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AKRONIMY 

DP Dyrektywa Powodziowa – Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny 

ryzyka powodziowego i zarządzania nim 

IMGW-PIB Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut 

Badawczy 

ISOK Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi 

zagrożeniami 

JST   Jednostki Samorządu Terytorialnego 

KE   Komisja Europejska 

KZGW  Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej 

MI   Ministerstwo Infrastruktury 

MSWiA  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

MŚ   Ministerstwo Środowiska 

NFOŚiGW  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

OECD   (ang. Organization for Economic Co-operation and Development – 

   Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) 

OOŚ   Ocena Oddziaływania na Środowisko 

ONNP Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi (ang. Areas with 

Potential Significant Flood Risk (APSFR)) 

PZRP   Plany zarządzania ryzykiem powodziowym 

PW   Ustawa Prawo wodne  

RCB   Rządowe Centrum Bezpieczeństwa 

RDW   Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

   23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania 

   w dziedzinie polityki wodnej, tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna 

RZGW   Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

SOOŚ   Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko 

SuDS   Sustainable drainage systems (systemy zrównoważonego odwodnienia)  

UE   Unia Europejska 

WORP   Wstępna ocena ryzyka powodziowego  
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I. WSTĘP 

Niniejsze opracowanie (raport cząstkowy) stanowi I etap pracy pt. „Metodyka opracowania 

planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów 

wodnych”, wykonywanej na podstawie Umowy KZGW/DPZW-op/1/2012 zawartej  

w dniu 21 lutego 2012 r. pomiędzy Prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej  

z siedzibą w Warszawie – zwanym dalej Zleceniodawcą, a Instytutem Meteorologii  

i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym reprezentowanym przez 

Dyrektora Oddziału IMGW-PIB w Krakowie i Kierownika Sekcji Finansowo-Księgowej 

IMGW-PIB Oddział w Krakowie, zwanym dalej Wykonawcą. 

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym niniejszej umowy praca została 

podzielona na dwa etapy realizacji. I etap trwający do 12 czerwca 2012 r. tj.16 tygodni od 

dnia podpisania umowy, kończący się raportem cząstkowym oraz II etap trwający do 

30 października 2012 r. (36 tygodni od dnia podpisania umowy) kończący się raportem 

z całości przeprowadzonych prac. 

Zgodnie ze złożoną ofertą do postępowania przetargowego nr SIWZ Znak: KZGW/DPZiW-

op/1/2012 Wykonawca na pierwszym spotkaniu zaproponował harmonogram realizacji 

niniejszej pracy w oparciu o podział uwzględniający główne elementy procesu planowania 

wraz z wyszczególnieniem zadań do wykonania (rozdziały wskazane w zakresie pracy) oraz 

harmonogram spotkań z przypisaniem zadań do omówienia na poszczególnych spotkaniach. 

Niżej przedstawiony harmonogram został zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Tabela 1. Harmonogram realizacji pracy „Metodyki opracowania planów zarządzania ryzykiem 

powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych” 

ORGANIZACJA PROCESU REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

Tydzień realizacji 1-4 5-8 9-12 13-16* 17-20 21-24 25-28 29-32 33-36** 

Data końca okresu 4-tyg. (start 21.02.2012) 20 III 17 IV 15 V 12 VI 10 VII 7 VIII 4 IX 2 X 30 X 

Okres realizacji 
Etap pierwszy – do 12 czerwca 

2012 r. 
Etap drugi – 30 października 2012 r. 

Spotkania robocze z KZGW I II III IV V VI VII VIII IX 

Okres I: Podstawy planowania       

Katalog określania odpowiednich celów (5b)                   

Katalog listy działań (6b)                   

Struktura planów (2)                   

Okres II: Identyfikacja problemów 

(dostępne źródła informacji) 
        

Mapy zagrożenia i ryzyka (4)                   

Zakres danych i informacji (15/14)                   

Sposób i zakres przeprowadzenia konsultacji 

społecznych (13/12)                   

Zakres analiz obowiązkowych i 

nieobowiązkowych (3)                   

Zmiany klimatu a ryzyko powodziowe (12/11)                   

Wytyczne GIS na potrzeby opracowania 

planów (14/13)                   

Okres III: Zdefiniowanie listy celów i działań       
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ORGANIZACJA PROCESU REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

Tydzień realizacji 1-4 5-8 9-12 13-16* 17-20 21-24 25-28 29-32 33-36** 

Data końca okresu 4-tyg. (start 21.02.2012) 20 III 17 IV 15 V 12 VI 10 VII 7 VIII 4 IX 2 X 30 X 

Okres realizacji 
Etap pierwszy – do 12 czerwca 

2012 r. 
Etap drugi – 30 października 2012 r. 

Kryteria wyboru celów (5a)                   

Koordynacja opracowania planów z innymi 

krajami (10)                   

Sposób i zakres przeprowadzenia konsultacji 

społecznych (13/12)                   

Budowa wstępnego harmonogramu (1)                   

Okres IV: Analizy i oceny         

Analiza kosztów i korzyści (8)                   

Mapy zagrożenia i ryzyka (4)                   

Wytyczne GIS na potrzeby opracowania 

planów (14/13)                   

Zmiany klimatu a ryzyko powodziowe (12/11)                   

Zakres analiz obowiązkowych i 

nieobowiązkowych (3)                   

Sposób i zakres przeprowadzenia konsultacji 

społecznych (13/12)                   

Zakres danych i informacji (15/14)                   

Okres V: Budowa i wybór wariantów (Program działań)           

Koordynacja opracowania planów z 

dyrektywami m. in. RDW (11/10)                   

Programy działań (6a)                   

Ocena skutków nierealizowania programu 

działań (9) 
                  

Okres VI: Monitoring i harmonogram       

Ocena skutków nierealizowania programu 

działań (9)                   

Sposób nadzorowania – monitoring (16/15)                   

Budowa harmonogramu (1)                   

Wytyczne GIS na potrzeby opracowania 

planów (14/13)                    

Priorytety działań (7)                   

Okres VII: Poradnik metodyczny     

Legenda: 

* - Raport z etapu I          

** - Raport z etapu II. Zakończenie prac          

II, IV – Spotkanie seminaryjne          

(11/10) – numery rozdziałów zapisane kursywą odnoszą 

się do regionów wodnych         

Zgodnie ze złożoną ofertą uzgodniono również : 

 organizację dwóch seminariów merytorycznych, których celem byłoby 

przedyskutowanie doświadczeń europejskich, ustalenie podstawowych założeń do 

metodyk oraz dopracowanie proponowanych w metodykach rozwiązań (proponuje się 

dwa spotkania w trakcie projektu; jedno po miesiącu od rozpoczęcia projektu, drugie 

po sześciu miesiącach od rozpoczęcia  
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 cykliczne (comiesięczne) spotkania sprawozdawcze, na których, poza sprawozdaniem 

z wykonanych prac prezentowane byłyby ich podstawy metodyczne dla zapewnienia 

transferu wiedzy do zleceniodawcy. 

Poniżej przedstawiono uzgodnioną tematykę spotkań w ramach realizacji pracy: 

Tabela 2. Tematyka spotkań w ramach realizacji pracy 

Kolejny numer 

spotkania 

Tematyka spotkań 

I spotkanie Lista celów i działań 

II spotkanie 

(SEMINARIUM) 

Dyskusja doświadczeń europejskich w zakresie zarządzania ryzykiem 

powodziowym i wstępna koncepcja zakresu metodyki (zawartość planu, 

cele, kryteria) 

III spotkanie Podstawy merytoryczne identyfikacji problemów 

IV spotkanie Raport z etapu I: Metodyka wyboru celów i programów działań 

V spotkanie Podstawy metodyczne analiz wariantowych 

VI spotkanie 

(SEMINARIUM) 

Podstawy metodyczne oceny i wyboru wariantów 

VII spotkanie Budowa i wybór wariantów 

VIII spotkanie Harmonogram realizacji i monitoring wdrożenia 

IX spotkanie Raport z II etapu. Raport z całości przeprowadzonych prac. 

 

Wykonawca zaproponował, aby spotkania odbywały się pod koniec realizacji (lub na 

początku) każdego z czterotygodniowych okresów zaproponowanych w harmonogramie. 

W trakcie prac I etapu odbyły się cztery spotkania (wliczając w to pierwsze spotkanie 

organizacyjne). Przed każdym ze spotkań, Wykonawca przesyłał drogą elektroniczną materiał 

merytoryczny stanowiący tematykę spotkania.  

Główne elementy metodyczne były uzgadniane na bieżąco ze Zleceniodawcą, a podczas 

każdego ze spotkań następował stały transfer wiedzy do Zleceniodawcy. 

