 

WYZNACZONY RZĄDOWY PUNKT KONTAKTOWY DO CELÓW PROGRAMU KOMUNIKACJI, 
EDUKACJI I ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ 

Nazwa Krajowy Sekretariat Konwencji Ramsarskiej 

Adres pocztowy Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
Departament Zarządzania Zasobami Przyrody 
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa 

Telefon/Fax tel.: (22) 57-92-187, fax. (22) 57-92-197 

Email sekretariat.ramsarska@gdos.gov.pl 

WYZNACZONY POZARZĄDOWY PUNKT KONTAKTOWY DO CELÓW PROGRAMU 
KOMUNIKACJI, EDUKACJI I ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ 

Nazwa - 

Adres pocztowy - 

Telefon/Fax - 

Email - 
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SEKCJA 2: OGÓLNE PODSUMOWANIE POSTĘPU WDRAŻANIA 
I ISTNIEJĄCYCH WYZWAŃ 

 
W państwie – stronie, w ciągu ostatnich 3 lat (od czasu raportu na COP 11): 
 
A. Jakie były największe sukcesy we wdrażaniu Konwencji, wymień pięć: 

1) wybór sześciu nowych obszarów wodno-błotnych, które planuje się zgłosić do Listy Konwencji 
Ramsar oraz sporządzenie projektów kart informacyjnych dot. tych obszarów 

2) opracowanie projektów Polityki wodnej państwa do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu do 2016 r.) 
i Polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020 oraz przyjęcie Strategii zrównoważonego 
rozwoju wsi, rolnictwa i rybołówstwa na lata 2012–2020, w których dostrzeżona została rola mokradeł 
w przyrodzie i życiu człowieka 

3) zatwierdzenie planów zarządzania dla dwóch obszarów Ramsar: planu ochrony dla rezerwatu 
przyrody Stawy Milickie (2013) i planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jezioro Świdwie 
PLB320006 (2014) oraz trwające prace nad planami dla pozostałych obszarów Ramsar w Polsce 

4) rozpoczęcie procesu wyceny świadczeń ekosystemowych dostarczanych przez obszary podmokłe 
(w tym obszary z listy Ramsar) 

5) realizacja szeregu projektów dotyczących ochrony i odtwarzania obszarów wodno-błotnych 
finansowanych z różnych źródeł i realizowanych przez organizacje NGO, a także prowadzone wśród 
dzieci działania edukacyjne, których celem jest wzrost świadomości w zakresie znaczenia mokradeł 
dla różnorodności biologicznej  

B. Jakie były największe trudności we wdrażaniu Konwencji, wymień pięć: 

1) nie prowadzono ocen oddziaływania na środowisko w przypadku niektórych inwestycji 
hydrotechnicznych, co spowodowało pogorszenie warunków hydrologicznych niektórych obszarów 
wodno-błotnych 

2) wciąż jeszcze zbyt mała świadomość społeczna na temat roli mokradeł w przyrodzie i w życiu 
człowieka 

3) ograniczone środki finansowe i kadrowe przeznaczone na ochronę mokradeł 

4) brak systemowego zwalczania inwazyjnych gatunków obcych zagrażających obszarom 
podmokłym  

5) brak zatwierdzonych długoterminowych planów zarządzania (planów ochrony, planów zadań 
ochronnych) dla większości obszarów Ramsar w Polsce 

C. Jakie są priorytety we wdrażaniu Konwencji na przyszłość, wymień pięć: 

1) zatwierdzenie brakujących, długoterminowych planów ochrony lub długoterminowych planów 
zadań ochronnych dla wszystkich obszarów Ramsar w Polsce 

2) rozpoczęcie wskazanych w opracowaniach planistycznych działań na rzecz ochrony mokradeł z 
wykorzystaniem środków nowej perspektywy finansowej  

3) zgłoszenie sześciu nowych obszarów Ramsar do Sekretariatu Konwencji 

4) pełne wdrożenie Ramowej Dyrektywy Wodnej  

5) ograniczenie lub eliminacja negatywnego wpływu inwestycji hydrotechnicznych na obszary 
podmokłe 

D. Czy strona Konwencji zgłasza propozycje dotyczące pomocy Sekretariatu we wdrażaniu 
Konwencji? 

Nie 

E. Czy strona Konwencji zgłasza propozycje dotyczące pomocy Międzynarodowych Organizacji 
Partnerskich (IOP – International Organisation Partners) we wdrażaniu Konwencji? (dotyczące także 
partnerstw istniejących i planowanych) 

Nie 

F. Jak wdrożenie Konwencji Ramsar może być lepiej powiązane z wdrożeniem innych wielostronnych 
porozumień międzynarodowych, szczególnie z grupy porozumień dla różnorodności biologicznej 
(Ramsar, Konwencja o różnorodności biologicznej-CBD, Konwencja o gatunkach migrujących-CMS, 
CITES, Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego) oraz 
UNCCD i UNFCCC? 

Polska jest stroną konwencji i porozumień na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i wdraża ich 
postanowienia poprzez uwzględnianie i łączenie zobowiązań w odnośnych krajowych politykach i 
strategiach działania. Jednym z głównych celów Polityki Ekologicznej Państwa w latach 2009-2012 z 
perspektywą do roku 2016 jest integracja polityki ochrony różnorodności biologicznej z innymi 
politykami sektorowymi i promowanie wspólnej odpowiedzialności za środowisko naturalne. 
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Realizacja polityki ekologicznej uwzględnia intensyfikację działań legislacyjnych i organizacyjnych w 
zakresie ochrony dolin rzecznych, ekosystemów wodno-błotnych, a także w zakresie ratowania 
rzadkich i zagrożonych gatunków oraz tradycyjnych krajobrazów rolniczych. Przewiduje również 
odtwarzanie i renaturyzację zdegradowanych ekosystemów i siedlisk. Jednym z ważnych 
instrumentów ochrony najbardziej zagrożonych ekosystemów i gatunków związanych z mokradłami 
jest sieć obszarów Natura 2000, których znaczna część obejmuje doliny rzeczne, torfowiska i obszary 
wodne. Ochrona obszarów Ramsar oraz opracowywanie i wdrażanie planów ochrony i planów zadań 
ochronnych dla tych obszarów, sprzyja w szczególności zachowaniu siedlisk mokradłowych i 
związanych z nimi gatunków objętych ochroną na mocy Konwencji o różnorodności biologicznej – 
CBD oraz Konwencji o gatunkach migrujących – CMS. 

G. Jak wdrożenie Konwencji Ramsar może być lepiej powiązane z wdrożeniem polityki/strategii 
wodnej i innymi strategiami kraju (zrównoważony rozwój, energia, przemysł wydobywczy, redukcja 
ubóstwa, bezpieczeństwo żywności, zdrowie, różnorodność biologiczna)? 

Założenia Konwencji Ramsar, dotyczące konieczności ochrony mokradeł są uwzględniane w planach 
strategicznych Polski, takich jak np.: Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności 
biologicznej wraz z Planem działań na lata 2014-2020, Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, 
rolnictwa i rybactwa na lata 2012–2020. Niektóre dokumenty polityczne są w fazie projektu i /lub 
wymagają zatwierdzenia, np. „Projekt polityki wodnej państwa do roku 2030”, „Projekt polityki 
morskiej Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020”. Ochrona torfowisk i dolin rzecznych jest także 
uwzględniona w nowym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, który zostanie 
zatwierdzony w najbliższym czasie. Zawarte w Konwencji Ramsarskiej zalecenia dotyczące ochrony 
mokradeł powinny być również brane pod uwagę przy opracowywaniu planów ochrony/planów zadań 
ochronnych dla parków narodowych, parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody i obszarów 
Natura 2000. 

H. Czy strona Konwencji zgłasza jakieś inne uwagi w sprawie wdrażania Konwencji? 

Nie 

I. Proszę wymienić nazwy organizacji, z którymi konsultowano się, lub które miały swój wkład w 
powstanie tego raportu: 

1. Ministerstwo Edukacji Narodowej 
2. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 
3. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
4. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
5. Ministerstwo Sportu i Turystyki 
6. Ministerstwo Środowiska 
7. Parki narodowe: Ujście Warty, Słowiński, Wigierski, Biebrzański, Narwiański, Poleski i Karkonoski 
8. Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy 
9. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych 
10. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
11. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej 
12. Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gorzowie 
Wielkopolskim, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, 
Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu 
13. Regionalne Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, 
Warszawie i Wrocławiu 
14. Urzędy Marszałkowskie Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Województwa Lubelskiego, 
Województwa Lubuskiego, Województwa Małopolskiego, Województwa Mazowieckiego, 
Województwa Opolskiego, Województwa Podkarpackiego, Województwa Pomorskiego, 
Województwa Śląskiego, Województwa Świętokrzyskiego, Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 
Województwa Wielkopolskiego i Województwa Zachodniopomorskiego. 
15. Urzędy Morskie w Gdyni, Słupsku i Szczecinie 
16. Regionalne (Wojewódzkie) Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, Katowicach, 
Kielcach, Poznaniu, Białymstoku, Lublinie, Łodzi, Opolu, Warszawie, Szczecinie, Olsztynie, Gdańsku, 
Elblągu i Włocławku. 
17. Polska Organizacja Turystyczna 
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SEKCJA 3: PYTANIA O WSKAŹNIKI I DALSZE INFORMACJE O WDRAŻANIU 

 
Wytyczne dotyczące wypełniania tej sekcji: 
1. Dla każdego pytania o wskaźnik, proszę wybrać jedną odpowiedź z "rozwijanej" listy w żółtym  
polu. 
2. Jeśli chcesz dodać jakiekolwiek dodatkowe informacje na temat konkretnego wskaźnika, wpisuj 
je w zielone pole poniżej pytań wskaźnikowych. 
3. Jeśli chcesz zmienić tekst uprzednio wprowadzony do zielonego pola, zaleca się wycięcie go i 
wklejenie do innego edytora tekstów, wprowadzenie poprawek i powrotne wklejenie już 
poprawionego tekstu do zielonego pola. 
4. Niektóre znaki użyte w wolnym polu tekstowym uniemożliwiają automatyczne wprowadzanie 
danych do naszej bazy danych zaprojektowanej do obsługi i analizy sprawozdań krajowych. Z 
tego powodu, prosimy o nie używanie znaków "", [], ° ° ° ° w wolnym polu tekstowym. 
5. Aby pomóc Stronom Konwencji w referowaniu istotnych informacji w Krajowych Raportach 
dla COP11, dla każdego wskaźnika (tam, gdzie jest to właściwe) znajduje się odnośnik do 
analogicznego wskaźnika (-ów) w COP11 NRF, oznaczony przez {x.x.x} 
6. Tam gdzie jest to stosowne, są również wskazane odnośniki do odpowiednich Kluczowych 
Rezultatów (Key Result Area), odnoszących się do poszczególnych stron Konwencji w Planie 
Strategicznym na lata 2009 – 2015. 
7. Tylko te części Planu Strategicznego na lata 2009 – 2015, Strategii oraz Kluczowych 
Rezultatów, które zawierają istotne działania wdrożeniowe dla Stron są włączone do formatu 
raportu; te części w których Plan Strategiczny nie odnosi się bezpośrednio do Stron są pominięte. 
 

CEL 1 RACJONALNE UŻYTKOWANIE OBSZARÓW WODNO-BŁOTNYCH 
 

STRATEGIA 1.1: Inwentaryzacja i ocena obszarów wodno-błotnych. Opis, ocena i monitorowanie 
występowania i stanu wszystkich typów mokradeł, jak zdefiniowano w Konwencji, i zasobów 
mokradeł w odpowiedniej skali, w celu informowania i wspierania wdrażania Konwencji, w 
szczególności stosowania zasad „racjonalnego użytkowania mokradeł”. 

 
1.1.1 Czy istnieje spójna inwentaryzacja obszarów wodno-błotnych?  
Tak 
 
1.1.1 Dodatkowe informacje 
Krajowa baza obszarów wodno-błotnych prowadzona jest przez Instytut Technologiczno-Przyrodniczy 
w Falentach w ramach systemu GIS-mokradła. Na podstawie zebranych danych, na użytek 
planowania zagospodarowania zasobów wód, sporządzono rejestr i mapę ekosystemów lądowych 
zależnych od wód. Istnieją również szczegółowe inwentaryzacje niektórych typów mokradeł, jak np. 
inwentaryzacja oligotroficznych jezior lobeliowych, torfowisk alkalicznych i bałtyckich torfowisk 
wysokich. Inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych prowadzona jest też na terenie Lasów 
Państwowych, obejmującym ok. 30% kraju. Ponadto, prowadzone są inwentaryzacje częściowe 
dotyczące np. wybranych grup gatunków zwierząt (takich jak płazy, gady, ptaki), niektórych cech 
hydrologicznych (np. właściwości wody, jej poziomu, właściwości fizycznych i chemicznych) czy też 
niektórych siedlisk i obiektów. Działania tego rodzaju prowadzone są przez zarządców danego terenu 
m.in. Urzędy Marszałkowskie, Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, parki krajobrazowe oraz 
parki narodowe. Lokalizacja cennych siedlisk mokradłowych weryfikowana jest także w trakcie 
sporządzania planów ochrony/planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. 
 
1.1.2 Czy dane dot. inwentaryzacji mokradeł i zgromadzone informacje są dostępne dla każdego?  
Częściowo.  
 
1.1.2 Dodatkowe informacje 
Większość danych jest udostępniana albo na stronach internetowych albo na wniosek. W tym 
ostatnim przypadku każdy może uzyskać interesujące go dane, pod warunkiem pozytywnego 
rozpatrzenia wniosku o ich udostępnienie. Natomiast niektóre dane są własnością jednostek 
naukowych, organizacji pozarządowych lub Lasów Państwowych i to te organizacje decydują o ich 
udostępnieniu. Dane dotyczące stanowisk zagrożonych gatunków zwierząt i roślin wymagających 
szczególnej ochrony również nie są publicznie udostępniane. 
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1.1.3 Czy stan obszarów wodno-błotnych, ogólnie, zmienił się od ostatniego raportu? 
a) Obszarów Ramsar  
Nie zmienił się (O). 
b) obszarów wodno-błotnych ogólnie 
Pogorszył się (N). 
 
1.1.3 Dodatkowe informacje dot. pkt a i b 
a) Brak dokładnych danych świadczących o stopniu zmiany stanu obszarów Ramsar. Na ich terenach 
w sposób ciągły realizowane są projekty, których celem jest poprawa ich kondycji. W trakcie 
opracowywania i zatwierdzania są także plany ochrony/plany zadań ochronnych dla większości 
polskich obszarów Ramsar. 
 
 b) Dodatkowe informacje 
Obszary mokradłowe podlegają nadal silnej presji, związanej z intensyfikacją rolnictwa oraz ze 
zwiększoną dostępnością funduszy na przekształcanie rzek i ich dolin. Istnieje silna presja społeczna 
na rzecz regulacji rzek, ochrony przeciwpowodziowej i odwadniania łąk. Konsekwencją tych presji są 
m.in. odtwarzanie systemów odwadniających na łąkach i w dolinach rzecznych, przekształcanie 
mokradłowych użytków rolnych w pola uprawne oraz duże inwestycje w dolinach rzecznych 
prowadzone pod hasłami ochrony przeciwpowodziowej, wpływające negatywnie na mokradła. Inne 
problemy związane z zachowaniem obszarów wodno-błotnych w dobrej kondycji wiążą się m.in. ze 
zmianami klimatu (wyższe temperatury powodujące większe parowanie i zanik długich wiosennych 
roztopów), dużymi wahaniami reżimu wodnego rzek, zmianami trofii i pH siedlisk mokradłowych, a 
także z zaprzestaniem użytkowania rolniczego niektórych obszarów mokradłowych i sukcesją na 
otwartych terenach mokradeł oraz wkraczaniem inwazyjnych gatunków obcych. Z drugiej strony, w 
kilkunastu miejscach w Polsce, realizowane są projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej 
oraz funduszy krajowych, mające na celu poprawę stosunków wodnych i/lub ochronę oraz 
renaturyzację/odtwarzanie siedlisk podmokłych.  
 

STRATEGIA 1.3: Polityka, legislacja i instytucje. Rozwój i wdrażanie polityki, prawa i praktyki, w 
tym rozwój odpowiednich instytucji we wszystkich Państwach-Stronach w celu zapewnienia, że 
zasada „racjonalnego użytkowania” będzie efektywnie stosowana. 

 
1.3.1 Czy istnieje krajowa polityka w zakresie ochrony obszarów wodno-błotnych (lub instrument 
równoważny)?  
Tak 
 
1.3.1 Dodatkowe informacje 
Krajowa Strategia Ochrony Obszarów Wodno-Błotnych wraz z planem działań na lata 2006-2013 
została opracowana i zatwierdzona przez Ministra Środowiska w 2006 r.  
 
1.3.2 Czy zagadnienia ochrony obszarów wodno-błotnych wdrożono do innych krajowych strategii  
i planów, w tym do takich jak: 
a) Strategia ograniczania ubóstwa – Nie dotyczy 
b) Zarządzanie zasobami wodnymi i efektywne wykorzystanie wody – Jest w planie 
c) Zarządzanie zasobami morskimi i wybrzeżem – Jest w planie  
d) Krajowa polityka leśna – Częściowo 
e) Krajowa strategia zrównoważonego rozwoju – Nie dotyczy  
f) Krajowa polityka i środki względem rolnictwa – Tak 
g) Krajowa strategia ochrony różnorodności biologicznej wraz z planem działań – Tak 
 
1.3.2 Dodatkowe informacje 
a) brak takiej strategii 
b) Projekt Polityki wodnej państwa do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016) zawiera takie cele jak 
ochrona zasobów wodnych oraz związanych z nimi ekosystemów wodnych, uwzględnia także 
konieczność adaptacji do zmian klimatu, zabezpieczenie ekosystemów wodnych oraz zwiększenie 
wykorzystania i podnoszenie efektywności nietechnicznych metod ograniczania skutków powodzi i 
suszy. 
c) Projekt Polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020 zawiera takie cele, jak: 
zapewnienie skutecznej ochrony brzegów morskich oraz ujściowych odcinków rzek przymorskich, 
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opracowanie i wdrożenie programów ochrony wód morskich, monitoring obszarów morskich wraz z 
programami działań naprawczych odnośnie wód morskich, w tym obszarów Natura 2000, redukcję 
zrzucanych do Bałtyku związków azotu i fosforu wywołujących eutrofizację, realizację programu 
ochrony brzegów morskich przy uwzględnieniu potrzeby zachowania naturalnych siedlisk 
przyrodniczych oraz siedlisk dziko żyjących gatunków roślin i zwierząt ze szczególnym 
uwzględnieniem obszarów chronionych i korytarzy ekologicznych. Ponadto, nowa Wspólna Polityka 
Rybacka, obowiązująca od stycznia 2014 r., ma na celu ochronę środowiska morskiego, 
zrównoważone zarządzanie gatunkami eksploatowanymi w handlu oraz osiągnięcie dobrostanu 
środowiska do roku 2020. 
d) Jednym z celów Polityki Leśnej Państwa jest zwiększenie retencji wodnej w lasach. Ponadto, 
zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r., 
wprowadzono nowe „Zasady hodowli lasu”, które obejmują rozdział „Kształtowanie zasobów wodnych” 
zawierający listę wskazań mających na celu poprawę skuteczności ochrony obszarów wodno-błotnych 
podczas prowadzenia gospodarki leśnej. 
e) nie dotyczy 
f) Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020 uwzględnia ochronę 
jakości wód, racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych na potrzeby rolnictwa i rybactwa oraz 
zwiększenie retencji wodnej, adaptację rolnictwa i rybactwa do zmian klimatu, a także udział rolnictwa 
w przeciwdziałaniu tym zmianom. Ochrona dolin rzecznych, torfowisk i innych mokradeł jest także 
uwzględniona w nowym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, który zostanie 
zatwierdzony w najbliższym czasie. 
g) Zalecenia Krajowej Strategii Ochrony Obszarów Wodno-Błotnych zostały uwzględnione w 
Programie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej (strategii ochrony 
różnorodności biologicznej) wraz z planem działań zarówno na lata 2007-2013, jak i na lata 2014-
2020. 
 