Zgodnie z zamieszczonym powyżej harmonogramem w trakcie I etapu zespół realizujący 

niniejszą pracę pracował w ramach czterech grup tematycznych: 

 podstawy planowania 

 identyfikacja problemów (dostępne źródła informacji) 

 zdefiniowanie listy celów i działań 

 analizy i oceny. 

Niniejszy raport zawiera elementy, które zgodnie z harmonogramem miały zostać zakończone 

w I etapie. 
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II. WPROWADZENIE 

Przygotowanie podstaw metodycznych sporządzania planów zarządzania ryzykiem 

powodziowym wymaga ustaleń dotyczących: 

 podstawowych założeń dla planów wynikających z polityki Państwa w zakresie 

zarządzania ryzykiem powodziowym 

 struktury planowania w zarządzaniu ryzykiem powodziowym w Polsce 

 relacji pomiędzy planami dla dorzeczy i dla regionów wodnych. 

Podstawy procesu planowania w zarządzaniu ryzykiem powodziowym 

W Polsce nie ma obecnie sporządzonej i uzgodnionej z zainteresowanymi stronami polityki 

krajowej w odniesieniu do zarządzania ryzykiem powodziowym. W tej sytuacji przyjęto 

pewne założenia, które stanowić będą podstawę dla metodyki planowania przy zarządzaniu 

ryzykiem powodziowym, bazując na obowiązującym przepisach krajowych i europejskich 

(Ustawie Prawo Wodne, Dyrektywie Powodziowej i na dokumentach z nią związanych). Przy 

ich formułowaniu oparto się również na doświadczeniach innych krajów przy wdrażaniu 

Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku 

w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, zwanej dalej Dyrektywą 

Powodziową oraz na dotychczasowych diagnozach i doświadczeniach krajowych.  

Obowiązująca obecnie Ustawa Prawo Wodne z dnia 10 stycznia 2012 (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, 

poz. 145) zawiera zapisy, które pozwalają na uogólnienie kilku założeń strategicznych. 

1. Celem zarządzania ryzykiem powodziowym jest ograniczenie potencjalnych negatywnych 

skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz 

działalności gospodarczej. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: (…) 1b) celach zarządzania ryzykiem 

powodziowym – rozumie się przez to ograniczenie potencjalnych 

negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, 

dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej;  

(Dział 1 art. 9, Ustawa Prawo Wodne - Dz. U. z 2012 r. poz. 145). 

2. Plany zarządzania ryzykiem powodziowym wykonuje się dla obszarów dorzeczy i dla 

regionów wodnych, z uwzględnieniem obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi 

wyznaczonych we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego, bazując na przygotowanych dla 

tych obszarów mapach zagrożenia i ryzyka powodziowego.  

1. Dla obszarów dorzeczy przygotowuje się wstępną ocenę ryzyka 

powodziowego. 2. Wstępna ocena ryzyka powodziowego zawiera w 

szczególności: (…) 5) określenie obszarów narażonych na 

niebezpieczeństwo powodzi. 

(Dział Va,  art. 88b, Ustawa Prawo Wodne - Dz. U. z 2012 r. poz. 

145) 

2. Dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi 

wskazanych we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego, sporządza się 

mapy zagrożenia powodziowego. 
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(Dział Va,  art. 88d, Ustawa Prawo Wodne - Dz. U. z 2012 r. poz. 

145) 

3. Dla obszarów dorzeczy oraz dla regionów wodnych przygotowuje 

się, na podstawie map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka 

powodziowego, plany zarządzania ryzykiem powodziowym.  

(Dział Va art. 88g, Ustawa Prawo Wodne - Dz. U. z 2012 r. poz. 145). 

3. Działania, które mają realizować podstawowe cele zarządzania ryzykiem powodziowym 

obejmują m. in. ograniczanie zagrożenia (zasięgu powodzi), kształtowanie zagospodarowania 

terenów zagrożonych i przygotowanie do powodzi.  

Ochronę ludzi i mienia przed powodzią realizuje się w szczególności 

przez: 1) kształtowanie zagospodarowania przestrzennego dolin 

rzecznych lub terenów zalewowych; 2) racjonalne retencjonowanie 

wód oraz użytkowanie budowli przeciwpowodziowych, a także 

sterowanie przepływami wód; 3) zapewnienie funkcjonowania systemu 

ostrzegania przed niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w 

atmosferze oraz hydrosferze; 4) zachowanie, tworzenie i odtwarzanie 

systemów retencji wód; 5) budowę, rozbudowę i utrzymywanie 

budowli przeciwpowodziowych; 6) prowadzenie akcji lodołamania.  

(Dział Va,  art. 88k, Ustawa Prawo Wodne - Dz. U. z 2012 r. poz. 

145). 

4. Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym powinny uwzględniać perspektywę 

długoterminową i niepewność odnośnie przyszłości związaną ze zmianami klimatu 

i zmianami zagospodarowania obszarów zagrożonych powodzią. 

Wstępna ocena ryzyka powodziowego zawiera w szczególności: (…) 

4) w miarę możliwości – prognozę długofalowego rozwoju wydarzeń, 

w szczególności wpływu zmian klimatu na występowanie powodzi 

(Dział Va, Art. 88b, Ustawa Prawo Wodne - Dz. U. z 2012 r. poz. 

145). 

5. Zarządzanie ryzykiem powodziowym uwzględnia wymagania Ramowej Dyrektywy 

Wodnej (RDW) i planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy w celu 

zapewnienia spełnienia celów środowiskowych we wszystkich etapach zarządzania powodzią 

i uzyskania efektów synergicznych w procesie wdrażania obu dyrektyw.  

Przy ustalaniu działań służących osiągnięciu celów zarządzania 

ryzykiem powodziowym uwzględnia się w szczególności: (…) 3) cele 

środowiskowe, o których mowa w art. 38d–38f; (Dział Va, Art. 88b, 

Ustawa Prawo Wodne - Dz. U. z 2012 r. poz. 145). 

6. Przy planowaniu należy uwzględnić analizę kosztów i korzyści planowanych działań. 

Przy ustalaniu działań służących osiągnięciu celów zarządzania 

ryzykiem powodziowym uwzględnia się w szczególności: 1) koszty 

oraz korzyści działań podejmowanych dla osiągnięcia celów 

zarządzania ryzykiem powodziowym (…); (Dział Va, Art. 88g, Ustawa 

Prawo Wodne - Dz. U. z 2012 r. poz. 145). 
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Do strategicznych założeń zawartych w Ustawie Prawo Wodne należałoby dodać kilka 

innych, równie istotnych, które nie znalazły się w tej ustawie, a są zawarte w Dyrektywie 

Powodziowej lub dokumencie opisującym podstawy merytoryczne do tej dyrektywy 

zatytułowanym „Dobre praktyki w zakresie prewencji, ochrony i łagodzenia skutków 

powodzi”. 

7. Plany zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) powinny obejmować wszystkie 

aspekty zarządzania kryzysowego tj. etap prewencji, ochrony, przygotowania, reagowania 

i odbudowy oraz wykorzystania doświadczeń. 

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym obejmują wszystkie aspekty 

zarządzania ryzykiem powodziowym, kładąc szczególny nacisk na 

zapobieganie, ochronę i stan należytego przygotowania, w tym 

prognozowanie powodzi i systemy wczesnego ostrzegania, a także 

uwzględniając cechy danego dorzecza lub zlewni. (Rozdz. 4, art.7 

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny ryzyka 

powodziowego i zarządzania nim (2007/60/WE)). 

8. Przy wyborze działań ograniczających ryzyko powodziowe należy uwzględnić zasadę 

solidarności. 

Zasada solidarności nabiera dużej wagi w kontekście zarządzania 

ryzykiem powodziowym. W tym świetle państwa członkowskie powinno 

zachęcać się do dążenia ku sprawiedliwemu podziałowi obowiązków 

w sytuacji wspólnego podejmowania decyzji o przedsięwzięciu 

środków korzystnych dla wszystkich stron i odnoszących się do 

zarządzania ryzykiem powodziowym wzdłuż całego biegu rzeki. 

(preambuła p.15 do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w 

sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, 2007/60/WE). 

9. Dla osiągnięcia celów DP niezbędna jest współpraca międzyresortowa 

i międzyinstytucjonalna. PZRP musi powstawać w uzgodnieniu pomiędzy różnymi 

instytucjami odpowiedzialnymi za poszczególne obszary działania (gospodarkę wodną, 

planowanie przestrzenne, bezpieczeństwo ludzi – reagowanie kryzysowe, dziedzictwo 

kulturowe, obszary chronione etc.). Ważne jest ponadto zapewnienie, że cele PZRP będą 

uwzględnione w innych planach z zakresu planowania przestrzennego, zarządzania 

kryzysowego itd. 

A.6. Istnieje potrzeba interdyscyplinarnej współpracy wszystkich 

rządowych i lokalnych instytucji dla koordynacji polityk sektorowych 

odnośnie ochrony środowiska, planowania obiektów, gospodarki 

przestrzennej, rolnictwa, transportu i rozwoju budownictwa oraz 

koordynacji dotyczącej wszystkich faz zarządzania ryzykiem: oceny 

ryzyka, zaplanowania działań łagodzących skutki oraz wdrożenia tych 

działań. B.2. By wdrożyć podstawowe zasady i sposoby działania 

konieczna jest współpraca wszystkich szczebli władzy i koordynacja 

międzysektorowych polityk w zakresie prewencji, planowania 

przestrzennego, rolnictwa, transportu i rozwoju budownictwa.  

(Best Practices on Flood Prevention, Protection and Mitigation, 

Water Directors meeting, Ateny, 2003). 
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10. Warunkiem skuteczności działań jest włączenie interesariuszy do procesu planowania 

(przede wszystkim do procesów formułowania celów i priorytetów oraz definiowania 

/akceptowania rozwiązań). 

G.7. (a) Udział społeczny w podejmowaniu decyzji dotyczących 

przygotowania i ochrony jest niezbędny, tak dla poprawy jakości 

wdrożenia decyzji, jak i dlatego, by dać społecznościom możliwość 

wyrażenia swoich obaw i umożliwić władzom uwzględnienie ich. b) 

Wszystkie działania związane z informowaniem i poprawą 

świadomości są najbardziej skuteczne kiedy uwzględniają  udział na 

wszystkich poziomach: od poziomu lokalnego, poprzez krajowy aż do 

regionalnego, czy międzynarodowego.  

(Best Practices on Flood Prevention, Protection and Mitigation, 

Water Directors meeting, Ateny, 2003). 

Założenia do planowania warto uzupełnić o, podkreślaną choćby w irlandzkich 

przewodnikach planistycznych, czy dokumentach prowadzonego pod egidą Światowej 

Organizacji Meteorologicznej Associated Programme on Flood Management sugestię 

znalezienia kompromisu między potrzebami zapewnienia bezpieczeństwa i rozwoju 

społecznościom zagrożonym powodzią.  

11. Przy opracowywaniu PZRP należy unikać nieuzasadnionych ograniczeń dla gospodarki 

krajowej, regionalnej i lokalnej oraz dla rozwoju społecznego. 

Powyższe założenia wywiedziono głównie z zapisów prawnych i nie mogą one zastąpić 

polityki krajowej odniesieniu do zarządzania ryzykiem powodziowym. Można przyjąć, że 

w następnej fazie planowania, czyli od roku 2016 do roku 2021 powstanie taka polityka 

w oparciu o informacje, diagnozy i doświadczenia z przygotowania planów zarządzania 

ryzykiem powodziowym na rok 2015. 

  

Struktura planowania w zarządzaniu ryzykiem powodziowym 

Przyjęto następującą strukturę (sekwencję) planowania: 

1. Na podstawie analizy ryzyka powodziowego dla obszarów dorzeczy, diagnozy 

działania obecnego systemu zarządzania ryzykiem powodziowym ustalane są cele dla 

obszaru dorzecza (obszarów dorzeczy).  

2. We współpracy z innymi jednostkami ustalane są grupy działań ograniczających 

ryzyko powodziowe oraz instrumenty umożliwiające ich wdrożenie. 

3. Ustalenia z poziomu obszarów dorzeczy przyjmowane są dla regionów wodnych, jako 

podstawa planowania na tych obszarach. 

4. Plany dla regionów wodnych sporządzane są dla objętych ryzykiem powodziowym  

zlewni, co oznacza, że wyznaczana jest lista działań możliwych do wdrożenia w 

ramach etapu planistycznego (6 lat) i instrumentów poziomu regionalnego, które 

umożliwiają ich wdrożenie. 

5. Na podstawie wypracowanych w regionach wodnych działań i uzgodnionych 

instrumentów przygotowuje się plan dla obszaru dorzecza, który jest sumą działań 
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w regionach wodnych i ustaleń dotyczących instrumentów na poziomie obszaru 

dorzecza. 

6. Tak sporządzone plany dla regionów wodnych i obszarów dorzecza poddawane są 

konsultacjom społecznym.  

 

Rysunek 1. Schemat procesu planowania w zarządzaniu ryzykiem powodziowym 
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III.  WSTĘPNY HARMONOGRAM PRAC ZWIĄZANYCH Z WDRAŻANIEM 

PLANÓW ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM 

Wstępny harmonogram wykonania zadań związanych z opracowaniem PZRP został oparty na 

Harmonogramie Wdrażania Dyrektywy Powodziowej przygotowanym przez Krajowy Zarząd 

Gospodarki Wodnej, który został zatwierdzony przez Ministra Środowiska w 2008 r. 

Wykonawca wykorzystał też wyniki innych prac, m.in. Program wdrożenia dyrektywy 

powodziowej (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny ryzyka 

powodziowego i zarządzania nim). 

Określone, w przytaczanym opracowaniu, poszczególne etapy i ich terminy realizacji zostały 

zweryfikowane w oparciu o obecny stan zaawansowania prac wdrożeniowych DP, aktualny 

stan prawny i organizacyjny, z uwzględnieniem zaproponowanej przez Wykonawcę 

sekwencji procesu planowania.  

W harmonogramie uwzględniono elementy związane z koordynacją opracowywania planów 

zarządzania ryzykiem powodziowym z procesem planistycznym wynikającym z dyrektyw 

wymienianych w załączniku do DP w części A pkt. I. 4 w oparciu o istniejące harmonogramy 

i sposoby wdrażania tych dyrektyw, z uwzględnieniem wytycznych krajowych i wytycznych 

KE.  

Państwa członkowskie UE zobligowane są do podjęcia działań zmierzających do 

skoordynowania DP z RDW, kładąc szczególny nacisk na zwiększenie skuteczności, 

wymianę informacji oraz możliwość osiągnięcia wspólnych korzyści, uwzględniając cele 

środowiskowe określone w art. 4 RDW. Proponowany harmonogram wdrażania PZRP 

skoordynowany jest z harmonogramem opracowywania planów gospodarowania wodami na 

obszarach dorzeczy zgodnie z art. 13 ust. 7 RDW. Docelowo w obrębie międzynarodowych 

obszarów dorzeczy, planuje się uwzględnienie w harmonogramie koordynacji działań 

pomiędzy państwami członkowskimi UE oraz (w miarę możliwości) z innymi krajami 

ościennymi, które nie należą do UE.  

W harmonogramie prac Wykonawca uwzględnił kolejność wykonywania PZRP, tak aby 

prace skoordynowane na poziomie obszaru dorzecza, obejmowały wszystkie aspekty 

zarządzania ryzykiem powodziowym, w szczególności działania ukierunkowane na 

zapobieganie, ochronę i właściwe przygotowanie, w tym prognozowanie powodzi i systemy 

wczesnego ostrzegania, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych obszarów dorzecza. 

Harmonogram zadań związanych z opracowywaniem planów zarządzania ryzykiem 

powodziowym w I cyklu planistycznym (dot. obszarów dorzeczy: Odry, Wisły i Pregoły – 

wyniki WORP) podlega uzgodnieniom ze Zleceniodawcą.  

Docelowo harmonogram sporządzania planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla 

obszarów dorzeczy, które przygotowuje Prezes KZGW wraz z jego przeglądami w cyklu 6-

cioletnim, skoordynowany będzie z przeglądami planów gospodarowania wodami na 

obszarach  dorzeczy. W harmonogramie uwzględniony został termin realizacji i przekazania 

planów zarządzania ryzykiem od strony morza zgodnie z zapisami Prawa wodnego 

(22 czerwca 2014 projekt PW Art. Art. 88h. 2). 

Przyjęto, że proces przygotowywania planów zarządzania ryzykiem stanowiący wymóg PW 

powinien rozpoczynać się „od dołu”, czyli od przygotowania planów dla regionów wodnych, 

a dopiero później, w oparciu o zawarte w nich informacje, oceny i rozwiązania powinny być 

przygotowywane plany dla obszarów dorzeczy. Taka kolejność znajduje odzwierciedlenie w 

opisie przygotowania poszczególnych elementów metodyki planowania. Jednak, dla 

zapewnienia spójności całego procesu planowania PZRP dla regionu wodnego powinny być 

http://wroclaw.rzgw.gov.pl/pl/articles/3/306/Plan_gospodarowania_wodami
http://wroclaw.rzgw.gov.pl/pl/articles/3/306/Plan_gospodarowania_wodami
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realizowane z uwzględnieniem założeń planów dla obszarów dorzeczy oraz przy zapewnieniu 

właściwej koordynacji pomiędzy poszczególnymi PZRP dla regionów wodnych w obrębie 

jednego obszaru dorzecza. W konsekwencji założono, że sekwencja procesu planowania jest 

następująca: ustalenia strategiczne z punktu widzenia Państwa/obszarów dorzeczy, plany dla 

regionów wodnych (w tym programy działań dla zlewni), a następnie plany dla obszarów 

dorzeczy.  