1.3.3 Czy strategiczne oceny oddziaływania na środowisko (SEA – Strategic Environmental 
Assessment) są stosowane przy wprowadzaniu zmian do polityk, programów i planów mogących 
wpływać na obszary wodno-błotne?  
Tak 
 
1.3.3 Dodatkowe informacje 
Prawo krajowe wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 
wszystkich planów i programów mogących wpływać na środowisko, szczególnie na obszary Natura 
2000. 
 
1.3.4 Czy ocena oddziaływania na środowisko (EIA – Environmental Impact Assessements) jest 
przeprowadzana dla każdego projektu mogącego wpływać na obszary wodno-błotne (zabudowa, 
drogi, wydobycie surowców itp.) 
Nie zawsze 
 
1.3.4 Dodatkowe informacje 
Prawo krajowe narzuca konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w 
przypadku każdego przedsięwzięcia mogącego znacząco wpływać na środowisko i ma to również 
zastosowanie do obszarów wodno-błotnych. Projekty są poddawane ocenie wstępnej, by 
zadecydować czy potrzebna jest pełna ocena, a potencjalny wpływ na obszary wodno-błotne 
kwalifikuje przedsięwzięcie do pełnej oceny. Niestety, dużym problemem jest np. rozstrzygnięcie czy 
dane działanie dotyczące wód stanowi tzw. „utrzymanie” czy „regulację”, co decyduje o tym, czy może 
ono znacząco oddziaływać na środowisko i wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach oraz pozwolenia wodno prawnego, czy też nie wymaga uzyskania takich decyzji 
(jako prace „utrzymaniowe”). W rezultacie, w kraju przeprowadzono szereg prac hydrotechnicznych, 
które z czasem bezpowrotnie zniszczyły naturalny charakter wielu rzek. Podejmowane są jednak 
działania (zarówno przez organizacje publiczne, takie jak Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 
jak i organizacje pożytku publicznego – Klub Przyrodników, WWF Polska, OTOP czy też Centrum 
Ochrony Mokradeł) by całkowicie wyeliminować inwestycje niszczące rzeki.  
 
1.3.5 Czy dokonano jakichkolwiek zmian w prawie w celu uwzględnienia zobowiązań wynikających z 
Konwencji? 
Tak 
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1.3.5 Dodatkowe informacje 
Mając na uwadze powyższe (opisane w pkt. 1.3.4) w 2014 r. uległa zmianie ustawa o ochronie 
przyrody (art. 118). Obecnie każda inwestycja z zakresu utrzymania wód oraz mogąca wpływać na 
stosunki wodne prowadzona na obszarach form ochrony przyrody oraz w obrębie cieków naturalnych 
wymaga zgłoszenia do właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska, który może nałożyć 
obowiązek uzyskania decyzji o warunkach prowadzeniu działań. W przypadkach, gdy planowana 
inwestycja  może znacząco wpływać na obszary Natura 2000 (w tym na tereny mokradłowe) 
regionalny dyrektor ochrony środowiska może nałożyć obowiązek sporządzenia raportu o 
oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. 
 
 

STRATEGIA 1.4:  Międzysektorowe rozpoznanie świadczeń obszarów wodno-błotnych. Wzrost 
zrozumienia i uwzględnienie w podejmowanych decyzjach znaczenia obszarów wodno-błotnych dla 
ochrony różnorodności biologicznej, dostarczania wody, ochrony wybrzeża, zintegrowanego 
zarządzania strefą wybrzeża, ochrony przeciwpowodziowej, łagodzenia skutków zmian 
klimatycznych i/lub adaptacji do nich, bezpieczeństwa żywności, likwidacji ubóstwa, turystyki, 
dziedzictwa kulturowego, badań naukowych, przez rozwój i rozpowszechnianie metod 
zapewniających „racjonalne użytkowanie” obszarów wodno-błotnych. 

 
1.4.1 Czy przeprowadzono ocenę świadczeń ekosystemowych dostarczanych przez obszary wodno-
błotne Spisu Ramsar? 
W realizacji 
 
1.4.1 Dodatkowe informacje 
W 2014 r. rozpoczęto realizację projektu koordynowanego przez Generalną Dyrekcję Ochrony 
Środowiska pt. „Wycena usług ekosystemowych dla obszaru Ramsar: Wigierski Park Narodowy”.  
 
1.4.2 Czy wdrażane programy i projekty dla obszarów wodno-błotnych przyczyniają się do osiągania 
celów w zakresie redukcji ubóstwa oraz bezpieczeństwa żywności/wody?  
Pośrednio 
 
1.4.2 Dodatkowe informacje 
Wdrażane programy i projekty dla ochrony obszarów wodno-błotnych mają pośredni wpływ na 
redukcję ubóstwa (nowe miejsca pracy) oraz bezpieczeństwo wody i żywności (poprawa ogólnych 
warunków ekologicznych).  
 
1.4.3 Czy wartości społeczno-gospodarcze i kulturowe obszarów wodno-błotnych są uwzględniane w 
procesie planowania i zarządzania obszarami Ramsar i innymi mokradłami? 
Tak 
 
1.4.3 Dodatkowe informacje 
Prawo krajowe narzuca uwzględnianie aspektów społeczno-gospodarczych oraz wartości kulturowych 
w planowaniu ochrony przyrody. W szczególności, zgodnie z obowiązującą legislacją, walory 
kulturowe, w tym walory kulturowe mokradeł, uwzględnia się podczas opracowywania planów ochrony 
parków narodowych, łącznie z tymi, które stanowią jednocześnie obszary Ramsar, jak: Park Narodowy 
„Ujście Warty”, Słowiński PN, Wigierski PN, Biebrzański PN, Narwiański PN, Poleski PN i Torfowiska 
subalpejskie w Karkonoskim PN).  
 

STRATEGIA 1.5: Zrozumienie roli Konwencji. Zwiększenie znaczenia Konwencji poprzez 
podkreślenie jej możliwości i unikatowych mechanizmów dla zarządzania obszarami wodno-błotnymi 
na wszystkich szczeblach, promowanie użyteczności Konwencji, jako potencjalnego narzędzia 
służącego osiąganiu celów innych globalnych konwencji i procesów. 

 
1.5.1 Czy od COP 11 zwrócono uwagę na “Deklarację Changwon” (Rezolucja X.3): 
a. głowie państwa – Nie 
b. parlamentowi – Nie 
c. sektorowi prywatnemu – Nie 
d. społeczeństwu – Tak 
 
1.5.1 Dodatkowe informacje 
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Choć sama Deklaracja nie została przedłożona głowie państwa, parlamentowi i sektorowi 
prywatnemu, to zawarte w niej postulaty znajdują się w treści przedkładanych przez resort środowiska 
raportów, stanowisk oraz strategii. Treść Deklaracji została umieszczona na stronie internetowej 
władzy administracyjnej (GDOŚ). 
 

STRATEGIA 1.6: Zarządzanie obszarami wodno-błotnymi na podstawach naukowych. 
Promocja wdrażania koncepcji “racjonalnego użytkowania” poprzez zapewnienie, że zarówno 
krajowe strategie, jak i lokalne plany zarządzania obszarami wodno-błotnymi są oparte na 
najlepszym możliwym rozpoznaniu naukowym, obejmującym także wiedzę techniczną i tradycyjną. 

 
1.6.1 Czy były podejmowane badania, których wyniki mogą być wykorzystane w polityce i planach 
ochrony obszarów wodno-błotnych: 
a. nad interakcjami obszarów wodno-błotnych i rolnictwa – Tak 
b. nad zmianami klimatu – Tak 
c. nad świadczeniami ekosystemowymi – W realizacji 
 
1.6.1 Dodatkowe informacje 
a. Badania relacji między gospodarką rolną a ochroną mokradeł prowadzone są przez jednostki 
naukowe, w szczególności przez Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach. Działalność 
Instytutu obejmuje badania i wdrożenia, rozpowszechnianie wiedzy, doradztwo i szkolenia, działania 
sprzyjające ochronie oraz monitoring, dotyczące m. in. inżynierii nawadniania i odwadniania, melioracji 
rolniczych, urządzeń wodnych i przeciwpowodziowych.  Badania o podobnym profilu prowadzi również 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.  
 
b. Badania wpływu zmian klimatu na obszary wodno-błotne prowadzone są przez jednostki naukowe; 
w latach 2010–2013 zrealizowano międzynarodowy projekt Central Europe Programme Habit-Change 
- Zarządzanie obszarami chronionymi w aspekcie zmian klimatu - na terenie Biebrzańskiego Parku 
Narodowego (obszar Ramsar) we współpracy z Instytutem Ochrony Środowiska-Państwowym 
Instytutem Badawczym z Warszawy. Celem tego projektu było dostosowanie zarządzania obszarami 
chronionymi do zmian klimatu. W 2012 r. opublikowane zostało wykonane na zlecenie Generalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska opracowanie pt. „Ocena wpływu zmian klimatu na różnorodność 
biologiczną oraz wynikające z niej wytyczne dla działań administracji ochrony przyrody w Polsce do 
2030”. W 2013 r., na zlecenie Ministerstwa Środowiska opracowany został Strategiczny Plan Adaptacji 
dla sektorów i obszarów wrażliwych na Zmiany Klimatu do roku 2020, z perspektywą do roku 2030, 
przyjęty przez Radę Ministrów w październiku 2013 r.. Plan zawiera m.in. wskazówki w zakresie 
łagodzenia i minimalizowania negatywnych skutków zmian klimatu na siedliska mokradłowe i 
związane z nimi gatunki.  
 
c. Poza realizowanym obecnie, koordynowanym przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska 
projektem pt. „Wycena usług ekosystemowych dla obszaru Ramsar: Wigierski Park Narodowy”, , 
Ministerstwo Środowiska ogłosiło przetarg na „Ekspertyzę - mapowanie i ocena ekosystemów i ich 
usług w Polsce”. Badania naukowe nad zagadnieniem świadczeń ekosystemowych prowadzone są 
także przez uniwersytety np. Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Poznański) i instytuty 
naukowe (np. Instytut Ochrony Środowiska). 
 
1.6.2 Czy wszystkie plany ochrony obszarów wodno-błotnych są oparte na solidnych badaniach 
naukowych, w tym nad zagrożeniami dla obszarów?  
W większości przypadków  
 
1.6.2 Dodatkowe informacje 
Plany ochrony sporządzane dla obszarów chronionych, w tym w szczególności dla parków 
narodowych, oparte są na wiedzy i badaniach naukowych. Dla większości obszarów Natura 2000 
sporządza się uproszczone plany zadań ochronnych, przygotowanie których nie wymaga 
przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji terenowej. Są one przygotowywane w oparciu o istniejącą 
wiedzę, która nie zawsze jest aktualna i pełna. W takich przypadkach uzupełnienie wiedzy staje się 
jednym z zadań ochronnych.  
 

STRATEGIA 1.7: Zintegrowane Zarządzanie Zasobami Wodnymi. Zapewnienie, że polityka i 
wdrożenie Zintegrowanego Zarządzania Zasobami Wodnymi (IWRM), stosujące podejście 
ekosystemowe, są uwzględniane przy planowaniu i podejmowaniu decyzji, szczególnie na temat 
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zarządzania wodami podziemnymi, gospodarowania wodami zlewni, dorzecza, wybrzeża morskiego i 
morskich wód przybrzeżnych, zmian klimatycznych i in. działań adaptacyjnych.  

 
1.7.1 Czy władze zarządzające wodami traktują obszary wodno-błotne jak naturalną infrastrukturę 
wodną, którą należy integrować w zarządzaniu zasobami wodnymi w skali dorzecza? 
W realizacji  
 
1.7.1 Dodatkowe informacje 
Obszary wodno-błotne są postrzegane jako element naturalnej retencji wodnej, stąd uznawana jest 
konieczność ich ochrony, przynajmniej na poziomie ogólnych planów zagospodarowania wód w 
dorzeczach. W kolejnym cyklu planistycznym spodziewane jest pełniejsze włączenie wymogów 
ochrony obszarów wodno-błotnych w planach gospodarowania wodami dorzeczy. Jednym z celów 
projektu Polityki Wodnej Państwa do roku 2030 jest wzrost wykorzystania i podnoszenie efektywności 
nietechnicznych metod ograniczania skutków powodzi i suszy. Obszary wodno-błotne w tym 
dokumencie postrzegane są zatem jako elementy naturalnej retencji. 

 
1.7.2 Czy narzędzia i doświadczenia Komunikacji, Edukacji i Świadomości Społecznej (CEPA) są 
włączone w planowanie zlewniowe/dorzeczy (zob. Rezolucja X.19)?  
Tak  
 
1.7.2 Dodatkowe informacje 
Rezolucja X.19 nie jest wdrożona bezpośrednio, ale podejście które zawiera, tj. przeprowadzanie 
konsultacji, edukacja i działania podnoszące świadomość społeczną, jest integralną częścią 
przygotowywania planów gospodarowania wodami w dorzeczach, stosownie do wymogów Ramowej 
Dyrektywy Wodnej Unii Europejskiej (przeprowadzono trzy tury konsultacji i ankiety wśród 
interesariuszy, a także posiedzenia rad i komisji, opracowano broszury informacyjne, opublikowano 
artykuły prasowe, prowadzi się fora internetowe i in.). Odbywają się także szkolenia w ramach 
realizowanych projektów, np. szkolenia dla urzędników gmin i pracowników Wojewódzkiego Zarządu 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w ramach tworzenia „Strategii odtwarzania naturalnego 
charakteru rzeki – osiągnięcie dobrego stanu wód rzeki Stobrawy do 2015 r.” 

 
1.7.3 Czy państwo ma ustanowioną politykę lub wytyczne dot. zwiększania roli obszarów wodno-
błotnych w łagodzeniu skutków lub adaptacji do zmian klimatycznych?  
Tak 
 
1.7.3 Dodatkowe informacje 
Jednym z kierunków działań zawartych w Strategicznym planie adaptacji dla sektorów i obszarów 
wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (przygotowany przez 
Ministerstwo Środowiska i przyjęty przez Radę Ministrów w październiku 2013 r.) jest odpowiednie 
ukierunkowanie działań związanych z ochroną różnorodności biologicznej i gospodarką leśną w 
kontekście zmian klimatu. Strategiczny plan zawiera takie sformułowania jak: „z punktu widzenia 
ochrony siedlisk najistotniejsze są działania związane z utrzymaniem obszarów wodno-błotnych i ich 
odtwarzaniem wszędzie tam, gdzie jest to możliwe”, działania „kontynuacja programu ochrony gleb 
przed erozją, kontynuowanie i rozszerzanie programu małej retencji i retencji glebowej zwłaszcza w 
lasach i użytkach zielonych” oraz wnioski i rekomendacje zalecające poszerzenie badań na obszarach 
szczególnie wrażliwych na zmiany klimatu czyli m. in. na terenach podmokłych, w dolinach rzek i na 
wybrzeżu, zrównoważone zarządzanie mokradłami oraz obszarami zalewowymi rzek w celu 
utrzymania właściwego przepływu wody i jej jakości. Na obecnym etapie, obszary wodno-błotne są 
przedmiotem ochrony przed zmianami klimatu, a nie narzędziem służącym łagodzeniu ich wpływu lub 
adaptacji do nich. 

 
1.7.4 Czy państwo sformułowało plany lub projekty utrzymania i/lub zwiększenia roli obszarów wodno-
błotnych w kontekście wspierania-utrzymania ekologicznych sposobów użytkowania rolniczego 
terenu?  
Częściowo 
 
1.7.4 Dodatkowe informacje 
Jednym z celów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020 jest wspieranie 
ochrony cennych siedlisk przyrodniczych (w tym siedlisk mokradłowych) na obszarach Natura 2000 
oraz poza nimi, a także poprawa gospodarki wodnej oraz promowanie racjonalnego stosowania 
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nawożenia i pestycydów. W PROW przewidziane jest także zapewnienie dopłat dla rolników za 
użytkowanie terenów rolniczych sprzyjające zachowaniu przyrodniczo-cennych siedlisk. Wśród celów 
szczegółowych PROW jest m.in. promowanie w rolnictwie i leśnictwie ochrony ekosystemów 
pochłaniających dwutlenek węgla, w tym torfowisk. 

STRATEGY 1.8 Odtwarzanie i renaturyzacja obszarów wodno-błotnych. Identyfikacja 
priorytetowych obszarów wodno-błotnych i ich systemów, w których odtworzenie mokradeł będzie 
długoterminowo korzystne ekologicznie, społecznie lub ekonomicznie. Wdrożenie odpowiednich 
działań dla odtworzenia mokradeł.  

1.8.1 Czy miejsca priorytetowe do odtwarzania lub renaturyzacji mokradeł są zidentyfikowane?  
W realizacji 
 
1.8.1 Dodatkowe informacje 
Sporządzono Czerwoną listę cennych obszarów/obiektów mokradłowych, które powinny być 
chronione, w tym także renaturyzowane (lista opracowana przez Instytut Ochrony Środowiska – 
Państwowy Instytut Badawczy na zlecenie Ministerstwa Środowiska). Ponadto, podczas sporządzania 
planów ochrony/planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych, identyfikowane są niekiedy 
obiekty/obszary wymagające odtwarzania/renaturyzacji. W ramach wdrażania takich planów, niektóre 
obszary wodno-błotne są faktycznie renaturyzowane w wyniku wykonania zaplanowanych zabiegów 
ochronnych, jak np. zahamowania odpływu wody, odtworzenia stosunków wodnych, usunięcia drzew i 
krzewów, trzciny czy gatunków inwazyjnych. Ochronę mokradeł uwzględniają także prowadzone na 
obszarach Natura 2000 działania w ramach PAF (Prioritised Action Frameworks), których celem jest 
koncentracja aktywności i środków finansowych dla osiągnięcia celów priorytetowych.  
 
1.8.2 Czy są wdrażane projekty/programy odtwarzania i renaturyzacji obszarów wodno-błotnych?  
Tak 
 
1.8.2 Dodatkowe informacje 
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Przykładowe projekty, realizowane w latach 2011-2014, których celem jest odtwarzanie i renaturyzacja 
obszarów wodno-błotnych:  

 POIS.03.01.00-00-003/09 i POIS.03.01.00-00-003/10 „Zwiększenie możliwości retencyjnych w 
Lasach Państwowych” (Lasy Państwowe),  

 POIS.05.01.00-00-199/09 „Kontynuacja ochrony ekosystemów mokradłowych w Puszczy 
Drawskiej” (Klub Przyrodników),  

 LIFE11NAT/PL/000423 „Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie 
Polski północnej” (Klub Przyrodników),  

 POIS.05.01.00-00-379/12 „Czynna ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych w rezerwatach 
przyrody na Mazowszu i Podlasiu”, (Centrum Ochrony Mokradeł),  

 LIFE09NAT/PL/000254 „Restytucja i utrzymanie siedlisk lęgowych ptaków wodnych i błotnych” 
(Park Narodowy „Ujście Warty”), LIFE09NAT/PL/000257 „Bagna są dobre!” (Park Narodowy 
„Ujście Warty”),  

 „Ochrona siedlisk mokradłowych Górnej Biebrzy” (Biebrzański Park Narodowy),  

 LIFE09NAT/PL/000258 „Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny 
Biebrzy (Biebrzański Park Narodowy),  

 POIS „Ochrona siedlisk i gatunków na torfowisku Rynki w Narwiańskim Parku Narodowym” 
(Narwiański Park Narodowy),  

 LIFE09NAT/PL/000263 „Ochrona ptaków wodnych i błotnych w pięciu parkach narodowych” – 
odtwarzanie siedlisk i ograniczanie wpływu inwazyjnych gatunków obcych (przedsięwzięcie 
realizowane jest na obszarach podmokłych na terenie pięciu parków narodowych: Narwiańskiego, 
Biebrzańskiego, Drawieńskiego, Słowińskiego i Parku Narodowego „Ujście Warty”), 

 POIS „Restytucja i zachowanie ekosystemów nieleśnych w Słowińskim Parku Narodowym” 
(Słowiński Park Narodowy), 

 LIFE09NAT/PL/000260„Zarządzanie siedliskiem wodniczki (Acrocephalus paludicola) poprzez 
wdrożenie zrównoważonych systemów zagospodarowania biomasy” (Ogólnopolskie Towarzystwo 
Ochrony Ptaków) 

 LIFE13NAT/PL/000009 „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienia korytarza 
ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce” (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w 
Szczecinie, 

 LIFE09NAT/PL/000258 „Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny 
Biebrzy. Etap I” (Biebrzański Park Narodowy). 