W harmonogramie uwzględniono proces konsultacji społecznych: 

 Przedstawienie harmonogramu i programu prac związanych z tworzeniem planu 

zarządzania ryzykiem powodziowym (w tym zestawienie działań), które należy 

przeprowadzić w drodze konsultacji do 22 XII 2012 r. (art. 14 ust. 1 pkt. a. RDW). 

 Przegląd istotnych problemów ochrony przeciwpowodziowej określonych w danym 

dorzeczu – przedstawienie map zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego do 

22 XII 2013 r. (art. 14 ust. 1 pkt. b. RDW). 

 Przedstawienie projektu planu zarządzania zagrożeniem powodziowym – 6 miesięcy 

na zgłaszanie uwag do prezesa KZGW i dyrektorów RZGW do  22 XII.2014 r. (art. 14 

ust. 1 pkt. c. RDW). 

Uwzględniono również sukcesywne wykonywanie map zagrożenia powodziowego i map 

ryzyka powodziowego (stanowiące podstawę prowadzenia analiz ryzyka powodziowego na 

poziomie zlewni) i ich publikację w grudniu 2013 roku. 

Z uwagi na przyjętą przez Zleceniodawcę formę opracowywania PZRP dla obszarów 

dorzeczy i regionów wodnych jako zamówienia „pod klucz”, w harmonogramie 

uwzględniono etap związany z zatwierdzeniem niniejszej Metodyki, opracowania SIWZ 

i procesu przetargowego. Założono, że rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem planów 

może nastąpić w III kwartale 2013 r. 

Jak podkreślono w pracy przekazanej do KZGW w grudniu 2007 roku [Program wdrożenia 

dyrektywy powodziowej…] elementem koniecznym powinno być powołanie 

międzyresortowego komitetu ds. wdrożenia dyrektywy 2007/60/WE pod przewodnictwem 

Ministra Środowiska. W pracach komitetu winni uczestniczyć przedstawiciele wszystkich 

ministerstw oraz urzędów centralnych. Ustalenia komitetu winny posiadać moc prawną 

w odniesieniu do wszystkich resortów (zasada ta winna obejmować także RDW). 
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Tabela 3. Harmonogram opracowywania planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych  
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1 
 Partnerzy procesu planowania i zasady udziału 
społecznego 

RZGW                                                                                       

1.1 

Analiza interesariuszy w  regionach  wodnych (instytucje 
wodne, wojewodowie, marszałkowie, samorządy). 
Stworzenie struktury planowania dla obszaru regionów 
wodnych , w tym powołanie komitetów: sterującego, 
planistycznego, doradczego, oraz ustalenie zasad 
prowadzenia konsultacji społecznych oraz systemu 
kontroli wdrożenia i monitoringu  

RZGW                                                                                       

1.2 

Analiza interesariuszy w obszarach zlewni  (instytucje wodne, 
wojewodowie, marszałkowie, samorządy). Utworzenie 
struktury planowania dla obszarów zlewni, w tym powołanie 
komitetów : sterującego, planistycznego, doradczego, oraz 
ustalenie zasad prowadzenia konsultacji społecznych oraz 
systemu kontroli wdrożenia i monitoringu 

RZGW                                                                                       

2 Konsultacje społeczne 
KZGW, 
RZGW 

                                                                                      

2.1 

Konsultacje społeczne - Przedstawienie harmonogramu i 
programu prac związanych z opracowaniem  PZRP oraz 
informacją o narzędziach konsultacji  (konsultacje w 
dorzeczu będą adresowane do innych grup niż w planach 
regionalnych) 

KZGW                                                                                       

2.2 Konsultacje procesu programowania działań   RZGW                                                                                       

2.3 

Konsultacje społeczne - Przegląd istotnych problemów 
dot. ryzyka powodziowego określonych w obszarach 
dorzeczy   

KZGW                                                                                       

2.4 Konsultacje podstawowych problemów  RZGW                                                                                       

2.5 
Konsultacje społeczne projektów PZRP dla obszarów 
dorzeczy 

KZGW                                                                                       

2.6 Konsultacje społeczne projektów PZRP dla regionów wodnych RZGW                                                                                       

2.7 

Konsultacje społeczne projektów prognoz w ramach 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
projektów PZRP dla obszarów dorzeczy 

KZGW                                                                                       

2.8 

Konsultacje społeczne projektów prognoz w ramach 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
projektów PZRP dla regionów wodnych 

RZGW                                                                                       

2.9 
Kampania informacyjna trwająca przez cały okres 
planistyczny 

KZGW                                                                                       

2.10 
Kampania informacyjna trwająca przez cały okres 
planistyczny 

RZGW                                                                                       

3 
Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka 
powodziowego 

KZGW, 
RZGW 

                                                                                      

3.1 
Opracowanie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka 
powodziowego 

KZGW                                                                                       

3.2 Publikacja map zagrożenia i map ryzyka powodziowego KZGW                                                                                       
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9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

0
1
 

0
2
 

0
3
 

4 
Analiza ryzyka i problemy zarządzania ryzykiem 
powodziowym 

KZGW, 
RZGW 

                                                                                      

4.1 

Ustalenie głównych problemów w obszarach dorzeczy w 
oparciu o obszarowe analizy ryzyka powodziowego oraz 
analizy skuteczności działania istniejącego systemu tak w 
stosunku do stanu obecnego, jak i przyszłości z 
uwzględnieniem prognoz rozwoju społeczno 
gospodarczego i zmian klimatu 

KZGW                                                                                       

4.2 

Ustalenie głównych problemów w regionach wodnych  i 
wyznaczenie na tej podstawie obszarów, dla których 
zostaną opracowane programy działań w oparciu o analizy 
rodzajów i wielkości obecnego i prognozowanego ryzyka 
powodziowego na obszarach  regionów wodnych 

RZGW                                                                                       

4.3 

Ustalenie podstawowych problemów w skali zlewni (typy 
zagrożenia, źródła strat, niesprawne działania instytucji itd.) w 
oparciu o analizę ryzyka (analiza zagrożenia powodziowego i 
potencjalnych skutków - stanu zagospodarowania obszaru 
zagrożonego i wrażliwości lokalnych społeczności, środowiska, 
elementów dziedzictwa kulturowego oraz działalności 
gospodarczej na zagrożenie powodziowe) 

RZGW                                                                                       

5 Cele zarządzania ryzykiem powodziowym 
KZGW, 
RZGW 

                                                                                      

5.1 

Sformułowanie podstawowych celów i preferowanych 
grup działań ograniczających ryzyko powodziowe dla 
obszarów dorzeczy i regionów wodnych  

KZGW                                                                                       

5.2 

Ustalenie z grupą współdecydentów szczegółowych celów 
i skutecznych, efektywnych i możliwych do wdrożenia 
zestawów działań dla regionu wodnego oraz 
priorytetowych działań na terenie poszczególnych zlewni 

RZGW                                                                                       

6 Instrumenty zarządzania ryzykiem powodziowym                                                                                         

6.1 

Uzgodnienie instrumentów umożliwiających realizację 
PZRP (narzędzia finansowe, prawne, i inne) oraz 
kompetencji poszczególnych instytucji odpowiedzialnych 
za ich wdrożenie 

KZGW                                                                                       

6.2 

Uzgodnienie instrumentów umożliwiających realizację 
PZRP dla regionów wodnych (narzędzia finansowe, 
prawne, i inne) oraz kompetencji poszczególnych 
instytucji odpowiedzialnych za ich wdrożenie 

RZGW                                                                                       

7 Programy działań 
KZGW, 
RZGW 

                                                                                      

7.1 
Sformułowanie wariantowych programów działań dla zlewni i 
wybór optymalnego programu  

RZGW                                                                                       

7.2 

Zestawienie działań z PZRP dla regionów wodnych oraz 
tych, które zostały przygotowane przez odpowiedzialną 
jednostkę centralną. Analiza tych zestawień i ewentualne 
korekty.  

KZGW                                                                                       

8 Projekty PZRP 
KZGW, 
RZGW, 
MTBiGM 

                                                                                      

8.1 Projekty PZRP od strony morza  MTBiGM                                                                                       
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Okres realizacji 
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8.2 Projekty PZRP dla regionów wodnych RZGW                                                                                       

8.3 Projekty PZRP dla obszarów dorzeczy KZGW                                                                                       

9 Projekty prognoz w ramach SOOŚ 
KZGW, 
RZGW 

                                                                                      

9.1 
Projekt prognozy w ramach strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko projektów PZRP dla 
obszarów dorzeczy 

KZGW                                                                                       

9.2 
Projekt prognozy w ramach strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko projektów PZRP dla 
regionów wodnych 

RZGW                                                                                       

10 
Zgłoszenie Komisji problemów mających wpływ na 
zarządzanie ryzykiem powodziowym, których nie można 
rozwiązać siłami własnymi 

MŚ                                                                                       

11 
Korekty programów działań w oparciu o wyniki 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - 
ostateczna redakcja PZRP 

KZGW, 
RZGW 

                                                                                      

11.1 

Korekty programów działań w oparciu o wyniki 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - 
ostateczna redakcja PZRP 

KZGW                                                                                       

11.2 

Korekty programów działań w oparciu o wyniki 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - 
ostateczna redakcja PZRP 

RZGW                                                                                       

12 Proces legislacyjny PZRP KZGW, MŚ                                                                                       

12.1 Proces legislacyjny PZRP dla obszarów dorzeczy KZGW, MŚ                                                                                       

12.2 Proces legislacyjny PZRP dla regionów wodnych KZGW, MŚ                                                                                       

13 Publikacja PZRP 
Rada 
Ministrów 

                                                                                      

13.1 Publikacja PZRP dla obszarów dorzeczy 
Rada 
Ministrów 

                                                                                      

13.2 Publikacja PZRP dla regionów wodnych 
Rada 
Ministrów 

                                                                                      

14 Raport z PZRP dla KE KZGW                                                                                       

14.1 
Opracowanie raportu dot. PZRP skoordynowanych na 
poziomie obszarów dorzeczy 

KZGW                                                                                       

14.2 
Przekazanie raportu dot. PZRP do KE (przekazanie 
wyników przeglądów co 6 lat) 

KZGW                                                                                       

 

 

 

Zastosowane oznaczenia: 

pogrubiona czcionka - zadania wykonywane odpowiednio na poziomie obszarów dorzeczy  i regionów wodnych 

czcionka normalna - zadania wykonywane na poziomie zlewni 

pogrubiona kursywa - zadania związane z wykonywaniem PZRP dla obszarów  dorzecza i regionów wodnych 
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IV. PROPOZYCJA STRUKTURY PLANÓW ZARZĄDZANIA RYZYKIEM 

POWODZIOWYM DLA OBSZARU DORZECZA I REGIONU WODNEGO 

Propozycja struktur planów zarządzania ryzykiem powodziowym powstała w oparciu o m.in.: 

 zapisy Dyrektywy Powodziowej (DP) i ustawy Prawo wodne, 

 analizę zawartości prac metodycznych i pilotowych planów zarządzania ryzykiem 

powodziowym opracowanych w krajach UE,  

 analizę zawartości wstępnej oceny ryzyka powodziowego i zapisów metodyk 

opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego, 

 wymagania UE odnośnie raportowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym.  

Zakłada się identyczną strukturę planów dla obszaru dorzecza i regionu wodnego. Plany dla 

obszaru dorzecza i regionu wodnego nie są niezależnymi dokumentami i korzystają 

wzajemnie z rezultatów planów dla drugiego poziomu. Zależności między planami dla 

różnych poziomów opisano we wprowadzeniu do niniejszego raportu, gdzie przedstawiona 

jest struktura planowania w zarządzaniu ryzykiem powodziowym. Odnosząc przyjęte tam 

założenia do przedstawionej niżej propozycji struktury planów zarządzania ryzykiem 

powodziowym należy przyjąć, że: 

 Główne cele i instrumenty zarządzania ryzykiem powodziowym, zagadnienia 

współpracy międzynarodowej, uwzględnienie wpływu zmian klimatu na ryzyko 

powodziowe i analiza obecnego systemu zarządzania ryzykiem powodziowym 

rozpatrywane są głównie na poziomie obszaru dorzecza, zaś plany dla regionów 

wodnych korzystają w tym zakresie z ustaleń planów dla obszaru dorzecza.  

 Działania wpływające bezpośrednio na ograniczenie ryzyka powodziowego 

definiowane są w planach dla regionów wodnych, zaś plany dla dorzecza dla 

opracowania programów działań wykorzystują ustalenia planów dla regionów 

wodnych. 

Struktura planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza i regionu 

wodnego 

Przedstawiony niżej spis treści planu zarządzania ryzykiem powodziowym uzupełniono 

o (pisane w nawiasach) komentarze odnośnie zawartości poszczególnych punktów planu. 

 

1. Streszczenie w języku nietechnicznym (Krótkie podsumowanie najważniejszych elementów planu 

w języku zrozumiałym dla niespecjalistów. Podsumowanie powinno obejmować m.in. opis procesu 

planistycznego, który doprowadził do opracowania planu). 

2. Wprowadzenie 

a. Cele i zakres planu 

b. Podstawy prawne (Dyrektywy UE, ustawy, przepisy itd.) 

c. Relacje PZRP z innymi dokumentami (Odniesienia do planów gospodarowania wodami 

oraz krajowych i regionalnych dokumentów strategicznych). 
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3. Opis obszaru planowania (Krótki, syntetyczny opis całego obszaru planowania, nie tylko obszarów 

zagrożonych powodzią, dający ogólny pogląd odnośnie charakteru obszaru oraz poziomu i źródeł 

zagrożenia i ryzyka powodziowego): 

a. Topografia, hydrografia, gleby, geologia, hydrologia 

b. Charakter zagrożenia powodziowego w zlewni (opis ogólny źródeł zagrożenia, 

charakteru powodzi i szybkości przebiegu zjawiska) 

c. Użytkowanie terenu (Zaludnienie i zagospodarowanie terenu w tym: zabudowa, infrastruktura 

komunalna, drogowa, obiekty wymagające szczególnej ochrony z uwagi na ich znaczenie 

z powodu możliwości wtórnych zagrożeń lub ich wrażliwość na powódź, tereny chronione i dobra 

kultury etc.) 

4. Partnerzy procesu planowania i zasady udziału społecznego  

a. Analiza interesariuszy (Kompetencje urzędów związanych z zarządzaniem ryzykiem 

powodziowym, w tym organów właściwych w sprawach zarządzania ryzykiem powodziowym, 

potencjalnie zainteresowane organizacje i instytucje, społeczności lokalne zagrożone powodzią 

lub dotknięte skutkami etc. Lista organów właściwych w sprawach zarządzania ryzykiem 

powodziowym
1
. Kryteria wyboru instytucji i organizacji aktywnie uczestniczących w procesie 

planowania. Listy partnerów procesu planowania oraz interesariuszy, z którymi konsultuje się 

prace planistyczne) 

b. Zarządzanie procesem planowania (Zasady powołania oraz skład zespołów kierujących 

procesem planowania, reprezentujących głównych interesariuszy: komitet sterujący, komitet 

planistyczny) 

c. Zasady udziału społecznego (Syntetyczna informacja nt trybu przeprowadzenia konsultacji 

społecznych i rozpowszechniania informacji w trakcie procesu planowania – bez opisu 

rezultatów).  

5. Podsumowanie wstępnej oceny ryzyka powodziowego (Opis metodyki, charakterystyka źródeł 

i typów powodzi występujących w zlewni, ich częstotliwości, podsumowanie powodzi historycznych, 

prawdopodobnych i ich analiza oraz obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi, wnioski, mapy 

z WORP, jako załączniki do planów). 

6. Ocena zagrożenia powodziowego  

a. Wnioski z analiz map zagrożenia powodziowego (Krótki opis sposobu przygotowania 

map zagrożenia powodziowego, podsumowanie zawartości map dla rozpatrywanego obszaru 

i wnioski zespołu planującego) 

b. Dodatkowe analizy (Opcjonalnie. Dodatkowe analizy wynikać będą z ewentualnych 

niedostatków informacji dostarczonych przez WORP i mapy zagrożenia powodziowego. 

Przykładowe analizy to: dodatkowe analizy powodzi historycznych ukierunkowane na diagnozę 

źródeł zagrożenia i częstotliwości występowania zagrożeń, czy analiza wpływu spodziewanych 

zmian zagospodarowania zlewni na zagrożenie powodziowe) 

c. Podsumowanie (Podsumowanie ww. analiz). 