 Projekt finansowany z PO Ryby „Utrzymanie bioróżnorodności w rezerwacie Stawy Milickie” 
(Stawy Milickie S.A.), 

 

STRATEGIA 1.9: Inwazyjne gatunki obce. Zachęcenie Stron Konwencji do opracowania krajowej  
inwentaryzacji inwazyjnych gatunków obcych, mogących obecnie lub w przyszłości wpływać na 
charakter ekologiczny obszarów wodno-błotnych, a w szczególności na obszary Ramsar. 
Zapewnienie wzajemnego oddziaływania między tą inwentaryzacją a globalnym rejestrem gatunków 
inwazyjnych IUCN (GRIS); opracowanie przewodników i promowanie procedur i działań 
zapobiegających, kontrolujących lub eliminujących takie gatunki z obszarów wodno-błotnych.  

 
1.9.1 Czy Państwo przeprowadziło spójną krajową inwentaryzację inwazyjnych gatunków obcych, 
mogących obecnie lub w przyszłości wpływać na charakter ekologiczny obszarów wodno-błotnych?  
Nie 
 
1.9.1 Dodatkowe informacje 
Nie ma krajowej inwentaryzacji inwazyjnych gatunków obcych występujących na terenach 

podmokłych, natomiast w 2009 r. została opracowana i wydana przez Klub Przyrodników książka 

„Inwazyjne gatunki roślin ekosystemów mokradłowych Polski”. W 2012 r. weszło w życie 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin, zwierząt i 

grzybów gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą 

zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym (Dz.U.2011.210.1260). Wydano także 

dwie inne publikacje książkowe dotyczące gatunków obcych w Polsce. Są to: „Gatunki obce w faunie 

Polski” wydana przez Instytut Ochrony Przyrody PAN w 2011 r. (lista tych gatunków jest dostępna na 

stronie internetowej http://www.iop.krakow.pl/gatunkiobce) oraz „Rośliny obcego pochodzenia w 

Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych” wydana przez Generalną Dyrekcję 
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Ochrony Środowiska w 2012 r.. Obecnie trwają prace nad opracowaniem Kodeksu Dobrych Praktyk – 

„Ogrodnictwo wobec roślin inwazyjnych obcego pochodzenia”  

 

 
1.9.2 Czy istnieje krajowa polityka kontroli i zwalczania inwazyjnych gatunków obcych? 
Nie 
 
1.9.2 Dodatkowe informacje 
W styczniu 2015 r. wejdzie w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się inwazyjnych gatunków obcych i zarządzania nimi, 
co spowoduje powstanie spójnej polityki w tym zakresie na terenie całej Unii Europejskiej. W iedza na 
temat gatunków obcych, uzyskiwana i rozpowszechniana dzięki badaniom naukowym, konferencjom 
itp. wykorzystywana jest w ramach projektów lub działań instytucji zarządzających. Wskazówki, jak się 
pozbywać gatunków inwazyjnych z obszarów wodno-błotnych są zawarte w w/w publikacji Klubu 
Przyrodników z 2009 r. Obecnie na zlecenie GDOŚ opracowywane są „Wytyczne dotyczące 
zwalczania barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) i barszczu Mantegazziego (Heracleum 
mantegazzianum) na terenie Polski” oraz „Program zarządzania populacją jelenia sika (Cervus 
nippon) na terenie Polski” i sukcesywnie będą powstawały programy zwalczania innych gatunków 
inwazyjnych, zagrażających gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym.  
 

STRATEGY 1.10: Sektor prywatny. Promocja zaangażowania sektora prywatnego w ochronę i 
racjonalne użytkowanie obszarów wodno-błotnych.  

 
1.10.1 Czy sektor prywatny jest zachęcany do stosowania zasady „racjonalnego użytkowania” 
obszarów wodno-błotnych i wytycznych w tym zakresie (podręczniki Ramsar na temat „racjonalnego 
użytkowania” mokradeł) w swojej działalności i inwestycjach dotyczących mokradeł? 
W realizacji 
 
1.10.1 Dodatkowe informacje 
Przedstawiciele sektora prywatnego są z reguły zapraszani do uczestniczenia w planowaniu ochrony i 
w ochronie obszarów wodno-błotnych oraz zachęcani do uczestnictwa w projektach. Zalecenia 
Konwencji Ramsar nie są jednak zazwyczaj bezpośrednio wykorzystywane w działaniach tego 
sektora.  

1.10.2 Czy sektor prywatny podejmuje działania dla racjonalnego wykorzystania i zarządzania:  
a. obszarami Ramsar 
Tak 
b. obszarami wodno-błotnymi ogólnie  
Tak  
 
1.10.2 Dodatkowe informacje 
Wiele mokradeł, zarówno w obrębie obszarów chronionych, jak i poza nimi, znajduje się na terenach 
prywatnych. Zachowanie ekologicznego charakteru tych obiektów możliwe jest nie tylko dzięki temu, 
że nie ma ingerencji, ale często dlatego, że odpowiednie ekstensywne użytkowanie utrzymuje 
mokradła w dobrym stanie. Aby właściciele terenów mokradłowych, nie ponosili strat materialnych ze 
względu na ograniczenia użytkowania wynikające z zaleceń ochronnych, stosuje się dopłaty rolno- 
środowiskowe. Gwarantuje to podejmowanie odpowiednich działań dla utrzymania właściwego stanu 
obszarów wodno-błotnych. Działania na rzecz mokradeł są również szeroko podejmowane przez 
organizacje pozarządowe, które jednak nie są w Polsce traktowane jako „sektor prywatny”. 

STRATEGIA 1.11: Środki zachęty. Stosowanie środków zachęcających do stosowania zasad 
„racjonalnego użytkowania” wg Konwencji 

 
1.11.1 Czy podjęto działania w celu wdrożenia zachęt do ochrony i racjonalnego użytkowania 
mokradeł?  
Tak 
 
1.11.1 Dodatkowe informacje 
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Zarówno rolnicy, jak i hodowcy ryb mają możliwość uzyskania dopłat za podejmowanie pro-
przyrodniczych działań. Rolnicy otrzymują płatności rolno-środowiskowe, które wspierają właściwe 
zagospodarowanie wilgotnych łąk, słonych pastwisk, torfowisk alkalicznych, torfowisk wysokich, 
szuwarów oraz siedlisk ptaków wodno-błotnych. Hodowcy ryb w latach 2012-2013 mieli możliwość 
uzyskania rekompensat za realizowanie pro-przyrodniczych praktyk dotyczących środowiska wodnego 
(zgodnie z Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 
obszarów rybackich 2007-2013”). 

 
1.11.2 Czy podjęto działania w celu usunięcia szkodliwych zachęt do działań niezgodnych z ochroną i 
racjonalnym użytkowaniem mokradeł? 
Tak 
 
1.11.2 Dodatkowe informacje 
Skutecznie zlikwidowano możliwość zalesiania cennych przyrodniczo terenów otwartych (w tym 
mokradłowych) na obszarach Natura 2000. Planuje się przeprowadzenie analizy i eliminację innych 
możliwych szkodliwych zachęt do działań sprzecznych z ochroną i racjonalnym użytkowaniem 
mokradeł. 
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CEL 2. OBSZARY WODNO-BŁOTNE O MIĘDZYNARODOWYM ZNACZENIU 
 

STRATEGIA 2.1: Uznanie Obszarów Ramsar. Zastosowanie „Ram Strategicznych” i przewodnika 
dot. przyszłego rozwoju Listy Obszarów Ramsar o międzynarodowym znaczeniu” (Podręcznik 14, 3 
wydanie). 

 
2.1.1 Czy jest ustalona krajowa strategia i priorytety przyszłego wyznaczania obszarów Ramsar, 
wykorzystująca Ramy Strategiczne dla Spisu Ramsar ?  
Tak 
 
2.1.1 Dodatkowe informacje 
Strategia ochrony obszarów wodno-błotnych w Polsce na lata 2006-2013 wraz z planem działań 
pokazuje braki w polskiej liście obszarów Ramsar i wskazuje typy mokradeł, które powinny być w tej 
liście uwzględnione. Ponadto, podczas spotkania dotyczącego wdrażania Konwencji Ramsarskiej w 
Polsce, zorganizowanego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w 2012 r., 
przedyskutowano rekomendacje dot. obszarów, które powinny zostać objęte ochroną w ramach 
Konwencji. 

 
2.1.2 Ile obszarów Ramsar planuje się wyznaczyć w latach 2015-2018? Sześć obszarów. 
 
2.1.2 Dodatkowe informacje 
W latach 2015-2018 planuje się wyznaczenie sześciu obszarów Ramsar: Zalew Wiślany, Ujście Wisły, 
Torfowiska Doliny Izery, Stawy Przemkowskie, Pradolina Warszawsko-Berlińska, Dolina Dolnej Wisły. 
Dla wszystkich wymienionych obszarów zostały opracowane projekty Kart Informacyjnych. 

 
STRATEGIA 2.2: Informacja o obszarach Ramsar. Zapewnienie dostępności informacji (usługa 
informacyjna) o obszarach Ramsar, jako narzędzia do wyznaczania nowych obszarów do Spisu 
Ramsar, jak również do badań i zarządzania, w tym ich efektywnego zarządzania przez Sekretariat 
Konwencji. 

 
2.2.1 Czy usługa informacyjna o obszarach Ramsar (Ramsar Sites Information Service – RSIS) i jej 
narzędzia była wykorzystywana do krajowego typowania obiektów do przyszłego zgłoszenia do Spisu 
Ramsar  
Tak 
 
2.2.1  
Informacje i wskazówki zawarte w Ramsar Sites Information Service były i są brane pod uwagę 
podczas wyznaczania obszarów Ramsar. 
 

STRATEGIA 2.3: Planowanie ochrony i zarządzania – nowe obszary Ramsar. Biorąc pod uwagę, 
że wyznaczenie obszaru Ramsar będzie stymulować sporządzenie planu jego ochrony/zarządzania, 
generalnie należy wzmocnić podejście, że nowo zgłaszany obszar Ramsar powinien mieć plan 
ochrony/zarządzania przed zgłoszeniem, podobnie jak zagwarantowane środki niezbędne do 
wdrożenia niezbędnej ochrony. 

 
2.3.1 Czy wszystkie obszary przygotowane do zgłoszenia do Spisu mają wszczęty odpowiedni proces 
planowania ochrony/zarządzania?  
Tak 
 
2.3.1 Dodatkowe informacje 
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1. Zalew Wiślany – projekt planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Zalew Wiślany PLB 280010, 
(obejmującego ten teren) zostanie opracowany do końca 2014 r. 

2. Ujście Wisły - opracowano projekty planów ochrony rezerwatów przyrody wchodzących w skład 
obszaru, a projekt planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ujście Wisły PLB 220004, 
obejmującego Ujście Wisły jest w przygotowaniu. 

3. Torfowiska Doliny Izery – istnieje zatwierdzony plan ochrony dla rezerwatu przyrody 
obejmującego ten teren. 

4. Stawy Przemkowskie - projekt planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Stawy Przemkowskie PLB 
020003 obejmującego ten teren został ukończony, ale jeszcze nie jest zatwierdzony. 

5. Pradolina Warszawsko-Berlińska – jest zatwierdzony plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 
2000 Pradolina Warszawsko-Berlińska PLB 100001 obejmującego ten teren. 

6. Dolina Dolnej Wisły – projekt planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej 
Wisły PLB 040003 obejmującego ten teren zostanie opracowany do końca 2014 r. 

 

STRATEGIA 2.4: Ekologiczny charakter obszarów Ramsar. Utrzymanie ekologicznego charakteru 
desygnowanych Obszarów Ramsar, za pomocą planowania i odpowiedniego zarządzania. 

 
2.4.1 Ile obszarów Ramsar ma ustanowiony plan ochrony/zarządzania – cztery obszary mają 
zatwierdzone plany ochrony, dla ośmiu obszarów plany ochrony/plany zadań ochronnych są w 
końcowej fazie opracowania 
2.4.2 Ile z tych planów jest wdrożonych? – cztery 
2.4.3 Ile obszarów Ramsar ma plan w przygotowaniu – osiem obszarów 
 
2.4.1 – 2.4.3 Dodatkowe informacje 
1. Biebrzański Park Narodowy – obecnie obszar zarządzany jest na podstawie planu zadań 
ochronnych na lat 2013-2014. W 2015 r. planowane jest zakończenie prac nad planami zadań 
ochronnych (na okres 10 lat) dla obszarów Natura 2000 znajdujących się w granicach parku 
2. Jezioro Drużno – obszar jest zarządzany w oparciu o plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Jezioro 
Drużno”, ustanowiony w 2005 r. na okres 20 lat 
3. Jezioro Karaś – obszar jest zarządzany w oparciu o plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Jezioro 
Karaś” ustanowiony w 2001 r. na okres 20 lat. 
4. Jezioro Siedmiu Wysp – projekt planu ochrony dla rezerwatu „Jezioro Siedmiu Wysp” znajduje się w 
końcowej fazie przygotowania. Obecnie rezerwat jest zarządzany jest w oparciu o plan zadań 
ochronnych na lata 2014-2015. 
5. Jezioro Łuknajno – rezerwat przyrody i obszar Natura 2000 „Jezioro Łuknajno” nie mają 
opracowanych planów ochrony/planów zadań ochronnych. Istnieje jedynie zatwierdzony w 2012 r. na 
okres 20 lat ogólny plan ochrony Mazurskiego Parku Krajobrazowego, na terenie którego położone 
jest Jezioro Łuknajno. 
6. Stawy Milickie – obszar jest zarządzany w oparciu o plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Stawy 
Milickie”, ustanowiony w 2013 r. na okres 20 lat. 
7. Narwiański Park Narodowy - obecnie obszar jest zarządzany jest na podstawie zadań ochronnych 
na rok 2014, w 2014 planuje się zakończenie prac nad sporządzeniem projektu planu ochrony na 
okres 20 lat. 
8. Poleski Park Narodowy - obecnie park narodowy jest zarządzany na podstawie planu zadań 
ochronnych na lata 2014-2015, trwają prace nad sporządzeniem projektu planu ochrony na okres 20 
lat. 
9. Słowiński Park Narodowy - obecnie obszar zarządzany jest na podstawie planu zadań ochronnych 
na lat 2013–2016, w 2014 planuje się zakończenie prac nad sporządzeniem projektu planu ochrony 
na okres 20 lat. 
10. Subalpejskie torfowiska w Karkonoskim Parku Narodowym – Karkonoski PN ma opracowany w 
2013 r. projekt planu ochrony na okres 20 lat. Plan nie jest jeszcze zatwierdzony i obecnie park 
narodowy jest zarządzany na podstawie planu zadań ochronnych na lata 2014-2015. 
11. Jezioro Świdwie –  w 2014 r. zatwierdzono plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 
„Jezioro Świdwie” PLB 320006 sporządzony na okres 10 lat. 
12. Park Narodowy „Ujście Warty” – w końcu 2014 planuje się zakończenie prac nad sporządzeniem 
projektu planu ochrony dla Parku Narodowego „Ujście Warty”. Obecnie park narodowy jest 
zarządzany jest na podstawie planu zadań ochronnych zadań ochronnych na lata 2014-2018.  
13. Wigierski Park Narodowy - Obecnie park narodowy jest zarządzany na podstawie planu zadań 
ochronnych na rok 2014. W 2014 planuje się zakończenie prac nad sporządzeniem projektu planu 
ochrony dla Wigierskiego Parku Narodowego na okres 20 lat.  
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2.4.4 Ile obszarów ma międzysektorowe komitety zarządzające?  
7 obszarów 
 
2.4.4 Dodatkowe informacje 
W przypadku siedmiu obszarów (parki narodowe: Ujście Warty, Słowiński, Wigierski, Biebrzański, 
Narwiański, Poleski i Karkonoski) funkcjonują międzysektorowe ciała doradcze - Rady Naukowe 
Parków Narodowych, w których zasiadają przedstawiciele samorządów lokalnych.  

 
2.4.5 Dla ilu obszarów przygotowano opis charakterystyki ekologicznej?  
Dla 13 obszarów 
 
2.4.5 Dodatkowe informacje 
Każdy ustanowiony obszar Ramsar w Polsce objęty jest również inną prawną formą ochrony przyrody. 
Na etapie tworzenia każdej z tych form ochrony przyrody sporządzano dokładny opis walorów 
przyrodniczych tych obszarów wraz z ich charakterystyką ekologiczną. Aktualizacja charakterystyki 
ekologicznej jest elementem opracowywanych obecnie długookresowych planów ochrony obszarów 
chronionych stanowiących obszary Ramsar.  

 
STRATEGIA 2.5: Efektywność zarządzania obszarami Ramsar. Przeanalizowanie wszystkich 
obszarów Ramsar w celu określenia efektywności zarządzania nimi, zgodnie ze “strategicznymi 
ramami i wytycznymi dot. przyszłego rozwoju Listy obszarów wodno-błotnych o znaczeniu 
międzynarodowym”. 

 
2.5.1 Czy jest przeprowadzana ocena efektywności zarządzania obszarami Ramsar?  
Tak 
 
2.5.1 Dodatkowe informacje 
Wszystkie Obszary Ramsar są jednocześnie objęte innymi formami ochrony przyrody (parki 
narodowe, rezerwaty przyrody, obszary Natura 2000), a sprawujący nadzór nad danym obszarem jest 
zobowiązany do prowadzenia ciągłego monitoringu podlegającego mu terenu. Organami 
nadzorującym są: w przypadku parków narodowych – dyrekcja parku narodowego i Minister 
Środowiska, zaś w przypadku rezerwatów przyrody i obszarów Natura 2000: Regionalne Dyrekcje 
Ochrony Środowiska (RDOŚ) i Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ). W przypadku 
obszarów Natura 2000 prawo wymaga również okresowego raportowania ich stanu do GDOŚ.  
 
STRATEGIA 2.6: Stan obszarów Ramsar. Monitoring stanu obszarów Ramsar i reagowanie na 
negatywne zmiany ich charakteru ekologicznego, powiadamianie Sekretariatu Ramsar o zmianach 
zachodzących na obszarach Ramsar, zastosowanie Rejestru Montreux, a w razie potrzeby, użycie 
Misji Doradczej Ramsar jako narzędzia do rozwiązywania problemów. 

 
2.6.1 Czy istnieją procedury zapewniające informowanie Władzy Administracyjnej o zaistnieniu 
negatywnych, antropogenicznych zmian lub prawdopodobieństwa powstania takich zmian w 
ekologicznym charakterze obszaru Ramsar, stosownie do Art. 3.2?  
Tak 
 
2.6.1 Dodatkowe informacje 
W przypadku obszarów Natura 2000 (wszystkie polskie obszary Ramsar częściowo lub w całości 
pokrywają się z wyznaczonymi obszarami Natura 2000) prawo wymaga okresowego raportowania ich 
stanu do GDOŚ.  
 