7. Ocena ryzyka powodziowego 

a. Wnioski z analiz map ryzyka powodziowego (Krótki opis sposobu przygotowania map 

ryzyka powodziowego, podsumowanie zawartości map dla rozpatrywanego obszaru i wnioski 

zespołu planującego) 

b. Dodatkowe analizy (Opcjonalnie. Analiza skutków powodzi historycznych pod kątem 

przyczyn strat, w tym roli ekspozycji i wrażliwości. Analiza potencjalnego wpływu 

spodziewanych w przyszłości zmian socjo-ekonomicznych.) 

c. Podsumowanie (Podsumowanie ww. analiz obejmujące: ryzyko dla zdrowia i życia ludzi 

                                                 
1
 Lista zgodna z raportem z WORP do Komisji Europejskiej 
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i obiektów o szczególnym znaczeniu społecznym, ryzyko dla działalności gospodarczej 

(infrastruktury, obiektów publicznych, przemysłowych, handlowych etc.), ryzyko dla środowiska, 

ryzyko dla dziedzictwa kulturowego).  

8. Uwzględnienie wpływu zmian klimatu na ryzyko powodziowe (Sposób uwzględnienia 

w planach wpływu zmian klimatu na ryzyko powodziowe). 

9. Analiza obecnego systemu zarządzania ryzykiem powodziowym (Opis stanu obecnego 

obejmujący: a) realizowane programy ochrony przed powodzią, b) techniczne środki ochrony 

przeciwpowodziowej i ich stan techniczny, c) nietechniczne środki ochrony przeciwpowodziowej, w tym 

systemy monitoringu, prognozowania, ostrzegania i reagowania na powódź, retencję naturalną, praktykę 

planowania przestrzennego, zabezpieczenia indywidualne, poziom świadomości służb i zagrożonych 

instytucji, firm, mieszkańców, zarządzanie kryzysowe, d) diagnoza problemów i wnioski). 

10. Cele zarządzania ryzykiem powodziowym  

a. Analiza problemów zarządzania ryzykiem powodziowym i wnioski (Diagnoza 

problemów i braków związanych ze wszystkimi etapami zarządzania ryzykiem powodziowym, 

dotyczących: zagospodarowania obszarów zagrożonych i całej zlewni,  infrastruktury ochronnej, 

zasobów materialnych, zasobów informacyjnych i dostępu do nich, wiedzy i świadomości, 

rozwiązań organizacyjnych etc. Połączenie wniosków z analizy zagrożenia i ryzyka 

powodziowego z oceną obecnego systemu ochrony przeciwpowodziowej na rozpatrywanym 

obszarze. Materiał stanowiący podstawę wyboru celów zarządzania ryzykiem powodziowym) 

b. Cele zarządzania ryzykiem powodziowym (Opis procesu wyboru celów i wybrane 

finalnie cele zarządzania ryzykiem powodziowym w odniesieniu do zdrowia ludzi, środowiska 

naturalnego, dziedzictwa kulturowego i gospodarki).  

11. Podsumowanie działań i ich priorytety 

a. Opis metodyki budowy i oceny wariantów (Obejmuje proces identyfikacji możliwych 

działań, zdefiniowania wariantów rozwiązań, ich ocenę i wybór ostatecznego wariantu 

definiującego program dla obszaru planowania) 

b. Strategia zarządzania ryzykiem powodziowym  

o Opis wybranego rozwiązania (Wybranym rozwiązaniem jest suma preferowanych 

wariantów dla poszczególnych obszarów zagrożonych zweryfikowanych pod kątem 

uzyskania efektu synergii i uzupełniona o instrumenty zapewniające realizacje tych działań. 

Opis zawiera krótką informację charakteryzująca wpływ wybranych działań na spełnienie 

celów zarządzania ryzykiem powodziowym) 

o Priorytety w realizacji działań (W szczególności zdefiniowanie działań, które będą 

realizowane w trakcie pierwszego 6-cio letniego cyklu planistycznego i tych przewidzianych 

do realizacji w dalszej perspektywie oraz wskazanie priorytetów działań zakwalifikowanych 

do wykonania w ramach I cyklu planowania) 

o Harmonogram, jednostki realizujące i źródła finansowania. 

12. Opis zakresu i sposobu koordynacji z Ramową Dyrektywą Wodną (Sposób uwzględnienia 

celów środowiskowych, art. 4.7.).  

13. Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ nie jest elementem 

planu, ale autorzy planu muszą ją wziąć pod uwagę przy formułowaniu ostatecznej propozycji programu 

działań. Rozdział powinien zawierać krótkie podsumowanie SOOŚ i informacje o ewentualnych zmianach 

w programie działań wynikających z tej oceny). 

14. Podsumowanie procesu konsultacji społecznych i informowania społeczeństwa 

a. Konsultacje społeczne (Cele i sposób przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz uwagi 

i wnioski z procesu konsultacji, a także sposób ich uwzględnienia w planie) 



22 

 

b. Informowanie ogółu społeczeństwa (Opis sposobów rozpowszechniania informacji 

w trakcie procesu planowania i propozycje dotyczące rozpowszechnienia/upublicznienia 

gotowego planu). 

15. Opis zakresu i sposobu współpracy międzynarodowej.  

16. Sposób monitorowania postępów realizacji planu zarządzania ryzykiem powodziowym 
(Opis sposobu monitorowania realizacji planu uwzględniający wymogi raportowania do UE). 

17. Literatura/Źródła. 

 

Załączniki 

A. Lista skrótów (Wyjaśnienie znaczenia skrótów użytych w opracowaniu) 

B. Słownik pojęć (Stosowanych w planie – dla lepszego rozumienia pojęć dla osób spoza branży 

gospodarki wodnej) 

C. Lista interesariuszy 

D. Katalog celów (Materiał wyjściowy opracowany w ramach metodyki) 

E. Katalog działań (Materiał wyjściowy opracowany w ramach metodyki) 

F. Wstępna ocena ryzyka powodziowego (Materiał wyjściowy, wyciąg z WORP dla 

analizowanego obszaru, w tym mapy) 

G. Mapy zagrożenia powodziowego (Materiał wyjściowy) 

H. Mapy ryzyka powodziowego (Materiał wyjściowy) 

I. Materiały dokumentujące proces konsultacji i udziału społecznego 

J. Program działań dla planu zarządzania ryzykiem powodziowym (Specyfikacja wariantów 

rozpatrywanych w planie, opisy/karty działań przyjętych do realizacji w planie) 

1. Opis metodyki budowy i oceny wariantów (Obejmuje proces identyfikacji możliwych 

działań, zdefiniowania wariantów rozwiązań, ich ocenę i wybór ostatecznego wariantu 

definiującego program dla obszaru planowania. Powtórzenie opisu) 

2. Warianty rozwiązań i ich ocena (Opis wariantów zdefiniowanych w procesie 

opracowywania programów działań wraz z oceną tych wariantów) 

3. Strategia zarządzania ryzykiem powodziowym 

a) Szczegółowy opis wybranego rozwiązania (Karty działań przyjętych do realizacji 

w planie - szczegółowe informacje uzupełniające do podsumowania programów działań 

zawartego w planie) 

b) Priorytety w realizacji działań (W szczególności zdefiniowanie działań, które będą 

realizowane w trakcie pierwszego 6-cio letniego cyklu planistycznego i tych przewidzianych 

do realizacji w dalszej perspektywie oraz wskazanie priorytetów działań zakwalifikowanych 

do wykonania w ramach I cyklu planowania) 

c) Harmonogram, jednostki realizujące i źródła finansowania 

d) Załączniki mapowe (Mapy przedstawiające działania zawarte w strategii 

z uwzględnieniem etapów ich realizacji). 

 

 



23 

 

V. IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW ZARZĄDZANIA RYZYKIEM 

POWODZIOWYM – OCENA DOSTĘPNOŚCI MATERIAŁÓW 

Ustawa - Prawo wodne (art. 9 ust 1 pkt 13c) definiuje ryzyko powodziowe, jako kombinację 

prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi i związanych z powodzią potencjalnych 

negatywnych konsekwencji dla zdrowia ludzkiego, środowiska, dziedzictwa kulturowego 

oraz działalności gospodarczej. Wyżej wymienione negatywne skutki powodzi zależą od 

zasięgu powodzi (stopnia zagrożenia), stanu zagospodarowania obszaru zagrożonego 

(ekspozycja), podatności elementów zagospodarowania na zagrożenie oraz zdolności 

lokalnych społeczności do przeciwdziałania zagrożeniu i likwidacji skutków katastrofy. 