2.6.2 Czy wszystkie przypadki negatywnej, antropogenicznej zmiany lub prawdopodobieństwa takiej 
zmiany, zostały zgłoszone do Sekretariatu Ramsar, stosownie do art 3.2? 
Brak negatywnych zmian 
 
2.6.3 Jeśli potrzeba, czy podjęto działania przeciwdziałające powodom, dla których obszar Ramsar 
został umieszczony w Rejestrze Montreux, włączając prośbę o interwencję Misji Doradczej Ramsar? 
Nie dotyczy 
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STRATEGIA 2.7: Zarządzanie innymi mokradłami o znaczeniu międzynarodowym. Odpowiednie 
zarządzanie i racjonalne użytkowanie powinno być stosowane także na tych obszarach wodno-
błotnych o znaczeniu międzynarodowym, które nie zostały jeszcze formalnie zgłoszone do Spisu 
Ramsar, ale zostały zidentyfikowane w wyniku zastosowania „Ram Strategicznych” lub podobnej 
procedury. 

 
2.7.1 Czy charakter ekologiczny obszarów wodno-błotnych o znaczeniu międzynarodowym, które nie 
zostały jeszcze formalnie zgłoszone do Spisu Ramsar, jest utrzymywany?  
Tak 
 
2.7.1 Dodatkowe informacje 
Tak jak w przypadku zatwierdzonych Obszarów Ramsar wszystkie obszary planowane do zgłoszenia 
do Spisu Ramsar są także obszarami Natura 2000 lub ich częściami, zatem istnieje obowiązek prawny 
wynikający z prawa UE do utrzymania ich ekologicznego charakteru. 
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CEL 3. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 
 

STRATEGIA 3.1: Synergia i partnerstwo z innymi międzynarodowymi porozumieniami 
wielostronnymi i innymi międzypaństwowymi agencjami. Współpraca partnerska z 
międzynarodowymi i regionalnymi wielostronnymi porozumieniami środowiskowymi (MEAs) i innymi 
agencjami międzynarodowymi (IGOs) 

 
3.1.1 Czy krajowe punkty kontaktowe wyznaczone dla innych porozumień międzynarodowych zostały 
zaproszone do udziału w Krajowym Komitecie Ramsar/Komitecie Obszarów Wodno-Błotnych?  
Nie 
 
3.1.1 Dodatkowe informacje 
Do chwili obecnej strona Polska nie powołała Komitetu Ramsar ani innego ciała pełniącego jego 
funkcje. Tym niemniej,  w październiku 2012 r, odbyło się w GDOŚ spotkanie robocze, które miało na 
celu przedyskutowanie w gronie zaangażowanych stron potrzebę powołania takiego ciała. Na 
spotkanie zaproszone zostały punkty kontaktowe innych porozumień. Sprawę utworzenia Komitetu 
Ramsar pozostawiono otwartą, przyjmując współdziałanie zaproszonych interesariuszy z Krajowym 
Sekretariatem Konwencji Ramsarskiej w ramach corocznych spotkań. Najbliższe odbędzie się w 
październiku 2014 r. 
 

 
3.1.2 Czy na poziomie krajowym istnieją mechanizmy współpracy między Władzą Administracyjną 
Ramsar i punktami kontaktowymi ONZ oraz innych światowych i regionalnych organizacji i agencji 
(UNEP, UNDP, WHO, FAO, UNECE, ITTO, itd.)  
Nie 
 

STRATEGIA 3.2: Inicjatywy regionalne Popieranie istniejących regionalnych inicjatyw w ramach 
Konwencji i promowanie dodatkowych. 

 
3.2.1 Czy Strona była zaangażowana w rozwój i wdrażanie Inicjatywy Regionalnej w ramach 
Konwencji? 
Tak 
 
3.2.1 Dodatkowe informacje 
Polska uczestniczy we wdrażaniu Regionalnej Inicjatywy Konwencji Ramsar tj. w Karpackiej 
Inicjatywie Obszarów Wodno-Błotnych (Carpathian Wetland Initiative), w której udział biorą, obok 
Polski, Czechy, Węgry, Słowacja, Rumunia, Serbia i Ukraina. 

 
3.2.2 Czy strona dostarczała wsparcia lub brała udział w rozwoju innych regionalnych szkoleń lub 
centrów badawczych?  
Nie 
 

STRATEGIA 3.3: Pomoc międzynarodowa. Promowanie międzynarodowej pomocy dla wsparcia 
ochrony i racjonalnego użytkowania obszarów wodno-błotnych, przy jednoczesnym zapewnieniu 
włączenia zabezpieczeń środowiska i ocen oddziaływania na środowisko jako integralnych 
elementów w projektach rozwojowych krajowych i międzynarodowych, które mogą wpływać na 
obszary wodno-błotne. 

 
3.3.1 [Tylko dla Stron udzielających pomocy] Czy udzielano wsparcia na rzecz ochrony i zarządzania 
obszarów wodno-błotnych w innych państwach? 
Nie 
 
3.3.2 [Tylko dla Stron udzielających pomocy] Czy bezpieczeństwo środowiskowe i odpowiednia ocena 
były zapewnione we wspieranych projektach rozwojowych? 
Nie dotyczy 
 
3.3.3 [Tylko dla Stron otrzymujących pomoc]. Czy otrzymano finansową pomoc na wewnątrzkrajową 
ochronę i zarządzanie obszarów wodno-błotnych?  
Nie 
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STRATEGIA 3.4: Dzielenie się informacją i wiedzą ekspercką. Promowanie dzielenia się wiedzą 
ekspercką i informacją w zakresie ochrony i racjonalnego użytkowania obszarów wodno-błotnych. 

 
3.4.1 Czy utworzono sieci, w tym porozumienia bliźniacze, krajowe lub międzynarodowe w celu 
dzielenia się wiedzą i prowadzenia szkoleń na rzecz ochrony obszarów wodno-błotnych o podobnym 
charakterze? 
Nie 
 
3.4.2 Czy informacja o krajowych obszarach wodno-błotnych i/lub obszarach Ramsar i ich stanie jest 
publicznie dostępna, poprzez publikacje lub strony internetowe? 
Tak 
 
3.4.2 Dodatkowe informacje 
Podstawowe informacje o obszarach wodno-błotnych, jak i obszarach Ramsar dostępne są na stronie 
Krajowego Sekretariatu Konwencji, która zawiera także odnośniki do stron internetowych parków 
narodowych oraz Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, gdzie zamieszczone są bardziej 
szczegółowe informacje odnośnie wszystkich obszarów Ramsar. Raporty z monitoringu 
przyrodniczego dostępne są na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, a synteza tych 
raportów przekazywana jest Komisji Europejskiej, która prezentuje je w europejskim systemie 
informacyjnym CIRCA. Ponadto, istnieje wiele publikacji książkowych, artykułów naukowych czy 
portali zawierających informacje dotyczące obszarów wodno-błotnych, w tym obszarów Ramsar. W 
2014 r. Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (CKPŚ) w ramach projektu LIFE10 
INF/PL/000673 „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci 
Natura 2000 – promocja najlepszych praktyk”  przeprowadziło szkolenia w zakresie najlepszych 
praktyk stosowanych w ochronie mokradeł oraz wydane zostaną podręczniki o tej tematyce dostępne 
zarówno w formie papierowej jak i na stronach internetowych CKPŚ. Zebrane informacje stanowią 
podsumowanie rezultatów najlepszych projektów w tematyce obszarów wodno-błotnych.  
 
3.4.3 Czy informacja o obszarach wodno-błotnych i/lub o obszarach Ramsar została przekazana do 
Sekretariatu Ramsar w celu upowszechnienia?  
Tak 
 

STRATEGIA 3.5: Wspólne obszary wodno-błotne, dorzecza, gatunki migrujące. Promocja 
wspólnych inwentaryzacji obszarów i współpracy w zakresie zarządzania transgranicznymi obszarami 
wodno-błotnymi i dorzeczami, łącznie z prowadzeniem wspólnego monitoringu i zarządzania 
gatunkami zależnymi od mokradeł. 

 
3.5.1 Czy zidentyfikowano transgraniczne systemy wodno-błotne?  
Tak 
 
3.5.1 Dodatkowe informacje 
Główne systemy transgraniczne: 
- rzeki i dorzecza: Odra, Nysa Łużycka, Bug, 
- torfowiska w Górach Izerskich, 
- torfowiska subalpejskie w Karkonoszach, 
- Zalew Szczeciński, 
- Zalew Wiślany, 
- Torfowiska Orawsko-Nowotarskie, 
- torfowiska Polesia. 
 
3.5.2 Czy istnieje efektywna współpraca w zarządzaniu wspólnymi systemami wodno-błotnymi (np. 
dorzeczami lub strefą wybrzeża)?  
Częściowo tak 
 
3.5.2 Dodatkowe informacje 
Pomiędzy Polską i Niemcami funkcjonuje umowa o współpracy w sprawie wspólnego zarządzania i 
ochrony dorzeczy i wód granicznych (takich jak Odra, Nysa Łużycka, Zalew Szczeciński), w jej ramach 
działają grupy robocze zajmujące się poszczególnymi zagadnieniami związanymi z tymi terenami. W 
przypadku obszarów wodno-błotnych zlokalizowanych na obszarze przygranicznych parków 
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narodowych (takich jak Karkonoski, czy Poleski, które wchodzą w skład transgranicznych rezerwatów 
biosfery) Polska współpracuje z sąsiadującymi obszarami chronionymi by tereny były zarządzane jako 
całość. W ramach spójnego zarządzania Zalewem Wiślanym we współpracy z Rosją organizowane są 
konferencje i fora oraz realizowane są projekty (m. in. „VILA – Opportunities and Benefits of Joint Use 
of the Vistula Lagoon”), których celem jest m. in. opracowanie wspólnej strategii dla Zalewu 
Wiślanego. Zarządzanie dorzeczem Bugu wymaga współpracy Polski, Ukrainy i Białorusi, w tym celu 
utworzono m. in. Związek Transgraniczy Euroregion Bug. Współpraca taka odbywa się również w 
ramach transgranicznego rezerwatu biosfery „Polesie Zachodnie”. Ponadto, współpraca 
transgraniczna na rzecz wspólnego planowania zarządzania wodami dorzecza jest obowiązkiem 
wynikającym z Ramowej Dyrektywy Wodnej UE. 
 
3.5.3 Czy państwo uczestniczy w międzynarodowych sieciach lub inicjatywach dla zależnych od 
obszarów wodno-błotnych gatunków migrujących? 
Tak 
 
3.5.3 Dodatkowe informacje 
Polska jest stroną Konwencji o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt tzw. Konwencji 
Bońskiej. Polska przystąpiła również do Porozumienia na rzecz ochrony wodniczki (Acrocephalus 
paludicola), ustanowionego pod auspicjami Konwencji Bońskiej. Polska rozważa także przystąpienie  
do Porozumienia na rzecz ochrony afrykańskich i euroazjatyckich migrujących ptaków wodnych 
(AEWA) i od kilku lat współpracuje z sekretariatem tego porozumienia, a także bierze udział (jako 
obserwator) w niektórych konferencjach i spotkaniach organizowanych przez AEWA.  
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CEL 4. ZDOLNOŚĆ WDROŻENIOWA 
 

STRATEGIA 4.1: CEPA. Wsparcie i pomoc we wdrażaniu, na wszystkich poziomach organizacji 
społecznej, Programu Komunikacji, Edukacji, Partycypacji i Świadomości Społecznej (Rezolucja X.8), 
w celu promocji ochrony i racjonalnego użytkowania obszarów wodno-błotnych poprzez komunikację, 
edukację, partycypację i zwiększanie świadomości społecznej (CEPA), poprawa stanu świadomości 
co do celów, mechanizmów i kluczowych osiągnięć Konwencji. 

 
4.1.1 Czy istnieje ustanowiony plan działań w zakresie CEPA na rzecz mokradeł, 
a) na poziomie krajowym - Nie 
b) na poziomie regionalnym - Nie 
c) na poziomie dorzecza - Nie 
d) na poziomie lokalnym – Nie 
 
4.1.1. Dodatkowe informacje 
Jakkolwiek zadania w zakresie CEPA odnośnie mokradeł są realizowane, brakuje tu systemowego 
podejścia. Jednocześnie, Strategia ochrony obszarów wodno-błotnych w Polsce zawiera cele w tym 
zakresie i elementy takiego planu. 

 
4.1.2 Ile centrów (dla odwiedzających/ interpretacyjnych/edukacyjnych powstało w obszarach Ramsar 
i innych obszarach wodno-błotnych? 
Osiem ośrodków 
 
4.1.2 Dodatkowe informacje 
Podana liczba odnosi się do Obszarów Ramsar. Centra edukacyjne istnieją w pokrywających się w 
obszarami Ramsar parkach narodowych: Biebrzańskim, Ujścia Warty, Narwiańskim, Poleskim, 
Wigierskim, Słowińskim, Karkonoskim (obszar Ramsar zajmuje jedynie niewielką część parku) oraz w 
Rezerwacie przyrody Jezioro Świdwie. Istnieją także inne centra związane z edukacją przyrodniczą 
lub środowiskową, które zajmują się także obszarami wodno-błotnymi.  
4.1.3 Czy strona: 
a) promuje udział publiczny w podejmowaniu decyzji w zakresie planowania i zarządzania obszaram i 
wodno-błotnymi?  
Tak 
b) włącza interesariuszy w proces wyboru nowych obszarów Ramsar i w proces zarządzania 
obszarami Ramsar 
Częściowo 
 
4.1.3 Dodatkowe informacje 
Prawo wymaga uczestniczenia wszystkich grup interesariuszy w procesie powstawania planów 
ochrony/planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych stanowiących jednocześnie obszary 
Ramsar, a więc dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i obszarów Natura 2000.  

 
4.1.4 Czy istnieje ocena potrzeb szkoleniowych (krajowych i lokalnych) w zakresie wdrażania 
Konwencji? 
Nie 

 
4.1.5 Ile możliwości szkoleń dla zarządzających chronionymi obszarami wodno-błotnymi 
zorganizowano od czasu COP 11? 
a) na Obszarach Ramsar – 0 
b) na innych obszarach wodno-błotnych – 3 
 
4.1.5 Dodatkowe informacje 
W czerwcu 2013 r. w Jastrowiu oraz w październiku 2013 r. w Rucianem Nida, w ramach projektu 
LIFE10 INF/PL/000673 „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach 
sieci Natura 2000 – promocja najlepszych praktyk”  Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych 
przeprowadziło szkolenia w zakresie najlepszych praktyk stosowanych w ochronie mokradeł. W lipcu 
2014 r, w ramach projektu LIFE11 NAT/PL/423 Ochrona torfowisk alkalicznych (kod 7230) w 
młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej Klub Przyrodników przeprowadził w Kosobudkach 
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warsztaty praktycznej ochrony torfowisk. W szkoleniach tych brali udział zarządzający obszarami 
wodno-błotnymi.  
 
 
4.1.6 Czy jest Krajowy Komitet Ramsar/Obszarów Wodno-Błotnych? 
Nie 
 
4.1.7 Czy poza Krajowym Komitetem istnieją inne mechanizmy komunikacji, służące dzieleniu się 
informacjami i wytycznymi d/s wdrażania Konwencji Ramsar, które działałyby na styku: Władza 
Administracyjna Ramsar, a 
a) Zarządzający obszarów Ramsar – Tak 
b) Punkty kontaktowe innych konwencji – Tak 
c) Odpowiednimi ministerstwami, departamentami, agencjami – Tak 
 
4.1.7 Dodatkowe informacje 
a) Na stronie internetowej Sekretariatu Konwencji Ramsar zamieszczony jest tłumaczenie podręcznika 
pt. „Zarządzanie obszarami wodno-błotnymi”, z którego korzystają zarządzający obszarami Ramsar. 
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) stale współpracuje z zarządzającym obszarami 
Ramsar parkami narodowymi i Regionalnymi dyrekcjami Ochrony Środowiska (RDOŚ). 
Przedstawiciele tych instytucji wspólnie uczestniczą w konferencjach i warsztatach, organizowanych 
oddzielnie lub w ramach różnych projektów. Konferencje i warsztaty są organizowane również przez 
Krajowy Sekretariat Konwencji Ramsarskiej. 
b), c) – Komunikacja oficjalna. 
 
4.1.8 Czy podejmowano (przez administrację rządową lub NGOs) działania w ramach obchodów 
Światowego Dnia Obszarów Wodno-Błotnych?  
Tak 
 
4.1.8 Dodatkowe informacje 
Światowy Dzień Mokradeł obchodzony jest w Polsce co roku. Organizowane są imprezy, wykłady, 
wycieczki, warsztaty i konferencje dotyczące mokradeł ze szczególnym uwzględnieniem wybranych 
przez Sekretariat Konwencji Ramsar zagadnień na dany rok. Wydarzenia organizowane są zarówno 
przez organizacje pozarządowe (m. in. Centrum Ochrony Mokradeł – CMOK we współpracy z 
Wydziałem Biologii Uniwersytetu Warszawskiego), jak i jednostki budżetowe, takie jak parki narodowe 
(„Ujście Warty”, Biebrzański).  
 
4.1.9 Czy prowadzono kampanie, programy i projekty (inne niż Światowy Dzień Obszarów Wodno-
Błotnych), od czasu COP11, w celu budowania świadomości społecznej w zakresie znaczenia 
obszarów wodno-błotnych dla człowieka i przyrody, oraz usług ekosystemowych dostarczanych przez 
takie obszary?  
Tak 
 
4.1.9 Dodatkowe informacje 
Ciągłe działania na rzecz budowania świadomości społecznej w zakresie znaczenia obszarów wodno-
błotnych są prowadzone zarówno przez agendy rządowe (takie jak: parki narodowe, Generalna i 
Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska) jak i pozarządowych (takich jak Centrum Ochrony 
Mokradeł, Klub Przyrodników, Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków). Przykłady podejmowanych 
działań: ogólnopolski konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych dot. Konwencji 
Ramsarskiej i zagadnień ochrony mokradeł i wodniczki, Wszechnica Biebrzańska (cykliczne spotkania 
informacyjne i wykłady tematyczne adresowane do miłośników Bagien Biebrzańskich oraz osób 
zaangażowanych w ich czynną ochronę i promocję). i Biebrzańskie Sianokosy w Biebrzańskim Parku 
Narodowym, inicjatywa Rzeczpospolita Ptasia w Parku Narodowym „Ujście Warty”, rodzinne rajdy 
rowerowe, wycieczki i zajęcia edukacyjne dla dzieci organizowane przez pozostałe parki narodowe 
będące na liście Ramsar, wykłady, wycieczki przyrodnicze, wystawy i materiały edukacyjne w ramach 
projektu LIFE09 NAT/PL/000264 „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej 
Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej”, wydawanie folderów, broszur, 
książek i innych publikacji itp. 

 
STRATEGIA 4.2: Finanse Konwencji. Dostarczenie zasobów finansowych niezbędnych do 
zarządzania Konwencją, wdrażania mechanizmów i programów zalecanych przez Konferencję Stron, 
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z uwzględnieniem dostępności i efektywnego wykorzystania istniejących zasobów, rozpoznawanie i 
wykorzystywanie możliwości i mechanizmów w zakresie uruchomienia nowych i dodatkowych 
zasobów na rzecz wdrażania Konwencji. 

 
4.2.1 
a) Czy została w całości zapłacona składka za 2012, 2013, 2014?  
Tak 
b) jeśli nie, proszę wyjaśnić, co planuje się w celu zabezpieczenia przyszłych prawidłowych wpłat. 
Nie dotyczy 
 
4.2.2 Czy zostało dostarczone jakieś dodatkowe wsparcie finansowe (dobrowolny wkład) do działań 
Konwencji nie finansowanych podstawowo? 
Nie 

 
STRATEGIA 4.3: Efektywność ciał Konwencji. Zapewnienie, że Konferencja Stron, Stały Komitet, 
Panel Przeglądu Naukowo-Technicznego i Sekretariat działają z wysoką efektywnością i efektywnie 
wspierają wdrażanie Konwencji. 