Możemy zatem zdefiniować ryzyko, jako funkcję zagrożenia, ekspozycji, podatności na 

zagrożenie i zdolności przeciwdziałania zagrożeniu (ostatnie dwa elementy charakteryzują 

wrażliwość
2
 na powódź). Ograniczać ryzyko możemy przez ograniczenie któregokolwiek 

z jego komponentów. Możemy więc ograniczać zagrożenie, ale równie dobrym sposobem jest 

ograniczanie zagospodarowania lub jego podatności na powódź, albo poprawa zdolności 

reagowania na zagrożenie. Przykładowo, w przypadku podatności, jej obniżenie 

uzyskiwałoby się przez fizyczne działania (zabezpieczenia) w stosunku do obiektów 

zagrożonych (floodproofing
3
), a w przypadku zdolności do przeciwdziałania zagrożeniu, 

byłaby to funkcja zasobów i zdolności organizacyjnych służb reagowania kryzysowego oraz 

zagrożonych osób i instytucji. 

Działania ukierunkowane na ograniczanie wrażliwości są w zbyt małym stopniu 

wykorzystane w zarządzaniu ryzykiem powodziowym w Polsce. Wynika to z braku tradycji 

w odniesieniu do części działań z tej grupy, jak również z trudności z dostępem do informacji 

pozwalających ocenić stan wrażliwości na powódź poszczególnych obszarów kraju. Można to 

pokazać na przykładzie prac przygotowawczych do wykonania map ryzyka powodziowego, 

metodyka ich przygotowania decyduje bowiem o zakresie informacji, jakie będą dostępne 

jako podstawa przygotowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Istotnym 

problemem z jakim zderzyli się twórcy metodyki był, na przykład, brak w Polsce informacji 

na temat podatności budynków na powódź, co wymusiło konieczność wykorzystania danych 

z innych krajów (Niemcy). Z drugiej strony twórcy metodyki musieli zdecydować, jakie 

informacje najlepiej charakteryzują ryzyko. W efekcie zakres dostępnej dla planistów 

informacji jest ograniczony, z jednej strony ich praktyczną dostępnością, z drugiej wynika 

z oceny istotności dostępnej informacji dla zarządzania ryzykiem powodziowym. Poniżej 

podano przykłady informacji nie uwzględnianych w metodyce przygotowywania map ryzyka 

powodziowego (w Polsce), a potencjalnie istotnych dla działań ograniczających wrażliwość 

na powódź: 

1. Nie uwzględniana jest ocena podatności na powódź samych urządzeń ochronnych np. 

wałów (stan techniczny). Stan wałów wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo 

chronionych społeczności, a trzeba pamiętać, że obowiązujące w Polsce przepisy nie 

zajmują się ochroną przed powodzią społeczności chronionych wałami
4
.  

                                                 
2
 Pojęcie wrażliwości jest różnie definiowane w literaturze obejmując w niektórych definicjach również 

ekspozycję. 
3
 Dowolna kombinacja indywidualnych zabezpieczeń technicznych pojedynczych obiektów, ulepszenia ich 

konstrukcji, zmian w lokalizacji wyposażenia etc. ograniczająca podatność obiektu na straty powodziowe 
4
 Na mapach zagrożenia powodziowego będą natomiast przedstawione obszary potencjalnie zagrożone w razie 

awarii wałów. 
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2. Brak informacji o obszarach, na których występują tzw. powtarzalne straty – dotyczy 

to obiektów zagrożonych częstymi powodziami, czyli, na przykład powodziami 

o prawdopodobieństwie wystąpienia 10, czy 20 procent
5
. 

3. Brak kompleksowej informacji o aktywności jednostek samorządu terytorialnego 

w zakresie przygotowania do powodzi. Wiadomo, że taka aktywność ma miejsce, np. 

wiele samorządów na południu kraju buduje własne systemy monitoringu, co 

usprawnia system ostrzegania, jak i aktywizuje lokalną społeczność do działania.  

4. Brak informacji o podatności zagrożonych obiektów na powodzie na poszczególnych 

obszarach. Nie wiemy, czy na danym obszarze obowiązują specjalne wymagania dla 

obiektów budowlanych i, czy zostały wykonane jakieś działania zabezpieczające te 

obiekty przed powodzią (z zakresu floodproofingu). A wyrywkowe badania pokazują, 

że wielu właścicieli zabezpiecza swoje obiekty.  

5. Nie bierze się pod uwagę skuteczności i jakości organizacji pomocy (dla ludzi, 

przedsiębiorców, jednostek samorządowych) bezpośrednio po powodzi i w fazie 

odbudowy. 

6. Brak oceny ryzyka uwzględniającej scenariusze rozwoju społeczno-gospodarczego 

i zmian klimatu, co powoduje, że informacja na temat ryzyka dotyczy tylko 

i wyłącznie obecnego zagospodarowania terenów zalewowych oraz występujących 

obecnie zjawisk.  

Część z tych elementów jest bardzo trudna do uzyskania w skali kraju, stąd, z przyczyn 

praktycznych, nie mogły się one znaleźć w ww. metodyce. Elementy te nie były również 

w większości brane pod uwagę przy opracowywaniu WORP.  

Sugestie odnośnie potrzeb dodatkowych analiz i możliwości ich wykonania w ramach 

PZRP  

Przy budowie planów zarządzania ryzykiem powodziowym powinno się określić stopień 

przygotowania do powodzi na obszarach zagrożonych uwzględniając świadomość i wiedzę 

ludzi, organizację systemu ostrzegania i reagowania na powódź, przygotowanie budynków 

mieszkalnych oraz obiektów przemysłowych i handlowych do powodzi. Pozwoli to na ocenę, 

jakie są przy obecnym poziomie zagrożenia i ekspozycji możliwości ograniczenia ryzyka 

powodziowego poprzez zmniejszenie wrażliwości. Działania w tym kierunku są bardzo 

pożądane, biorąc pod uwagę, że zmniejszenie ekspozycji jest bardzo trudne, a ograniczanie 

zagrożenia wiąże się zwykle z rozwiązaniami technicznymi, które są drogie i konfliktogenne. 

Niestety, informacja na temat wrażliwości na powódź nie będzie łatwo dostępna dla zespołów 

opracowujących plany zarządzania ryzykiem powodziowym. W tej sytuacji trudno będzie 

określić efektywność działań nietechnicznych, stąd w pierwszym cyklu planistycznym trzeba 

będzie przyjąć uproszczony sposób szacowania ich wpływu na ograniczanie ryzyka 

powodziowego. Warto natomiast wykorzystać proces budowy PZRP do poprawy bazy 

metodycznej i informacyjnej w tym zakresie. Można to osiągnąć analizując doświadczenia 

z procesu przygotowania planów w I cyklu planistycznym w odniesieniu do takich 

problemów jak: 

 Potrzeba opracowania metodyki oceny wrażliwości na powódź umożliwiającej ocenę 

wpływu działań nietechnicznych na ryzyko powodziowe, 

                                                 
5
 Na mapach zagrożenia powodziowego i mapach ryzyka powodziowego będą co prawda informacje o zasięgu 

powodzi o prawdopodobieństwie przewyższenia 10% ale brak dokładniejszych analiz skutków powodzi 

historycznych uwzględniających sumaryczne straty w dłuższych okresach. 
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 Konieczność rozszerzenia zakresu gromadzenia informacji o szkodach i stratach 

powodziowych, 

 Konieczność rozszerzenia zakresu analiz popowodziowych.  

Analizy takie są istotne dla możliwości bardziej sformalizowanego rozważania alternatyw dla 

działań technicznych (strukturalnych) i planowania przestrzennego w II cyklu planistycznym. 

Będzie to jednak wymagać prac metodycznych, dla których bazą mogłyby być między innymi 

doświadczenia z I etapu planowania. 

Warto zwrócić uwagę, że uwzględnienie wrażliwości na powódź obszarów zagrożonych 

będzie prowadzić – poza ograniczeniem ryzyka powodziowego – do ograniczenia 

potencjalnych konfliktów między RDW, a DP. Działania prowadzące do ograniczenia 

wrażliwości praktycznie nigdy nie są w konflikcie z RDW – wręcz realizują jej cele, 

a dodatkowo działania zmniejszające wrażliwość mogą ograniczyć potrzebę redukcji 

zagrożenia powodziowego metodami technicznymi.  

Powyższe sugestie odnoszą się w większości do działań mających na celu poprawę jakości 

procesu planowania w dalszych okresach planistycznych. Jeśli chodzi o pierwszy cykl 

planistyczny warto uzupełnić informacje o powodziach historycznych, w szczególności tych 

które miały miejsce po wykonaniu WORP. 
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VI. KOORDYNACJA OPRACOWANIA PZRP Z INNYMI KRAJAMI 

Założenia 

Zakres koordynacji opracowania PZRP w dorzeczach międzynarodowych z krajami 

sąsiednimi odbywać się powinien w oparciu o istniejące umowy międzynarodowe na wodach 

granicznych. 

Współpraca transgraniczna z Rosją powinna odbywać się w ramach współpracy z Obwodem 

Kaliningradzkim. 