 
4.3.1 Czy Strona użyła poprzedniego Raportu Krajowego do monitorowania wdrażania Konwencji na 
swoim terenie?  
Tak 
 

STRATEGIA 4.4: Wspópraca z Partnerami Międzynarodowymi i in. Maksymalizacja korzyści ze 
współpracy z Partnerami Międzynarodowymi Konwencji i innymi. 

 
4.4.1 Czy państwo otrzymało pomoc od jednego lub więcej Partnerów Międzynarodowych Konwencji, 
w celu wdrażania Konwencji?  
Tak 
 
4.4.1 Dodatkowe informacje 
Polski partner Birdlife International tj. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP), 
członkowie Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (m. in. Instytut Ochrony Przyrody, Instytut 
Ochrony Środowiska) oraz WWF Polska aktywnie uczestniczą i podejmują działania związane z 
obszarami wodno-błotnymi przy wsparciu swych zagranicznych partnerów. Przykłady realizowanych 
działań: projekt Central Europe Programme Habit Change (omówiony powyżej, Instytut Ochrony 
Środowiska-PIB), projekt „Zarządzanie siedliskiem wodniczki (Acrocephalus paludicola) poprzez 
wdrożenie zrównoważonych systemów zagospodarowania biomasy” LIFE09 NAT/PL/000260 (OTOP), 
projekt „Wody dla życia”, w ramach którego przeprowadzono analizę skutków przeprowadzonych 
inwestycji hydrotechnicznych na rzekach (WWF Polska). 
 
4.4.2 Czy państwo dostarczało pomocy jednemu lub więcej partnerów międzynarodowych Konwencji? 
Tak 
 
4.4.2 Dodatkowe informacje 
Krajowy Sekretariat Porozumienia o Ochronie Wodniczki wspiera projekty na rzecz czynnej ochrony 
wodniczki i siedlisk mokradłowych, realizowane przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.  
Przedstawiciel administracji rządowej uczestniczy obecnie w pracach Komitetu Sterującego projektu 
LIFE09 NAT/PL/000260 „Zarządzanie siedliskiem wodniczki (Acrocephalus paludicola) poprzez 
wdrożenie zrównoważonych systemów zagospodarowania biomasy”. Polska wspiera realizacje zadań 
statutowych niektórych członków IUCN (takich jak Instytut Ochrony Przyrody PAN oraz Instytut 
Ochrony Środowiska-PIB) poprzez dotacje na prowadzenie badań i projektów, z których część jest 
związana z problematyką ochrony obszarów wodno-błotnych.  
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Please submit the completed National Report in Microsoft Word format (.doc, 97-2003), as 
an electronic file (not a printed copy) and preferably by e-mail, to Alexia Dufour, Regional 

Affairs Officer, Ramsar Secretariat (dufour@ramsar.org) by 1 September 2014. 
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The structure of the COP12 National Report Format  

 
The COP12 National Report Format (NRF) is in four sections: 
 

Section 1 provides the institutional information about the Administrative Authority and 
National Focal Points for the national implementation of the Convention. 

 
Section 2 is a ‘free-text’ section in which the Party is invited to provide a summary of 
various aspects of national implementation progress and recommendations for the future. 

 
Section 3 provides the 66 implementation indicator questions, grouped under each 
Convention implementation strategy in the Strategic Plan 2009-2015, and with an optional 
‘free-text’ section under each indicator question in which the Contracting Party may, if it 
wishes, add further information on national implementation of that activity.  

 
Section 4 is an optional annex to allow any Contracting Party that so wishes to provide 
additional information regarding any or all of its Wetlands of International Importance 
(Ramsar Sites).  

 
General guidance for completing and submitting the COP12 National Report Format 
 

IMPORTANT – PLEASE READ THIS GUIDANCE SECTION BEFORE STARTING TO 
COMPLETE THE NATIONAL REPORT FORMAT 

 

1.  All Sections of the COP12 NRF should be completed in one of the Convention’s official 
languages (English, French, Spanish). 

 
2. The deadline for submission of the completed NRF is 1 September 2014. It will not be 

possible to include information from National Reports received after that date in the 
analysis and reporting on Convention implementation to COP12. 

 
3. All fields with a pale yellow background                       must be filled in.  
 
4. Fields with a pale green background                         are free-text fields in which to provide 

additional information, if the Contracting Party so wishes. Although providing information 
in these fields is optional, Contracting Parties are encouraged to provide such additional 
information wherever possible and relevant, as it helps us understand Parties’ progress and 
activity more fully, to prepare the best possible global and regional implementation reports 
to COP.  

 
5. The Format is created as a form in Microsoft Word. You are only able to submit replies 

and information in the yellow or green boxes, as all other parts of the form are locked to 
ensure that the structure and wording of indicators will remain uniform and comparable 
for all Parties.  

 
6. To select a yellow or green field you wish to complete, move the cursor over the relevant 

part of the form and left-click the mouse. The cursor will automatically move to the next 
field available. 

 
7. To move down through the sequence of fields, you can also use the ‘Tab’ key on the 

computer keyboard. 
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8. For a ‘free-text’ field, you can type in whatever information you wish. Note that there is 

only limited facility within the Microsoft ‘form’ format to make editorial changes in the 
‘free-text’ box once text has been entered. Therefore, if you wish to amend any of the text 
you have put in a green or yellow ‘free-text’ box, you should cut and paste the existing text 
into a separate document, make all the amendments, and then cut and paste the revised 
text back into the box. 

 
9. Certain keyboard characters interfere with the automatic entry of data into the Secretariat’s 

database. For that reason, please do not use double quote marks “ ” in the ‘free-text’ 
fields. Please only use single quote marks „ ‟. For the same reason, please only use 
simple text in the „free-text‟ fields: they cannot accept formatting, colours or objects 
such as tables and images. 

   
10. For each of the ‘indicator questions’ in Section 3, a drop-down menu of answer options is 

provided. These vary between indicators, depending on the question, but are generally of 
the form: ‘Yes’, ‘No’, ‘Partly’, ‘In progress’. This is necessary so that statistical comparisons 
can be made of the replies. 

 
11. For each indicator question you can choose only one answer. If you wish to provide 

further information or clarification, do so in the green additional information box below 
the relevant indicator question. Please be as concise as possible (maximum of 500 words 
in each free-text box). 

 
12.  To select an answer to an indicator question, use the Tab key, or move the cursor over the 

relevant yellow box and left-click the mouse. The drop-down menu of answer options will 
appear. Left-click the mouse on the answer option you choose, and this will appear in the 
centre of the yellow box. 

 
13.  An NRF is not usually completed by one person alone: for many indicators it is best for 

the principal compiler to consult with colleagues in their agency and others within the 
government and, as appropriate, with NGOs and other stakeholders who might have fuller 
knowledge of aspects of the Party’s overall implementation of the Convention. The 
principal compiler can save the document at any point and return to it later to continue or 
to amend answers. Compilers should refer back to the National Report submitted for 
COP11 to ensure the continuity and consistency of information provided. 

 
14.  After each session, remember to save the file in Microsoft Word, .doc, 97-2003 format. 

A recommended filename structure is: COP12NRF [Country] [date], for example: 
COP12NRFSpain13July2014.doc 

 
15. After the NRF has been completed, please send it in this format to Alexia Dufour, 

Regional Affairs Officer, Ramsar Convention Secretariat, preferably by e-mail 
(dufour@ramsar.org).  

   
16. The completed NRF must be accompanied by a letter or e-mail message in the name 

of the Head of Administrative Authority, confirming that this is the Contracting 
Party‟s official submission of its COP12 National Report. 

 
17. If you have any questions or problems, please contact the Ramsar Secretariat for advice (e-

mail as above). 

mailto:dufour@ramsar.org
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NATIONAL REPORT TO RAMSAR COP12 

SECTION 1: INSTITUTIONAL INFORMATION 

Important note: the responses below will be considered by the Ramsar Secretariat as the definitive 
list of your focal points, and will be used to update the information it holds. The Secretariat‟s 
current information about your focal points is available at www.ramsar.org/contacts_en. 

NAME OF CONTRACTING PARTY:   POLAND 

 
DESIGNATED RAMSAR ADMINISTRATIVE AUTHORITY 

Name of Administrative 
Authority: 

General Director for Environmental Protection 

Head of Administrative 
Authority - name and 
title: 

Michał Kiełsznia  

Mailing address: ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warsaw 

Telephone/Fax: tel.: (48)225792100, fax.: (48)225792127 

Email: kancelaria@gdos.gov.pl 

DESIGNATED NATIONAL FOCAL POINT FOR RAMSAR CONVENTION MATTERS 

Name and title: National Secretariat of Ramsar Convention 

Mailing address: 
General Directorate for Environmental Protection 
Department of Nature Resource Management 
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa      

Telephone/Fax: tel.: (22) 57-92-187, fax. (22) 57-92-197      

Email: sekretariat.ramsarska@gdos.gov.pl 

DESIGNATED NATIONAL FOCAL POINT FOR MATTERS RELATING TO THE SCIENTIFIC AND 
TECHNICAL REVIEW PANEL ( STRP) 

Name and title: National Secretariat of Ramsar Convention 

Name of organisation: 
General Directorate for Environmental Protection 
Department of Nature Resource Management 

Mailing address: ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa      

Telephone/Fax: tel.: (22) 57-92-187, fax. (22) 57-92-197 

Email: sekretariat.ramsarska@gdos.gov.pl 

DESIGNATED GOVERNMENT NATIONAL FOCAL POINT FOR MATTERS RELATING TO THE 
PROGRAMME ON COMMUNICATION, EDUCATION, PARTICIPATION AND AWARENESS (CEPA) 

Name and title: National Secretariat of Ramsar Convention 

Name of organisation: 
General Directorate for Environmental Protection 
Department of Nature Resource Management 

Mailing address: ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa      

Telephone/Fax: tel.: (22) 57-92-187, fax. (22) 57-92-197 

Email: sekretariat.ramsarska@gdos.gov.pl 

DESIGNATED NON-GOVERNMENT NATIONAL FOCAL POINT FOR MATTERS RELATING TO THE 
PROGRAMME ON COMMUNICATION, EDUCATION, PARTICIPATION AND AWARENESS (CEPA) 

Name and title: ................ 

Name of organisation: ................ 

Mailing address: ................ 

Telephone/Fax: ................ 

Email: ................ 

http://www.ramsar.org/contacts_en
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SECTION 2: GENERAL SUMMARY OF NATIONAL IMPLEMENTATION 
PROGRESS AND CHALLENGES 

REMINDER: Please do not use double quote marks “ ”: use single quotes „ ‟ instead. 
 

 
In your country, in the past triennium (i.e., since COP11 reporting): 
 
A. What have been the five most successful aspects of implementation of the Convention?  

1) designating  the 6 new Ramsar Wetland Sites and preparation of the Ramsar 
Information Sheet for each of them 

2) preparing projects of the following policy documents: 'State Water Policy until 2030 
(including the stage 2016)', 'State Marine Policy until 2020' and adopting 'Strategy for 
sustainable rural development, agriculture and fisheries for 2012-2020' , where the 
importance of wetlands in natural environment and enhancing human well-being has 
been recognized 

3) approving management plans for 2 Ramsar Sites: nature reserve Stawy Milickie (2013) 
and Natura 2000 site Jezioro Świdwie PLB320006 (2014), as well as working on 
preparation management plans for other Ramsar sites in Poland  

4) starting the process of assessing ecosystem services provided by wetlands, including 
those from the Ramsar List of Wetlands of International Importance  

5) launching many projects including wetland protection and restoration, financed from 
different funds and realised by NGOs, as well as children addressed educational actions 
aimed to raising awareness on the importace of wetlands for biodiveristy  

 
B. What have been the five greatest difficulties in implementing the Convention?  

1) Environmental Impact Assessements have not been carried out for several 
hydrotechnical investments which has resulted in detoriation of some wetlands in terms of 
hydrological conditions  

2) the level of public awareness on the role of wetlands in natural environment and 
enhancing human well-being remains sitll to low 

3) there have been shortages in financial and human resources engaged in wetland 
conservation 

4) there lacks a system-based approach to management of invasive alien species 
threatening wetlands  

5) there is a lack of approved long-term management plans for the majority of Ramsar 
Sites designated in Poland 

 
C. What are the five priorities for future implementation of the Convention?  

1) approving long-term management plans for all Ramsar sites in Poland 

2) updating the document: 'Strategy and Action Plan for Wetland Conservation in Poland'  

3) submitting the 6 new Ramsar Sites to the Secretariat of the Convention 

4) full implementation of the Water Framework Directive 

5) limiting or eliminating of negative impact of hydrotechnical investments on natural 
character of watercourses 

 
D. Do you (AA) have any recommendations concerning implementation assistance from the 

Ramsar Secretariat? 
No 
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E. Do you (AA) have any recommendations concerning implementation assistance from the 
Convention’s International Organisation Partners (IOPs)? (including ongoing partnerships 
and partnerships to develop) 

No 

 
F. How can national implementation of the Ramsar Convention be better linked with 

implementation of other multilateral environmental agreements (MEAs), especially those 
in the ‘biodiversity cluster’ (Ramsar, Convention on Biological Diversity (CBD), Convention 
on Migratory Species (CMS), CITES, and World Heritage Convention), and UNCCD and 
UNFCCC? 

Poland is the party to the conventions and agreements on nature conservation and has 
been implementing their provisions through including its commitments  into national 
policies and strategies. One of the main goals of the State Ecological Policy for 2009 - 
2012 with the perspective untill 2016 is integration of  policy on biodiversity conservation 
with sectoral policies and promotion of common responsibility for the good environmental 
status in the country. Implementation of ecological policy has included intensification of 
legislation and organizational activities on the protection of river valleys and other wetland 
ecosystems, and at the same time - saving rare and threatened species as well as 
traditional agricultural landcapes. There is planned restitution of degraded wetland 
ecosystems and habitats. One of the important instruments of the protection of the most 
threatened ecosystems and species is the ecological network Natura 2000, of which 
considerable part encompasses river valleys, bogs and other wetlant areas. The 
protection of the Ramsar Sites as well as preparation and implementation of their 
management plans enhances sustaining wetland habitats and related plant and animal 
species following the provisions of CBD and CMS.  

  

 
G. How can implementation of the Ramsar Convention be better linked with the 

implementation of water policy/strategy and other strategies in the country (e.g., on 
sustainable development, energy, extractive industries, poverty reduction, sanitation, food 
security, biodiversity)? 

The provisions of the Ramsar Convention on conservation and sustainable utilization of 
wetlands and the urgent need to protect wetlands have been already taken into account 
in national plans of action and strategies, such as ‘National Strategy and Action Plan for 
Biodiversity Conservation and Sustainable Use of its Components for 2014-2020’ and  
‘Strategy for sustainable rural development, agriculture and fisheries for 2012-2020’. 
Some policy documents are still elaborated as the projects or else require endorsment  
and implementation, e.g ‘Project of State Water Policy until 2030’, ‘Project of State 
Marine Policy until 2020’. The protection of bogs and river valleys is included in the new 
Programme of Rural Development for 2014-2020 which will soon be approved. Ramsar 
Convention recommendations  adopted within the Convention framework should be taken 
into account while elaborating management plans for national parks, landscape parks, 
nature reserves and Natura 2000 sites.  

 
H. Do you (AA) have any other general comments on the implementation of the Convention? 

 No 

 
I. Please list the names of the organisations which have been consulted on or have 
contributed to the information provided in this report:  
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1. Ministry of National Education 

2. Ministry of Infrastructure and Development 

3. Ministry of Science and Higher Education 

4. Ministry of Agriculture and Rural Development 

5. Ministry of Sport and Tourism 

6. Ministry of the Environment 

7. National parks: Warta River Mouth NP, Słowiński NP, Wigry NP, Biebrza River NP, 
Narew River NP, Poleski NP and Karkonosze NP  

8. Institute of Environmental Protection – National Research Institute 

9. General Directorate of the State Forests  

10. General Directorate for National Roads and Motorways 

11. National Council of Water Management 

12. Regional Directorates for Environmental Protection in Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, 
Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, 
Rzeszów, Szczecin, Warszawa and Wrocław 

13. Regional Water Management Authorities in Gdańsk, Gliwice, Kraków, Poznań, 
Szczecin, Warszawa and Wrocław 

14. The Offices of the Marshals of the Voivodeships Kujawsko-Pomorskie, Lubelskie, 
Lubuskie, Małopolskie, Mazowieckie, Opolskie, Podkarpackie, Pomorskie, Śląskie, 
Świętokrzyskie, Warmińsko-Mazurskie, Wielkopolskie and Zachodniopomorskie  

15. Maritime Offices in Gdynia, Słupsk and Szczecin 

16. Provincial Land Melioration and Water Authorities in Rzeszów, Katowice, Kielce, 
Poznań, Białystok, Lublin, Łódź, Opole, Warszawa, Szczecin, Olsztyn, Gdańsk, Elbląg 
and Włocławek 

17. Polish Tourist Organisation 
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SECTION 3: INDICATOR QUESTIONS AND FURTHER IMPLEMENTATION 
INFORMATION 

 
REMINDER: Guidance for completing this section 
 

1. For each ‘indicator question’, please select one answer from the ‘drop-down’ list in the yellow 
box.     

 
2. If you wish to add any additional information on a specific indicator, please provide this 

information in the green ‘free-text’ boxes below the indicator questions.  
 
3. If you wish to amend any of the text you have put in a green ‘free-text’ box, you should cut and 

paste the existing text into a separate file, make the amendments, and then cut and paste the 
revised text back into the green box. 

 
4. Some characters used in the free text box prevent the automatic data entry into our database 

National Reports. For that reason, please do not use double quote marks “ ” in the free text 

boxes. Use single quotes „ ‟. Text in the „free text‟ boxes should be simple text only: they 
cannot accept formatting, colours or objects such as tables and images. 

 
5. To help Contracting Parties refer to relevant information they provided in their National Report 

to COP11, for each appropriate indicator a cross-reference is provided to the equivalent 
indicator(s) in the COP11 NRF, shown thus: {x.x.x} 

 
6. Where appropriate, a cross-reference is also provided to the relevant Key Result Area (KRA) 

relating to Contracting Parties implementation in the Strategic Plan 2009-2015. 
 
7. Only Strategic Plan 2009-2015 Strategies and KRAs for which there are significant 

implementation actions for Contracting Parties are included in this reporting format; those parts 
of the Strategic Plan that do not refer directly to Parties are omitted. 

 

GOAL 1. THE WISE USE OF WETLANDS 

STRATEGY 1.1 Wetland inventory and assessment. Describe, assess and monitor the extent and 
condition of all types of wetlands as defined by the Ramsar Convention and wetland resources at 
relevant scales, in order to inform and underpin implementation of the Convention, in particular in the 
application of its provisions concerning the wise use of all wetlands. 
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1.1.1 Does your country have a comprehensive National Wetland 
Inventory? {1.1.1} KRA 1.1.i 

A - Yes 

1.1.1 Additional information:  
The national wetland data base has been carried out by the Institute of Technology and 
Life Sciences in Falenty within the GIS-Wetlands system. Based on the data collected, 
there have been prepared the registry and the map of terrestial ecosystems dependent 
on water with the main aim to plan management of water resources. There have been 
also carried out detailed inventories of selected wetland types, e.g. oligotrophic Lobelia 
lakes, alkaline bogs and Baltic raised bogs. The inventory of natural habitats (including 
wetlands) has been carried on the territories managed by the State Forests (about 30% 
of Poland's area). Moreover, partial inventories have been conducted for selected animal 
groups (e.g. amphibians, reptiles, birds) as well as water characteristics (water level, 
chemical and physical properties of water) or else specific habitats and areas. These are 
supervised  by managers of a given territory, and among others: Marshal Offices, 
Regional Directorates for Environmental Protection, Landscape Parks and National 
Parks.  

 
1.1.2 Is wetland inventory data and information maintained and made 

accessible to all stakeholders? {1.1.2} KRA 1.1.ii 
C - Partly 

1.1.2 Additional information: 

         Most of the gathered data on wetlands is available either at the webpages or on 
request. The latter means that everyone can gain access to information of interest 
provided that the request is answered positively. However, some data is the 
property of scientific units, non-governmental organisations or the State Forests, 
and in that case these institutions decide on information accessibility. Data 
concerning the sites of rare and threatened species of plants and animals are not 
publicly available.       
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1.1.3 Has the condition* of wetlands in your country, 
overall, changed since the last triennium? {1.1.3} 

a) Ramsar Sites 

              b) wetlands generally 

Please comment on the sources of the information on which your 
answer is based in the green free- text box below. If there is a 
difference between inland and coastal wetland situations, please 
describe.  If you are able to, please describe the principal 
driver(s) of the change(s). 

* ‘Condition’ corresponds to ecological character, as defined by 

the Convention 

 

 

a) O - No change 

b) N - Status deteriorated 

1.1.3 Additional information on a) and/or b):  

a) There is no data available on change of the condition of Ramsar sites in Poland. 
However, on these areas there have been continously carried out various projects with 
the aim to improve wetland condition. The management plans for the majority of the 
existing Ramsar Sites in Poland have been either elaborated or finished and approved. 
Wetlands are still subject of strong pressures connected with intensification of agriculture 
and better availability of funds for transformation of rivers and their valleys.  
 
b) There has been strong public demand for river regulations, flood control and meadow 
amelioration. Consequently, drainage systems are introduced into river valleys and 
meadow cultivation as well as utilized wetland agricultural areas are turned into 
agricultural fields. Under flood control slogans, there are carried out large investments in 
river valleys which often have negative impact on wetlands. Other difficulties in sustaining 
good condition of wetlands are associated among others with: climate change (higher 
temperatures lead to enhanced evaporation as well as shorten snowmelt periods); high 
fluctuations of water regime; trophic and pH changes within wetlands; abandonment of 
agricultural activities in some wetland areas followed by ecological succession and 
invasion of alien species. On the other hand, in some areas in Poland, there are carried 
out several projects (co-financed by the European Union) with the aim to improve 
hydrological conditions of wetland sites as well as  their conservation status and/or 
restoration.   
 

 

 
 

STRATEGY 1.3 Policy, legislation and institutions. Develop and implement policies, legislation, and 
practices, including growth and development of appropriate institutions, in all Contracting Parties, to 
ensure that the wise use provisions of the Convention are being effectively applied. 

 
1.3.1 Is a National Wetland Policy (or equivalent instrument) in 

place? {1.3.1} KRA 1.3.i 

(If ‘Yes’, please give the title and date of the policy in the green text box) 

A - Yes 

1.3.1 Additional information:  
'Strategy and Action Plan for Wetland Conservation in Poland for the years 2006-2013' 
was prepared and approved by the Minister of Environment  in 2006. 
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1.3.2 Have wetland issues been incorporated into other national 
strategies and planning processes, including: 

 

a) Poverty eradication strategies 

b) Water resource management and water efficiency plans 

c) Coastal and marine resource management plans 

d) National forest programmes 

e) National strategies for sustainable development 

f) National policies or measures on agriculture 

g) National Biodiversity Strategy and Action Plans drawn up 
under the CBD 

{1.3.3} KRA 1.3.i 

 
 

 

a)  
Z - Not applicable 

b)  D - Planned 

c)  D - Planned 

d)  C - Partly 

e)  
Z - Not applicable 

f)   A - Yes 

g)  A - Yes 

 

1.3.2 Additional information:  
a) Not applicable. 
b) The project of ‘State Water Policy until 2030 (including the stage 2016)’ includes the 
aims such as the protection of water resources and water ecosystems associated with 
water, as well as it stresses the necessity of adaptation to climate change, conservation of 
water ecosystems as well as the use of more effective non-technical methods of flood and 
drought mitigation.  
c) The project of ‘State Marine Policy until 2020’ includes the following aims: effective 
protection of marine shores and the areas where rivers flow into the sea; preparation and 
implementation of sea water protection programmes; monitoring of marine areas including 
elaboration of action plans on remedial actions for sea water pollution (applies also to 
Natura 2000 sites); reduction of nitrogen and phosphorus emissions which cause water 
eutrophisation; implementation of sea shore protection programmes taking into 
consideration the need to preserve natural habitats as well as those of wild plant and 
animal species, with particular regard to protected areas and green corridors. Moreover,  
new Common Fisheries Policy which has been in force since January 2014 includes the 
aims such as: the protection of marine environment, sustainable management of 
commercially exploited species and achievement of the good environmental status until 
2020. 
d) One of the aims included in Poland’s Forest Policy is water retention in forests. 
Moreover, according to the regulation by the General Director of the State Forests of 21 
November 2011,  updated  ‘Silviculture Principles’ have been implemented ever since. 
The document includes the section ‘Development of Water Resources’ with specific 
instructions on how to effectively protect wetlands during forest management activities. 
e) Not applicable. 
f) The document ‘Strategy for sustainable rural development, agriculture and fisheries for 
2012-2020’ includes: the protection of water quality; wise use of water resources in 
agriculture and fisheries; increase of water retention; adaptation of agriculture and 
fisheries to climate change and its contribution to combating climate change. The 
protection of river valleys, bogs and other wetlands has been included in the new Rural 
Development Programme for 2012-2020 to be soon endorsed.  
g) The recommendations included in the ‘Strategy for Wetland Conservation in Poland’ 
are taken into consideration in the National Strategy and Action Plan for Biodiversity 
Conservation and Sustainable Use of its Components for  2007-2013 as well as for that 
elaborated for the years 2014-2020.     
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1.3.3 Are Strategic Environmental Assessment practices applied 
when reviewing policies, programmes and plans that may 
impact upon wetlands? {1.3.4} KRA 1.3.ii 

A - Yes 

1.3.3 Additional information:  
Polish law requires conducting strategic environmental assessments for each plan and 
programme that could have influence on environment, and particularly on Natura 2000 
areas. 

 

 
1.3.4 Are Environmental Impact Assessments made for any 

development projects (such as new buildings, new roads, 
extractive industry) that may affect wetlands,? {1.3.5} KRA 1.3.iii 

C - In some cases 

1.3.4 Additional information:  
Polish law requires carrying out the Environmental Impact Assessment for every project 
that could significantly affect natural environment and this also applies to wetland projects. 
Project are pre-assessed in order to decide whether full EIA is needed. Two of the 
eligibility criteria for full EIA are: the existence of a wetland in a given area and the 
project’s possible effects on this wetland. Unfortunately, there are challenges in this 
procedure, e.g. how  to distinguish whether a particular project refers to water 
‘maintenance’ or water ‘regulation’. The answer to this question has an effect on the final 
decision whether a given project significantly impacts natural environment. Next question 
is if there is a need for obtaining the decision on environmental circumstances as well as 
obtaining  a permit according to the Water Law Act or not as it is in case of ‘maintenance’ 
projects. As a result of not fullfilling the procedures, several hydrotechnical projects 
undertaken in Poland have destroyed (sometimes irreversibly) natural character of some 
rivers. However, actions to eliminate projects that destroy rivers are already undertaken 
by governmental institutions such as the General Directorate for Environmental Protection 
and by non-governmental organizations such as  Naturalist' Club, WWF Poland, Polish 
Society for the Protection of Birds (OTOP) and Wetlands Protection Centre (CMOK).  

 

 
1.3.5 Have any amendments to existing legislation been made to 

reflect Ramsar commitments? {1.3.6} 
A - Yes 

1.3.5 Additional information:  
To avoid situations described above (point 1.3.4) in 2014 the Nature Conservation Act 
was changed (article 118). At present every project on water storage or project which 
could possibly change the water balance on a protected area or on a natural watercourse 
have to be reported to the appropriate regional director for environmental protection. The 
regional director for environmental protection could impose an obligation for obtaining the 
decision on environmental circumstances. In cases where planned projects could possibly 
singinficantly affect Natura 2000 sites (including wetlands) the regional director for 
environmental protection could impose an obligation for carrying out full EIA. 

 

 
 

STRATEGY 1.4: Cross-sectoral recognition of wetland services. Increase recognition of and 
attention in decision-making to the significance of wetlands for reasons of biodiversity conservation, 
water supply, coastal protection, integrated coastal zone management, flood defence, climate change 
mitigation and/or adaptation, food security, poverty eradication, tourism, cultural heritage, and scientific 

research, by developing and disseminating methodologies to achieve wise use of wetlands. 
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1.4.1 Has an assessment been made of the ecosystem 
benefits/services provided by Ramsar Sites? {1.4.1} KRA 1.4.ii 

D - Planned 

1.4.1 Additional information:  
The General Directorate for Environmental Protection has launched the project  
‘Assessment of ecosystem services provided by the Ramsar Site - the Wigry National 
Park’ which is now realised.  

 

 
1.4.2 Have wetland programmes or projects that contribute to 

poverty alleviation objectives or food and water security plans 
been implemented? {1.4.2} KRA 1.4.i 

C - Partly 

1.4.2 Additional information:  
Programs and projects that are implemented and carried out on wetlands have only 
indirect influence on poverty alleviation (new job positions) and food and water security 
(improvement of overall ecological condition).      

 

 
1.4.3 Have socio-economic and cultural values of wetlands been 

included in the management planning for Ramsar Sites and 
other wetlands? {1.4.4} KRA 1.4.iii 

A - Yes 

1.4.3 Additional information (If ‘Yes’ or ‘Partly’, please indicate, if known, how many Ramsar Sites and 

their names):  
Polish law requires taking into consideration socio-economic and cultural aspects while 
planning protection activities in elaborated management plans for nature protection areas 
such as landscape parks and national parks including those which encompass the 
Ramsar Sites (for example in Warta River Mouth National Park, Słowinski NP, Wigry NP, 
Biebrza River NP, Narew River NP, Polesie NP and Subalpine peatlands in Karkonosze 
NP). 

 

 
 

STRATEGY 1.5 Recognition of the role of the Convention. Raise the profile of the Convention by 
highlighting its capacity as a unique mechanism for wetland ecosystem management at all levels; 
promote the usefulness of the Convention as a possible implementation mechanism to meet the goals 
and targets of other global conventions and processes. 

 

 

1.5.1 Since COP11, have you brought the ‘Changwon Declaration’ 
(Resolution X.3) to the attention of your: 

 
a. head of state 
b. parliament 
c. private sector 
d. civil society  

{1.5.2}  

 

 

 

a. B - No 

b. B - No 

c. B - No 

d. A - Yes 
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1.5.1 Additional information:  
The Declaration was not brouht to the head of state, to parliament and to private sector. 
However, the postulates from the Declaration were included into reports, statements and 
strategies prepared by the Ministry of Environment. The text of the 'Changwon 
Declaration' is available ond the website of the General Directorate for Environmental 
Protection.   

 

 
 

STRATEGY 1.6 Science-based management of wetlands. Promote successful implementation of the 
wise use concept by ensuring that national policies and wetland management plans are based on the 
best available scientific knowledge, including technical and traditional knowledge. 

 
1.6.1 Has research to inform wetland policies and plans been 

undertaken in your country on: 

a. agriculture-wetland interactions  

b. climate change 

c. valuation of ecoystem services 

{1.6.1} KRA 1.6.i 

 

a. A - Yes 

b. A - Yes 

c. D - Planned 

1.6.1 Additional information:  
a. Research on agriculture and wetland interactions has been conducted by many 
scientific institutions, and particularly by the Institute of Technology and Life Sciences in 
Falenty. The activities of the Institute also include research results implementation, 
dissemination of knowledge, consulting and training, incentive actions and monitoring 
which concern among others irrigation and drainage engineering, agricultural drainage, 
water and flood devices. Research of this kind has been also undertaken  by  Warsaw 
University of Life Sciences. 
b. Research on the effects of climate change and wetlands are conducted by scientific 
institutions. A good  example of this is the project ‘Habit-Change - Adaptive management 
of climate-induced changes of habitat diversity in protected areas’ which was conducted in 
Biebrzański National Park (Ramsar Site) in cooperation with the Institute of Environmental 
Protection – National Research Institute. The project's overall objective was to evaluate, 
enhance and adapt existing management and conservation strategies in protected sites to 
pro-actively respond on likely influences of CC as a threat to habitat integrity and diversity. 
In 2012 the General Directorate for Environmental Protection published a report 
'Evatuation of climate change impact on biodiversity and resulting recommendations for 
the Nature Conservation Administration in Poland untill 2030'. In 2013 on the commission 
of the Ministry of Environment the ‘Strategic Adaptation Plan for the sectors and areas 
vulnerable to climate change until 2020 with a perspective until 2030’  was elaborated. 
The document was adopted by tge Coucil of Ministers in October 2013. Among other 
things the Plan contains the guidelines for mitigation and minimizing the negative impact 
of climate change on wetlands and wetland dependent species. 
c. Besides the project which has just been launched by the General Directorate for 
Environmental Protection - ‘Ecosystem services assessment provided by Ramsar 
Wetland: Wigierski National Park’, the Ministry of Environment announced a tender for the 
project: ‘Mapping and assessment of ecosystems and services which they provide in 
Poland - expertise’. Projects on ecosystem services are also conducted by universities 
(Warsaw University, University of Poznań) and research institutes ( e.g. Institute of 
Environmental Protection). 
 

 

 



National Report Format for Ramsar COP12, page 16 
 
 

 

1.6.2 Have all wetland management plans been based on sound 
scientific research, including research on potential threats to 
the wetlands? {1.6.2} KRA 1.6.ii 

C - Partly 

1.6.2 Additional information:  
Wetland management plans are based on sound knowledge and scientific research. 
However, for some Natura 2000 areas there are prepared Plans of Protection Tasks 
which do not require collecting complete inventory field data, and they are prepared based 
on existing knowledge, which is not necessarily actual and solid. In such cases knowledge 
complementation  becomes one of the protection tasks.      

 

 
 

STRATEGY 1.7 Integrated Water Resources Management. Ensure that policies and implementation 
of Integrated Water Resources Management (IWRM), applying an ecosystem-based approach, are 
included in the planning activities in all Contracting Parties and in their decision-making processes, 
particularly concerning groundwater management, catchment/river basin management, coastal and 
nearshore marine zone planning and climate change mitigation and/or adaptation activities. 

 
1.7.1 Do your country’s water governance and management 

systems treat wetlands as natural water infrastructure integral 
to water resource management at the scale of river basins? 
{1.7.2} KRA 1.7.ii 

D - Planned 

1.7.1 Additional information:  
    
Wetlands are perceived as the element of natural water retention, thus the need for their 
protection is recognized, at least at a level of general programmes on management of 
river basin waters. In the next planning cycle there is expected more complete inclusion of 
the requirements of wetland conservation in these programmes. The project of 'State 
water policy until 2030 (including the stage 2016)' includes the following aim: the use of 
more effective non-technical  methods for flood and drought mitigation. Thus, in this 
general document, wetlands  are already considered as elements of natural water 
retention. However, at present  this is only the project of policy and needs to be approved 
and implemented. 

 

 
1.7.2 Have Communication, Education, Participation and 

Awareness (CEPA) expertise and tools been incorporated into 
catchment/river basin planning and management (see 
Resolution X.19)? {1.7.3} 

A - Yes 

1.7.2 Additional information:  
Ramsar resolution X.19 is not directly implemented, but the approach which it represents - 
namely consultations, education and actions to raise public awareness is an integral 
element of preparing River Basin Management Plans in accordance with the Water 
Directive  (three rounds of consultations, conducting surveys among stakeholders, 
meetings of councils and committees, preparing brochures and articles, internet forums,  
etc.). There are also organized  trainings in the framework of various  projects, e.g. 
trainings for the authorities of Municipalities and employees of the Provincial Land 
Melioration and Water Unit in Opole city which are connected with preparing the ‘Strategy 
for restoration of river natural character– achievement of the good status of the Stobrawa 
river waters by 2015’.     

 

 

http://www.ramsar.org/pdf/res/key_res_x_19_e.pdf
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1.7.3 Has your country established policies or guidelines for 
enhancing the role of wetlands in mitigating or adapting to 
climate change? {1.7.5} KRA 1.7.iii 

C - Partly 

1.7.3 Additional information:  
One of the actions included in the ‘Strategic adaptation plan for the sectors and areas 
vulnerable to climate change until 2020 with a perspective until 2030’ (prepared by the 
Ministry of Environment and adopted by the Council of Ministers in October 2013) aims to 
appropriately direct activities towards biodiversity protection and sustainable forest 
management in the context of climate change. The ‘Strategic adaptation plan’ includes 
among others the following statements: ‘in view of habitat protection the most important 
activities are these which aim to sustain and restore wetlands, wherever it is possible’ and 
“continuation of the programme on protecting soil from erosion, continuation and 
broadening of small water retention programmes and that on soil retention - especially in 
forests and grasslands'. There are conclusions and recommendations on expansion of 
research on the areas particularly vulnerable to climate change such as wetlands, river 
valleys and seashores as well as sustainable management of wetlands and river 
floodplains in order to sustain proper water flow and quality. However, at the moment 
wetlands are more the objects of the protection against climate change than a tool to 
mitigate or adapt to CC. 

 

 
1.7.4 Has your country formulated plans or projects to sustain and 

enhance the role of wetlands in supporting and maintaining 
viable farming systems? {1.7.6} KRA 1.7.v 

C - Partly 

1.7.4 Additional information:  
One of the aims of the ' Rural Development Program for 2014-2020'  is to support the  
activities which lead to the protection of rural biodiversity including the protection of  
valuable natural habitats on Natura 2000 sites and outside of them (this applies also to 
wetlands) as well as to the improvement of water management which encopasses also 
promotion of wise use of fertilizers and pesticides. The Rural Development Programme 
provides financial support for farmers who manage their land so as to sustain valuable 
natural habitats in good condition. Among  detailed goals there are the promotion of the 
protection of carbon sink ecosystems in agriculture and forestry, including peatbogs.      
 

 

 
 

STRATEGY 1.8 Wetland restoration. Identify priority wetlands and wetland systems where restoration 
or rehabilitation would be beneficial and yield long-term environmental, social or economic benefits, and 
implement the necessary measures to recover these sites and systems.  

 
1.8.1 Have priority sites for wetland restoration been identified? 

{1.8.1} KRA 1.8.i 

 

A - Yes 
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1.8.1 Additional information:  
The Red List of priority sites for wetland protection and restoration was developed to the 
order of the Ministry of the Environment by the Institute of Environmental Protection-
National Research Institute, Warsaw. Moreover, wetlands which should be restored 
and/or rehabilitated are being identified while preparing protection plans and plans of 
protection tasks for designated areas. Numerous wetlands have factually been restored or 
rehabilitated under such projects in effect of actions taken including: blocking water 
discharge, water regime restoration and removing of shrubs, trees, common reed and 
invasive alien species from open wetlands. Protection of wetlands within the Natura 2000 
network is also taken into account in the frame of PAF (Prioritised Action Frameworks). 
The aim of PAF is concentration of actions and financial resources on achieving priority 
objectives.    

 

 
1.8.2 Have wetland restoration/rehabilitation programmes or 

projects been implemented? {1.8.2} KRA 1.8.i 

 

A - Yes 
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1.8.2 Additional information:  
Examples of projects/programmes aiming at restoration and/or rehabilitation of wetlands 
include: 
 • POIS.03.01.00-00-003/09 i POIS.03.01.00-00-003/10 'Increasing of retention ability in 
the State Forests' (State Forests), 
•POIS.05.01.00-00-199/09 ‘Continuation of wetland ecosystem protection in the Drawsko 
Forest’ (Naturalists’ Club), 
• LIFE11NAT/PL/000423 ‘Protection of alkaline fens (7230) in the young post-glacial 
landscape of northern Poland’ (Naturalists’ Club), 
• POIS.05.01.00-00-379/12 ‘Active protection of endangered habitats in Masovian and 
Podlasie nature reserves’ (Wetlands Protection Centre), 
• LIFE09NAT/PL/000254 - ‘Restoration and maintaining of waterfowl habitats’ (Warta 
River Mouth National Park), 
• LIFE09NAT/PL/000257 ‘Wetlands work wonders!’ (Warta River Mouth National Park), 
- ‘Protection of the upper Biebrza basin wetlands’ (Biebrza National Park), 
• LIFE09NAT/PL/000258 ‘Restoration of hydrological network in the middle Biebrza river 
basin’ (Biebrza National Park), 
 • POIS 'Conservation of habitats and species on the Rynki peatbogs in the Narew River 
National Park' (Narew River National Park), 
• LIFE09NAT/PL/000263 ‘Protection of waterfowl species in five national parks – habitat 
restoration and reduction of effects of invasive alien species’ (the project is implemented 
in wetlands of the five national parks: Narew River NP, Biebrza NP, Drawienski NP, 
Slowinski NP and the Warta River Mouth NP), 
• POIS ‘Restoration and maintaining of open ecosystems in the Slowinski National Park’ 
(Słowiński National Park), 
• LIFE09NAT/PL/000260 'Facilitating Aquatic Warbler (Acrocephalus paludicola) habitat 
management through sustainable systems of biomass use' (Polish Society for the 
Protection of Birds), 
• LIFE13NAT/PL/000009 ‘Active protection of water crowfoot species habitats and 
clearance of the Drawa river green corridor in Poland’ (Regional Directorate for 
Environmental Protection in Szczecin), 
• LIFE09NAT/PL/000258 'Restoration of hydrological system in the Middle Basin of the 
Biebrza Valley. Phase I.' (Biebrza National Park) 
- Profect financed by Fish Operational Programme ‘Maintenance of biodiversity in the 
Stawy Milickie nature reserve’ (Milickie Ponds Company) 
 

 

 
 

STRATEGY 1.9 Invasive alien species. Encourage Contracting Parties to develop a national inventory 
of invasive alien species that currently and/or potentially impact the ecological character of wetlands, 
especially Ramsar Sites, and ensure mutual supportiveness between the national inventory and IUCN’s 
Global Register on Invasive Species (GRIS); develop guidance and promote procedures and actions to 
prevent, control or eradicate such species in wetland systems. 

 

1.9.1 Does your country have a comprehensive national inventory of 
invasive alien species that currently or potentially impact the 
ecological character of wetlands? {1.9.1} KRA 1.9.i 

B - No 
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1.9.1 Additional information:  
There is no national inventory of invasive alien species which occur in wetlands. However, 
a book on 'Invasive species of plants in wetland ecosystems of Poland' was prepared and 
released by  the Naturalists’ Club in 2009. In 2012, the Regulation of the Minister of the 
Environment was issued on the matter of the list of alien species of plants, animals and 
fungi which in case of release into environment can pose threats to native species and/or 
habitats (. Two additional publications were also released on alien invasive species in 
Polans including: 'Alien species the Polish fauna' released by the Institute of Nature 
Conservation of the Polish Academy of Sciences in 2011[the list is available at the 
address: http://www.iop.krakow.pl/gatunkiobce] as well as  ‘Plants of alien origin in Poland 
with particular emphasis on invasive species’ released by the General Directorate for 
Environmental Protection in 2012. At present the Best Practice Codex - 'Horticulture vs. 
alien invasive species' is under preparation.  

 

 
1.9.2 Have national policies or guidelines on invasive species 

control and management been established for wetlands? 
{1.9.2} KRa 1.9.iii  

B - No 

1.9.2 Additional information:  
An European Parliament Regulation on the prevention and management of the 
introduction and spread of invasive alien species will come in power in January 2015. It 
will result in establishing coherent policy on this topic within the entire European Union.  
The knowledge on alien species gathered and extended owing to the scientific research, 
exchange of information etc. is used in the frame of many projects which are carried out in 
wetlands as well as activities conducted by wetland managers include the fight aginst 
invasive alien species. Recommendations on how to eradicate invasive alien species from 
wetlands are given in the above mentioned publication of the Naturalists’ Club, released in 
2009. Currently, on the commission of the General Directorate of Environmental 
Protection, the guidelines on fighing against Sosnowsky's hogweed (Heracleum 
sosnowskyi) and giant hogweed (Heracleum mantegazzianum) in Poland are elaborated, 
as well as a programme of management of population of the sika deer (Cervus nippon) in 
Poland. Programmes to figh against the other alien invesive species' harmful to the native 
species' and/or habitats will be prepared succesively.  

 

 
 

STRATEGY 1.10 Private sector. Promote the involvement of the private sector in the conservation and 

wise use of wetlands. 

 
1.10.1 Is the private sector encouraged to apply the Ramsar wise 

use principle and guidance (Ramsar handbooks for the wise 
use of wetlands) in its activities and investments concerning 
wetlands? {1.10.1} KRA 1.10.i 

C - Partly 

1.10.1 Additional information:  
Representatives of the private sector are broadly invited to take part in wetland protection 
and encouraged to support wetland protection projects. However, the guidance for wise 
use of wetland ecosystems included in the Ramsar handbooks is not directly implemented 
by the private sector.  
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1.10.2 Has the private sector undertaken activities or actions for the 
wise use and management of: 

a. Ramsar Sites  

b. Wetlands in general 

{1.10.2} KRA 1.10.ii 

 

 

a. A - Yes 

b. A - Yes 

1.10.2 Additional information:  
Many wetlands, both within and outside protected areas, are privately owned. Maintaining 
ecological character of those wetlands often requires that they are extensively used and 
not totally abandoned. While taking actions to sustain the ecological character of wetland, 
the wetland owners are provided with payments under agri-environmental schemes to 
ensure that farmers do not suffer losses due to limitations imposed by the protection  
recommendations. This guarantees undertaking right actions aiming at maintenance of 
wetland natural character and farmers are not deprived of income derived from wetlands. 
Many actions for wetland conservation have been undertaken by NGOs, which are not (in 
this case) treated as private sector.  

 

 
 

STRATEGY 1.11: Incentive measures. Promote incentive measures that encourage the application of 
the wise use provisions of the Convention.  

 
1.11.1 Have actions been taken to implement incentive measures 

which encourage the conservation and wise use of wetlands? 
{1.11.1} KRA 1.11.i 

A - Yes 

1.11.1 Additional information:  
Farmers and fish farmers can receive payments for their ecologically friendly activity. 
Farmers are given subsidies under agri-environmental schemes for supporting the wise 
management of wet meadows, saline pastures, alkaline fens, waterfowl habitats, and to a 
lesser extent (max. 5 ha/farmer) for the protection of reed beds and bogs. Fish farmers in 
2012-2013 were given payments for implementing pro-nature measures connected with 
aquatic environment (according to the Operational Programme ‘Sustainable Development 
of the Fisheries Sector and Coastal Fishing Areas 2007-2013’).   

 

 
1.11.2 Have actions been taken to remove perverse incentive 

measures which discourage conservation and wise use of 
wetlands? {1.11.2} KRA 1.11.i 

A - Yes 

1.11.2 Additional information:  
Measures which caused uncontrolled afforestation of valuable open areas (including 
wetlands) within Natura 2000 sites  were sucessfuly removed. There is a plan to carry out 
sppropriate analyses, and accordingly, to remove the remaining perverse incentive 
measures which discourage the conservation and wise use of wetlands.      
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GOAL 2. WETLANDS OF INTERNATIONAL IMPORTANCE 

Note: An optional Annex (Section 4) to this COP12 National Report Format is provided so 
that a Contracting Party, if it so wishes, can also provide additional information separately on 
each of its designated Wetlands of International Importance (Ramsar Sites). 
 
REMINDER: In „free-text‟ boxes please do not use double quotes “ ”; use single quotes „ ‟ 
instead. 

 

STRATEGY 2.1 Ramsar Site designation. Apply the ‘Strategic Framework and guidelines for the future 
development of the List of Wetlands of International Importance’ (Handbook 14, 3

rd
 edition). 

 
2.1.1 Have a national strategy and priorities been established 

for the further designation of Ramsar Sites, using the 
Strategic Framework for the Ramsar List? {2.1.1} KRA 2.1.i 

A - Yes 

2.1.1 Additional information:  
The Strategy and Action Plan for Wetland Conservation in Poland for the years 
2006-2013 identifies gaps in the Polish List of Ramsar wetlands designated, and 
indicates wetland types which should be considered for submission to the List. 
Moreover, the recommendations on priorities for nominating wetlands to the 
Ramsar List were discussed at the meeting organised by General Directorate for 
Environmental Protection in 2012  

 

 
2.1.2 How many Ramsar Site designations are planned for the 

next triennium (2015-2018)? {2.1.4} KRA 2.1.iii 
6 sites 

2.1.2 Additional information (If possible, please indicate the name(s) of the Site(s) and 

anticipated year of designation):  
In the years 2015-2018, six new Ramsar wetlands will be proposed to the Ramsar 
List, including: Vistula Lagoon (Zalew Wiślany), Vistula River Mouth (Ujście 
Wisły), Peatlands of the Izera River Valley (Torfowiska Doliny Izery), Przemków 
Fish Ponds (Stawy Przemkowskie), Warsaw – Berlin Ice Marginal Valley 
(Pradolina Warszawsko-Berlińska) and Lower Vistula River Valley (Dolina Dolnej 
Wisły). Drafts of Ramsar Information Sheets have already been prepared for each 
of the above mentioned sites.      

 

 
 

STRATEGY 2.2 Ramsar Site information. Ensure that the Ramsar Sites Information Service . . . is 
available and enhanced as a tool for guiding the further designation of wetlands for the List of Wetlands 
of International Importance and for research and assessment, and is effectively managed by the 
Secretariat.  

 
2.2.1 Are the Ramsar Sites Information Service and its tools 

being used in national identification of further Ramsar 
Sites to designate? {2.2.1} KRA 2.2.ii 

A - Yes 

2.2.1 Additional information:  
The designation of Ramsar Sites has been and is guided by the information 
provided by Ramsar Sites Information Service.  
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STRATEGY 2.3 Management planning - new Ramsar Sites. While recognizing that Ramsar Site 
designation can act as a stimulus for development of effective site management plans, generally 
encourage the philosophy that all new Ramsar Sites should have effective management planning in 
place before designation, as well as resources for implementing such management. 

 
2.3.1 Have all sites being prepared for Ramsar designation 

(2.1.2 above) had adequate management planning 
processes established? {2.3.1} KRA 2.3.i  

A - Yes 

2.3.1 Additional information:  
  1. Vistula Lagoon – the Nature conservation plan for Natura 2000 site Vistula 
Lagoon PLB280010 is in preparation, expected to be completed in 2014, 
2.  Vistula River Mouth – drafts of Nature conservation plan for the nature 
reserves within which Vistula River Mouth is situated have been developed while 
a draft plan of protective tasks for Natura 2000 site Vistula River Mouth 
PLB220004 designated within this territory is in preparation, 
3. Peatlands of the Izera River Valley – there is an approved nature conservation 
plan for the nature reserve situated within this territory, 
4. Przemków Fish Ponds – a draft plan of nature conservation for Natura 2000 
site Przemków Fish Ponds PLB020003 designated within this territory has been 
prepared but not yet approved, 
5. Warsaw-Berlin Ice Marginal Valley – there is an approved plan of protective 
tasks for Natura 2000 site Warsaw-Berlin Ice Marginal Valley PLB100001 
designated within this territory, 
6. Lower Vistula River Valley – the draft plan of protective tasks for Natura 2000 
site Lover Vistula River Valley PLB040003 designated within this territory is 
planned to be completed until the end of 2014. 

 

 
 
 

STRATEGY 2.4 Ramsar Site ecological character. Maintain the ecological character of all designated 
Ramsar Sites, through planning and management. 

 
2.4.1 How many Ramsar Sites have a management plan? 

{2.4.1}  KRA 2.4.i 
4 sites 

2.4.2 For how many of the Ramsar Sites with a management 
plan is the plan being implemented?  

{2.4.2}  KRA 2.4.i 

4 sites 

2.4.3 For how many Ramsar Sites is a management plan 
currently being prepared? {2.4.3} KRA 2.4.i 

8 sites 
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2.4.1 – 2.4.3 Additional information:  
1. Biebrza River National Park (Biebrzanski Park Narodowy) – the area is now 
managed based on the short term plan of protection tasks for 2013-2014, while 
for 2015 the preparation of the plan of protective tasks for 10 years is scheduled 
to be finished for two Natura 2000 sites which cover the territory of the Biebrza 
National Park. 
2. Druzno Lake Nature Reserve (Rezerwat przyrody 'Jezioro Druzno)' – the area 
is managed according to the nature conservation plan established in 2005 for 20 
years. 
3. Karas Lake Nature Reserve (Rezerwat przyrody ‘Jezioro Karas’) – the area is 
managed according to the nature conservation plan established in 2001 for 20 
years. 
4. Lake of Seven Islands Nature Reserve (Rezerwat przyrody ‘Jezioro Siedmiu 
Wysp’ – the area is now managed according to the plan of protective tasks for 
2014-2015. 
5. Luknajno Lake Nature Reserve (Rezerwat przyrody ‘Jezioro Luknajno’). There 
is no nature conservation plan/protective tasks plan for nature reserve and  
Natura 2000 site 'Luknajno Lake'. There exists nature conservation plan just for 
the Mazurski Landscape Park (where Luknajno Lake is situated), wihich was  
established in 2012 for 20 years.  
6. Milicz Fishponds Nature Reserve (Rezerwat przyrody ‘Stawy Milickie’) – the 
area is managed according to the nature conservation plan established in 2013 
for20 years.  
7. Narew River National Park - the area is now managed according to the short 
term plan of protective tasks for the year 2014, in 2014 it is planned to finish the 
preparation of long-term nature conservation plan.  
8. Poleski National Park - the area is now managed according to the short term 
plan of protection tasks for 2014-2015, the preparation of long-term nature 
conservation plan is in progress.  
9. Slowinski National Park (Slowinski Park Narodowy) - the area is now managed 
according to the plan of protective tasks for 2013-2016, while in 2014 the 
preparation of lomg-term nature conservation plan is scheduled to be terminated.  
10. Subalpine Peatbogs in Karkonosze National Park– there is elaborated in 2013 
nature protection plan for the Karkonosze National Park for 20 years but it is no 
approved yet.. 
11. Swidwie Lake Nature Reserve (Rezerwat przyrody ‘Jezioro Swidwie’) – the 
area is managed according to the plan of protective tasks for Natura 2000 site 
'Świdwie Lake' PLB320006 etablished for 10 years. 
12. Warta River Mouth National Park (Park Narodowy ‘Ujscie Warty’) – the area is 
now managed according to the plan of protective tasks for the years 2014-2018, 
the preparation of the nature conservation plan for 20 years is scheduled for 
2014.  
13. Wigry National Park – the area is now managed according to the plan of 
protective tasks for 2014, the preparation of the nature conservatiion plan for 20 
years is scheduled for 2014. 

 

 
2.4.4 How many Ramsar Sites have a cross-sectoral 

management committee? {2.4.6} KRA 2.4.iv 

 

7 sites 
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2.4.4 Additional information (If at least 1 site, please give the name and official number of the 

site or sites):  
In case of seven areas (seven national parks: Warta River Mouth NP, Słowiński 
NP, Wigry NP, Biebrza River NP, Narew River NP, Polesie NP, and Karkonosze 
NP) there are cross-sectoral advisory bodies, i.e. the National Park Scientific 
Councils. Among the mebers of Scientific Conucils the are also the 
representatives of local selfgovernments.      

 

 
2.4.5 For how many Ramsar Sites has an ecological character 
description been prepared? {2.4.7} KRA 2.4.v 

13 sites 

2.4.5 Additional information  (If at least 1 site, please give the name and official number of the 

site or sites):  
Each Ramsar Site in Poland is protected under other type of national or 
international designation as well. At the stage of preparation for designation a 
description of ecological character was made for all designation types of individual 
Ramsar sites. While developing the long term management plans for Ramsar 
sites the description of ecological character is being updated. 

 

 
 

STRATEGY 2.5 Ramsar Site management effectiveness. Review all existing Ramsar Sites to 
determine the effectiveness of management arrangements, in line with the ‘Strategic Framework and 
guidelines for the future development of the List of Wetlands of International Importance’. 

 
2.5.1 Have any assessments of the effectiveness of Ramsar 

Site management been made? {2.5.1} KRA 2.5.i 

 

A - Yes 

2.5.1 Additional information (If ‘Yes’ or ‘Some sites’, please indicate the year of assessment 

and the source of  the information):  

         All Ramsar Sites in Poland are protected under other designations as well 
(as national parks, nature reserves or Natura 2000 sites), and the duty of 
various respective area managers of Ramsar sites is to conduct a 
continuous monitoring within their territories. Those managers include: 
national park authority and the Minister of the Environment (for national 
parks),  Regional Directorates for Environmental Protection and General 
Directorate for Environmental Protection (for nature reserves and Natura 
2000 sites). In case of Natura 200 sites the law also lays down the 
requirement of periodical reporting on their state to the General Directorate 
for Environmental Protection.  

 

 
 

STRATEGY 2.6 Ramsar Site status. Monitor the condition of Ramsar Sites and address negative 
changes in their ecological character, notify the Ramsar Secretariat of changes affecting Ramsar Sites, 
and apply the Montreux Record, if appropriate, and Ramsar Advisory Mission as tools to address 
problems. 
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2.6.1 Are mechanisms in place for the Administrative Authority 
to be informed of negative human-induced changes or 
likely changes in the ecological character of Ramsar 
Sites, pursuant to Article 3.2? {2.6.1} KRA 2.6.i 

A - Yes 

2.6.1 Additional information (If ‘Yes’ or ‘Some sites’, please summarise the mechanism or 

mechanisms established):  

         It should be noted that the Polish Ramsar sites are fully or partly covered by 
Natura 2000 sites thus there exists legal obligation to report on their 
conditions. As was mentioned above, in case of Natura 2000 sites, the law 
requires to report on their state to the General Directorate for Environmental 
Protection. 

 

 
2.6.2 Have all cases of negative human-induced change 

or likely change in the ecological character of 
Ramsar Sites been reported to the Ramsar 
Secretariat, pursuant to Article 3.2? {2.6.2} KRA 2.6.i 

Z - No negative change 

2.6.2 Additional information (If ‘Yes’ or ‘Some cases’, please indicate for which Ramsar Sites 

the Administrative Authority has made Article 3.2 reports to the Secretariat, and for which 
sites such reports of change or likely change have not yet been made):  

.......... 
 

 
2.6.3 If applicable, have actions been taken to address the 

issues for which Ramsar Sites have been listed on the 
Montreux Record, including requesting a Ramsar 
Advisory Mission? {2.6.3} KRA 2.6.ii 

Z - Not applicable 

2.6.3 Additional information (If ‘Yes’, please indicate the actions taken):  

.......... 

 

 
 

STRATEGY 2.7 Management of other internationally important wetlands. Appropriate management 
and wise use achieved for those internationally important wetlands that have not yet been formally 
designated as Ramsar Sites but have been identified through domestic application of the Strategic 
Framework or an equivalent process. 

 
2.7.1 Has the ecological character of internationally important 

wetlands not yet designated as Ramsar Sites been 
maintained? {2.7.1} KRA 2.7.i  

A - Yes 

2.7.1 Additional information:  

As in case of the approved Ramsar sites, all new areas which are scheduled for   

designation as future Ramsar Sites are also covered partly or as a whole by  

Natura 2000 sites, thus maintaining their ecological character constitutes a duty  

imposed by the EU law.  
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GOAL 3. INTERNATIONAL COOPERATION 

Note: in „free-text‟ boxes please do not use double quotes “ ”: use single quotes „ ‟ instead. 
 

STRATEGY 3.1 Synergies and partnerships with MEAs and IGOs. Work as partners with 
international and regional multilateral environmental agreements (MEAs) and other intergovernmental 
agencies (IGOs). 

 
3.1.1 Are the national focal points of other MEAs invited to 

participate in the National Ramsar/Wetland Committee? 
{3.1.2} KRAs 3.1.i & 3.1.iv 

B - No 

3.1.1 Additional information:  

         At present there is no National Ramsar/Wetland Committee or other body 
which could fulfill its functions. Nonetheless, in October 2012, a working 
meeting was held at the General Directorate for Environmental Protection to 
discuss the need for nominating such a body  with all interested parties. The 
Focal Points for other agreements were invited to the meeting. The matter 
of establishing od the Ramsar Committee remains open, while the co-
operation of invited stakeholders is welcomed within the frame of yearly 
meetings. The next meeting is scheduled to be held in October 2014. 

 

 
3.1.2 Are mechanisms in place at the national level for 

collaboration between the Ramsar Administrative 
Authority and the focal points of UN and other global and 
regional bodies and agencies (e.g. UNEP, UNDP, WHO, 
FAO, UNECE, ITTO)? {3.1.3} KRA 3.1.iv 

B - No 

3.1.2 Additional information:  

      

 

 
 

STRATEGY 3.2 Regional initiatives. Support existing regional arrangements under the Convention and 
promote additional arrangements. 

 
3.2.1 Have you (AA) been involved in the development and 

implementation of a Regional Initiative under the 
framework of the Convention? {3.2.1} KRA 3.2.i 

 

A - Yes 

3.2.1 Additional information (If ‘Yes’ or ‘Planned’, please indicate the regional initiative(s) and 

the collaborating countries of each initiative):  

         Poland is involved in the Regional Initiative under the framework of the  

         Convention, known as the Carpathian Wetland Initiative, together with such  

         countries as: Czech Republic, Hungary, Slovakia, Romania, Serbia and 
Ukraine. 
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3.2.2 Has your country supported or participated in the 
development of other regional (i.e., covering more than 
one country) wetland training and research centres? 
{3.2.2} 

B - No 

3.2.2 Additional information (If ‘Yes’, please indicate the name(s) of the centre(s):  

.......... 

 

 
 

STRATEGY 3.3 International assistance. Promote international assistance to support the conservation 
and wise use of wetlands, while ensuring that environmental safeguards and assessments are an 
integral component of all development projects that affect wetlands, including foreign and domestic 
investments. 

 
 3.3.1 [For Contracting Parties with a development assistance 

agency only (‘donor countries’)]: Has the agency provided 
funding to support wetland conservation and 
management in other countries? {3.3.1} KRA 3.3.i  

B - No 

3.3.1 Additional information (If ‘Yes’, please indicate the countries supported since COP11):  

.......... 

 

 
3.3.2 [For Contracting Parties with a development assistance 

agency only (‘donor countries’)]: Have environmental 
safeguards and assessments been included in 
development proposals proposed by the agency? {3.3.2} 

KRA 3.3.ii 

Z - Not applicable 

3.3.2 Additional information:  

.......... 

 

 
3.3.3 [For Contracting Parties that have received development 

assistance only (‘recipient countries’)]: Has funding 
support been received from development assistance 
agencies specifically for in-country wetland conservation 
and management? {3.3.3}  

B - No 

3.3.3 Additional information (If ‘Yes’, please indicate from which countries/agencies since 

COP11):  

.......... 

 

 
 

STRATEGY 3.4 Sharing information and expertise. Promote the sharing of expertise and information 
concerning the conservation and wise use of wetlands. 

 
3.4.1 Have networks, including twinning arrangements, been 

established, nationally or internationally, for knowledge 
sharing and training for wetlands that share common 
features? {3.4.1} 

B - No 
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3.4.1 Additional information (If ‘Yes’ or ‘Partly’, please indicate the networks and wetlands 

involved):  

.......... 

 

 
3.4.2 Has information about your country’s wetlands and/or 

Ramsar Sites and their status been made public (e.g., 
through publications or a website)? {3.4.2} KRA 3.4.iv 

A - Yes 

3.4.2 Additional information:  

         Basic information on the Polish wetlands, including Ramsar Sites, is 
available at the National  Secretariat of Ramsar Convention website. This 
website provides links to websites of national parks and Regional 
Directorates for Environmental Protection where more detailed information 
on Ramsar Sites can be found. Reports on nature monitoring are available 
at the website of the Chief Inspectorate of Environmental Protection, while 
the summary of these reports is submitted to the European Commission 
which renders it accessible within the CIRCA European information system. 
In addition, there are numerous books, scientific articles and internet portals 
providing information on the Polish wetlands, including Ramsar sites. 
Trainings in best practices of wetland protection and management were 
conducted in 2014 by the Coordination Centre for Environmental Projects  
under a LIFE10 INF/PL/000673 project 'Biodiversity conservation on forest 
areas including Natura 2000 sites - best practices promotion'. Relevant 
manuals are scheduled for publication in paper format and via internet at 
the website of the Coordination Centre for Environmental Projects. The 
information gathered in the process is a summary of results of the best 
projects concerning  wetland management made over the last several 
years. 

 

 
3.4.3 Has information about your country’s wetlands and/or 

Ramsar Sites been transmitted to the Ramsar Secretariat 
for dissemination? {3.4.3} KRA 3.4.ii 

A - Yes 

3.4.3 Additional information:  

.......... 

 

 
 

STRATEGY 3.5 Shared wetlands, river basins and migratory species. Promote inventory and 
cooperation for the management of shared wetlands and hydrological basins, including cooperative 
monitoring and management of shared wetland-dependent species. 

 
3.5.1 Have all transboundary wetland systems been identified? 

{3.5.1} KRA 3.5.i 
A - Yes 

3.5.1 Additional information:  

Main transboundary wetland systems: 

- Rivers and river basins: Oder (Odra), Lusatian Neisse (Nysa Łużycka), Bug 
river, 

- Peatlands in Izera Mountains, 

- Subalpine peatbogs in Karkonosze Mountains, 



National Report Format for Ramsar COP12, page 30 
 
 

 

- Szczecin Lagoon, 

- Vistula Lagoon, 

- Orawa-Nowy Targ peatbogs, 

- Polesie mires.      

 

 
3.5.2 Is effective cooperative management in place for shared 

wetland systems (for example, in shared river basins and 
coastal zones)? {3.5.2} KRA 3.5.ii 

C - Partly 

3.5.2 Additional information (If ‘Yes’ or ‘Partly’, please indicate for which wetland systems 

such management is in place):  

         There is a cooperation agreement between Poland and Germany on the 
joint management and protection of river basins and transboundary waters 
(such as Odra and Nysa Łużycka Rivers, and Szczecin Lagoon). Within the  
above framework there are several working groups dealing with particular 
issues concerning the above shared wetlands. In case of shared wetlands 
situated within the limits of national parks (such as Karkonosze National 
Park, Polesie National Park, which constitute part of tansboundary 
biosphere reserves), Poland cooperates with the respective managements 
of protected areas in neighbouring countries so as to  coordinate the 
management over the whole territory protected. As part of a coherent 
management of the Vistula Lagoon, conferences and fora were organized in 
cooperation with Russia as well as projects within this area which have 
been jointly implemented (among others ‘VILA – Opportunities and Benefits 
of Joint Use of the Vistula Lagoon’). The aim of these activities is, among 
others, to prepare a joint strategy for the Vistula Lagoon. Effective 
management of the Bug river basin requires cooperation between Poland, 
Ukraine and Belarus. To this end, the Cross-Border Association Euroregion 
BUG was established. Transbiundary co-operation is also carried out within 
the frame of tarnsboundary Biosphere Reserve 'Western Polesie'. The 
commitment to properly manage the shared wetlands is reinforced by the 
provisions of the EU Water Framework Directive which provides that States 
have to cooperate and work together for the management of the 
transboundary basins.      

 

 
3.5.3 Does your country participate in regional networks or 

initiatives for wetland-dependent migratory species? 
{3.5.3} KRA 3.5.iii 

A - Yes 

3.5.3 Additional information:  

          Poland is a Contracting Party to the Convention on the Conservation of 
Migratory Species of Wild Animals also known as Bonn Convention. Poland 
also entered into the Memorandum of Understanding Concerning 
Conservation Measures for the Aquatic Warbler (Acrocephalus paludicola). 
There is a debate on acceding to the Agreement on the Conservation of 
African-Eurasian Migratory Waterbirds (AEWA). Poland has been working 
for several years in co-operation with the AEWA agreement Secretariat and 
the representatives of Poland are participating (as an observers) in selected 
conferences and meetings organized by AEWA. 
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GOAL 4. IMPLEMENTATION CAPACITY 

Note: in „free-text‟ boxes please do not use double quotes “ ”: use single quotes „ „ instead. 

 

STRATEGY 4.1 CEPA. Support, and assist in implementing at all levels, where appropriate, the 
Convention’s Communication, Education, Participation and Awareness Programme (Resolution X.8) for 
promoting the conservation and wise use of wetlands through communication, education, participation 
and awareness (CEPA) and work towards wider awareness of the Convention’s goals, mechanisms, and 
key findings. 

 
4.1.1 Has an action plan (or plans) for wetland CEPA been 

established? {4.1.1} KRA 4.1.i 

 

a) At the national level 

b) Sub-national level 

c) Catchment/basin level 

d) Local/site level 

 

(Even if no CEPA plans  have been developed, if broad CEPA 
objectives for CEPA actions have been established, please indicate 
this in the Additional information section below) 

 

 

 

a) B - No 

b) B - No 

c) B - No 

d) B - No 

4.1.1 Additional information (If ‘Yes’ or ‘In progress’ to one or more of the four questions 

above, for each please describe the mechanism, who is responsible and identify if it has 
involved CEPA NFPs):  

        While many tasks related to CEPA for wetlands have been implemented, 
there is no systematic approach to the subject. Simultaneously, the  
Strategy for Wetland Conservation in Poland and Action Plan encompass 
the aims and elements of the CEPA plan. 

 

 
4.1.2 How many centres (visitor centres, interpretation centres, 

education centres) have been established? {4.1.2} KRA 

4.1.ii 

a) at Ramsar Sites  

b) at other wetlands 

 

 

 

a) 8 centres 

b) xxx centres 

4.1.2 Additional information (If centres are part of national or international networks, please 

describe the networks):  

        The number mentioned above pertains to the Ramsar Sites. Education 
centres are functioning in all national parks encompassing Ramsar Sites: 
Biebrza River NP, Warta River Mouth NP, Narew River NP, Poleski NP, 
Wigry NP, Słowiński NP, and Karkonosze NP as well as in the Świdwie 
Lake Nature Reserve. In Poland there are also many other education 
centres extending information on nature or/and the environment, including 
wetlands. 
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4.1.3 Does the Contracting Party: 

a) promote stakeholder participation in decision-making 
on wetland planning and management 

b) specifically involve local stakeholders in the selection 
of new Ramsar Sites and in Ramsar Site 
management? 

{4.1.3} KRA 4.1.iii 

 

a) A - Yes 

 

b) C - Partly 

4.1.3 Additional information (If ‘Yes’ or ‘Partly’, please provide information about the ways in 

which stakeholders are involved):  

        The Polish law requires participation of each relevant stakeholder group in 
the process of establishinh management plans for all the protected areas 
which constiture Ramsar sites, i.e. national parks, nature reserves and 
Natura 2000 sites.      

 

 
4.1.4 Has an assessment of national and local training needs 

for the implementation of the Convention been made? 
{4.1.4} KRAs 4.1.iv & 4.1.viii 

B - No 

4.1.4 Additional information:  

.......... 

 

 

4.1.5 How many opportunities for wetland site manager training 
have been provided since COP11? {4.1.5} KRA 4.1.iv 

a) at Ramsar Sites  

b) at other wetlands 

Number of 
opportunities: 

 

a) 0 

b) 3  

4.1.5 Additional information (including whether the Ramsar Wise Use Handbooks were used 

in the training):  

         The Coordination Centre for Environmental Projects, in the frame of the 
LIFE10 INF/PL/000673 project 'Biodiversity conservation on forest areas 
including Natura 2000 sites - best practices promotion', has conducted 
trainings on the best practice in wetland protection. Trainings have taken 
place in Jastrowie (June 2013) and Ruciane-Nida (October 2013). In July 
2014 the Naturalists' Club within the frame of the  LIFE11NAT/PL/000423  
project ‘Protection of alkaline fens (7230) in the young post-glacial 
landscape of northern Poland’ has conducted in Kosobudki a workshop on 
practical wetland protection. The trainigs were attended by wetland 
managers.  

 

 
4.1.6 Do you have an operational cross-sectoral National 

Ramsar/Wetlands Committee or equivalent body? {4.1.6} 

KRA 4.3.v 

 

B - No 

4.1.6 Additional information (If ‘Yes’, indicate a) its membership; b) number of meetings since 

COP11; and c) what responsibilities the Committee has):  

.......... 
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4.1.7 Are other communication mechanisms (apart from a 
national committee) in place to share Ramsar 
implementation guidelines and other information between 
the Administrative Authority and: 

a) Ramsar Site managers 

b) other MEA national focal points 

c) other ministries, departments and agencies 

{4.1.7} KRA 4.1.vi 

 

 

 

 

a) A - Yes 

b) A - Yes 

c) A - Yes 

4.1.7 Additional information (If ‘Yes’ or ‘Partly’, please describe what mechanisms are in 

place):  

    a) The Polish version of a manual ‘Wetland management’ is available at the 
National Secretariat of Ramsar Convention website. The manual is utilized 
by the managers of Ramsar sites. Moreover, there is an every day 
cooperation between the national park managements and the General and 
Regional Directorates for Environmental Protection on wetland issues.The 
representatives of the above bodies participate in conferences and 
workshops which are organized independently or within various projects. 
Conferences and workshops are also organized by the National Ramsar 
Secretariat.  

   b), c) Official communication. 

 

 
4.1.8 Have Ramsar-branded World Wetlands Day activities 

(whether on 2 February or at another time of year), either 
government and NGO-led or both, been carried out in the 
country since COP11? {4.1.8} 

A - Yes 

4.1.8 Additional information:  

         World Wetland Day is celebrated in Poland every year. On this occasion 
there are events, lectures, trips, workshops and conferences concerning 
wetlands with particular emphasis on issues chosen on the occasion by the 
Ramsar Secretariat. The World Wetland Day (WWD) activities are being 
arranged by both NGOs (among others: Wetlands Protection Centre in 
cooperation with the University of Warsaw, Faculty of Biology) and 
governmental agencies, such as national parks (e.g. Biebrza River NP, 
Warta River Mouth NP).  

 

 
4.1.9 Have campaigns, programmes, and projects (other than 

for World Wetlands Day-related activities) been carried 
out since COP11 to raise awareness of the importance of 
wetlands to people and wildlife and the ecosystem 
benefits/services provided by wetlands? {4.1.9} 

A - Yes 

4.1.9 Additional information (If these and other CEPA activities have been undertaken by 

other organizations, please indicate this):  

         To raise awareness on wetland importance a campaign encompassing 
various activities has been implemented by governmental agencies, such as 
national parks, General and Regional Directorates for Environmental 
Protection) and NGOs, such as Wetlands Protection Centre, Naturalists’ 
Club and others. Examples of the actions taken include: national wide 
artistic contest for the primary schoolchildren on Ramsar Convention and 
the coservation of wetlands as well as the Aquatic Warbler protection, 'The 
Biebrza Academy' (periodical meetings and lectures for the Biebrza Wetland 
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lovers) and the Biebrza Haymaking in the Biebrza National Park, 'The Birds' 
Commonweath' initiative in the Warta River Mouth National Park, family bike 
rides, trips and educational activities for children organized by the other 
national parks from the  Ramsar list, lectures, nature tours as well as 
exhibitions and release of educational materials under the LIFE09 
NAT/PL/000264 project ‘Protecting the habitats of priority bird species of the 
Vistula Valley under conditions of intensive pressure of Warsaw 
aglomeration’, and various others folders, brochures, books.     

 

 
 

STRATEGY 4.2 Convention financial capacity. Provide the financial resources necessary for the 
Convention’s governance,mechanisms and programmes to achieve the expectations of the Conference 
of the Contracting Parties, within the availability of existing resources and by the effective use of such 
resources; explore and enable options and mechanism for mobilization of new and additional resources 
for implementation of the Convention. 

 
4.2.1  

a) Have Ramsar contributions been paid in full for 2012, 2013 
and 2014? {4.2.1}  KRA 4.2.i 

A - Yes 

b) If ‘No’ in 4.2.1 a), please clarify what plan is in place to ensure future prompt 
payment: 

.......... 

 
4.2.2 Has any additional financial support been provided 

through voluntary contributions to non-core funded 
Convention activities? {4.2.2} KRA 4.2.i 

B - No 

4.2.2 Additional information (If ‘Yes’ please state the amounts, and for which activities):  

.......... 

 

 
 

STRATEGY 4.3 Convention bodies‟ effectiveness. Ensure that the Conference of the Contracting 
Parties, Standing Committee, Scientific and Technical Review Panel, and Secretariat are operating at a 
high level of efficiency and effectiveness to support the implementation of the Convention.  

 
4.3.1 Have you (AA) used your previous Ramsar National 

Reports in monitoring implementation of the Convention? 
{4.3.1} KRA 4.3.ii 

 

A - Yes 

4.3.1 Additional information (If ‘Yes’, please indicate how the Reports have been used for 

monitoring):  

.......... 
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STRATEGY 4.4 Working with IOPs and others. Maximize the benefits of working with the 
Convention’s International Organization Partners (IOPs*) and others. 

* The IOPs are: BirdLife International, the International Water Management Institute (IWMI), IUCN (International Union 
for Conservation of Nature), Wetlands International, and WWF International. 

 
4.4.1 Has your country received assistance from one or more 

of the Convention’s IOPs in its implementation of the 
Convention? {4.4.1} KRA 4.4.iii 

A - Yes 

4.4.1 Additional information (If ‘Yes’ please name the IOP (or IOPs) and the type of 

assistance received):  

         The Polish partner of the BirdLife International - Polish Society for the 
Protection of Birds (OTOP), members of the International Union for 
Conservation of Nature (IUCN) (among others: the Institute of Nature 
Conservation of the Polish Academy of Sciences (PAS) and the Institute of 
Environmental Protection - National Research Institute IEP-NRI) as well as 
WWF Poland actively participate and take actions to protect wetlands by the 
support of their foreign partners. Central Europe Habit Change project on 
wetland management (which was mentioned above) was conducted in the 
years 2010-2013 by the IEP-NRI, with the financial support of the European 
Regional Development Fund. The project ‘Facilitating Aquatic Warbler 
(Acrocephalus paludicola) habitat management through sustainable 
systems of biomass use’ (LIFE09 NAT/PL/000260) was conducted by 
OTOP was supported bythe BirdLife International. The WWF Poland 
realized the project ‘Waters for life’, within which an analysis of impact of 
hydrotechnical investments on rivers was conducted. 

 

 
4.4.2 Has your country provided assistance to one or more of 

the Convention’s IOPs? {4.4.2} KRA 4.4.iii 
A - Yes 

4.4.2 Additional information (If ‘Yes’ please name the IOP (or IOPs) and the type of 

assistance provided):  

         The National Secretariat of the Aquatic Warbler MoU supports projects for 
the active protection of the Aquatic Warbler and wetland habitats, carried 
out by the Polish Society for the Protection of Birds (OTOP).  

          A representative of government is presently involved in the work of an 
advisory body of the LIFE09 NAT/PL/000260 project ‘Facilitating Aquatic 
Warbler (Acrocephalus paludicola) habitat management through sustainable 
systems of biomass use’. 

          Poland (the State Budget) supports realization of statutory tasks of some 
members of IUCN (such as the Institute of Nature Conservation PAS and 
the Institute of Environmental Protection – NRI by donations for sceintific 
research and projects, encompassing those which focus on wetland 
protection and management. 
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