Współpraca międzynarodowa w tym zakresie nie powinna ograniczać się tylko do 

międzynarodowych dorzeczy objętych I cyklem planowania tj. obszarów dorzeczy Odry, 

Wisły i Pregoły [WORP, 2011]. 

Dla pozostałych dorzeczy, gdzie po stronie Polski nie zostały wyznaczone obszary narażone 

na niebezpieczeństwo powodzi – (APSFR), PZRP nie będą wykonywane w I cyklu 

planistycznym, jednakże należy uwzględnić możliwość, że dla części tych dorzeczy plany 

będą wykonywane przez kraje ościenne (dot. krajów członkowskich UE), z których mogą 

wynikać propozycje działań w części dorzecza po stronie Polski. 

Uzasadnieniem takiego podejścia jest zasada solidarności zawarta w Dyrektywie 

2007/60/WE, dotycząca nie tylko planowania w granicach państwa członkowskiego, lecz 

również koordynacji PZRP w dorzeczach międzynarodowych. W myśl tej zasady działania 

ustanowione przez jedno państwo członkowskie, które poprzez swój zasięg i wpływ 

w znaczący sposób zwiększają ryzyko powodziowe w górę lub w dół biegu rzeki na terenie 

innych krajów w tym samym dorzeczu lub zlewni, nie mogą zostać podjęte, chyba że 

skoordynowane zostały z zainteresowanymi państwami członkowskimi i znalazły wspólne 

rozwiązanie w ramach art. 8 Dyrektywy.  

Propozycja współpracy międzynarodowej 

Do celów realizacji wymagań stawianych przez DP, w tym opracowania PZRP w dorzeczach 

międzynarodowych z innymi krajami sugeruje się rozszerzyć współpracę międzynarodową 

w ramach istniejących i projektowanych Komisji rzecznych. 

Zakres i sposób koordynacji opracowania PZRP w dorzeczach międzynarodowych z innymi 

krajami powinien obywać się w ramach istniejących lub, do tego celu powołanych, grup 

roboczych ds. powodzi. 

Organizacyjnie po stronie Polski grupy ds. powodzi (zarządzania ryzykiem powodziowym) 

powinny zostać powołane w RZGW obok grup roboczych już istniejących, tak aby zapewnić 

ścisłą współpracę między działaniami związanymi z celami RDW i DP. 
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Rysunek 2. Schemat możliwych zakresów porozumień – propozycja 
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VII. KATALOGI CELÓW ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM DLA 

OBSZARU DORZECZA I REGIONU WODNEGO  

Wprowadzenie 

Propozycja katalogów celów powstała w oparciu o zapisy Dyrektywy Powodziowej (DP) 

i dokumentów towarzyszących jej powstaniu, dokumenty strategiczne i plany pilotowe 

państw członkowskich UE (Niemcy, Wielka Brytania, Irlandia) oraz analizę krajowych 

programów ochrony przeciwpowodziowej (dorzecze Odry, obszary górnej i środkowej 

Wisły). W Tabeli 5 zestawiono główne cele zarządzania ryzykiem powodziowym 

w europejskich dokumentach strategicznych. 

Cele uporządkowano w odniesieniu do aspektów (faz) zarządzania ryzykiem powodziowym 

i komponentów ryzyka powodziowego, budując hierarchiczną strukturę obejmującą cele 

główne i szczegółowe. Listy celów uzupełniono przykładami działań realizujących 

poszczególne z nich lub komentarzami objaśniającymi. Rezultat w postaci katalogów celów 

dla obszaru dorzecza i regionu wodnego zamieszczono w tabelach: Cele zarządzania 

ryzykiem powodziowym na poziomie obszaru dorzecza (kraju) – Tabela 6 i Podstawowe 

i szczegółowe cele zarządzania ryzykiem powodziowym na poziomie regionu wodnego – 

Tabela 7. 

Procedura ustalania celów w planach zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru 

dorzecza i regionu wodnego  

Zgodnie z Dyrektywą Powodziową, celem nadrzędnym zarządzania ryzykiem powodziowym 

jest ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, 

środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej. Państwa członkowskie 

ustalają odpowiednie cele zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów, na których 

stwierdzają istnienie dużego ryzyka powodziowego lub jego wystąpienie jest prawdopodobne 

(obszary te w ustawie Prawo wodne nazywa się obszarami narażonymi na niebezpieczeństwo 

powodzi – ONNP). 

W procesie planowania należy zatem uszczegółowić ww. cel nadrzędny, definiując cele dla 

obszarów planowania tj.:  

1. Obszarów dorzeczy lub regionów wodnych, jako obszarów, dla których zgodnie 

z ustawą Prawo wodne wykonywane są plany zarządzania ryzykiem powodziowym, 

2. Obszarów zlewni lub innych obszarów obejmujących obszary narażone na 

niebezpieczeństwo powodzi wskazane we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego, 

jeżeli proces planowania dla obszarów z punktu 1 zakłada dekompozycję obszarową. 

Proponuje się następującą procedurę ustalania celów zarządzania ryzykiem powodziowym:  

1. Cele zarządzania ryzykiem powodziowym ustalamy na podstawie analizy problemów 

związanych z ryzykiem powodziowym dla obszaru planowania, którego cele mają 

dotyczyć. 

2. Problemy definiujemy i określamy ich priorytety na podstawie: analizy WORP, analiz 

map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego oraz dodatkowych analiz 

zaproponowanych w metodyce.  

3. Problemy odnosimy do aspektów (faz) zarządzania ryzykiem powodziowym i do dóbr 

chronionych określonych w Dyrektywie Powodziowej, czyli: zdrowia i życia ludzi, 

środowiska, dziedzictwa kulturowego i gospodarki (możemy odnieść do jednego lub 

kilku aspektów i dóbr).  
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4. Cele dobieramy odpowiednio do problemów z uwzględnieniem celów szczegółowych 

dla wszystkich aspektów (faz) zarządzania i dóbr chronionych związanych ze 

zdefiniowanymi w ww. analizie problemami.  

W procesie wyboru celów trakcie budowy planów zarządzania ryzykiem powodziowym, cele 

zapisane w katalogach dla obszaru dorzecza i regionu wodnego mogą zostać uszczegółowione 

(zmodyfikowane) w zależności od potrzeb dla tego obszaru.  
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Tabela 4. Główne cele zarządzania ryzykiem powodziowym w europejskich dokumentach strategicznych 

Strategia niemiecka Strategia angielska Strategia szkocka (guidance) Strategia irlandzka (guidance) 

1. Zapobieganie wzrostowi ryzyka 

(zapobieganie powstawaniu 

nowych źródeł ryzyka) na terenach 

zagrożonych powodzią 

1. Unikanie nieodpowiedniego 

zagospodarowania terenów zagrożonych 

powodzią i erozją brzegową i ostrożne 

zagospodarowanie pozostałych obszarów 

dla uniknięcia wzrostu ryzyka 

1. Zarządzanie powodzią 

obejmujące działania 

uwzględniające długoterminową 

perspektywę i umożliwiające 

adaptację do zmian klimatu. 

1. Unikanie nieodpowiedniego 

zagospodarowania obszarów 

zagrożonych powodzią 

2.Unikanie nowego 

zagospodarowania zwiększającego 

ryzyko powodziowe, w innym 

miejscu, w tym takiego, które 

zwiększa odpływ powierzchniowy 

2. Ograniczenie ryzyka 

związanego z istniejącym 

zagospodarowaniem obszarów 

zagrożonych  

2. Budowa, konserwacja i ulepszanie 

infrastruktury technicznej i systemów 

ograniczających zagrożenie ludzi i 

prawdopodobieństwo szkód/strat 

gospodarczych, środowiskowych i 

społecznych 

2. Redukcja ilości ludzi, domów i 

składników majątkowych 

zagrożonych powodzią poprzez 

zainwestowanie publicznych 

środków w działania chroniące 

obszary najbardziej wrażliwe i te o 

największym ryzyku powodzi 

3. Zapewnienie efektywnego 

zarządzania pozostałym (residual) 

ryzykiem dla obszarów 

zagospodarowanych zlokalizowanych 

na obszarach zalewowych 
3. Poprawa skuteczności 

reagowania na zagrożenie (w 

trakcie powodzi)  

3. Poprawa wykrywania, prognozowania i 

ostrzegania przed powodzią, planowanie i 

koordynacja reagowania kryzysowego i 

promocja szybszej odbudowy po powodzi 

  

4. Poprawa skuteczności działań po 

powodzi 
  

współpraca i zaangażowanie 

interesariuszy jest uznana za jeden 

z kluczowych elementów w 

strategii 

4. (Z)rozumienie ryzyka powodzi i erozji 

brzegowej oraz współpraca przy 

opracowywaniu długoterminowych planów 

zarządzania tym ryzykiem i zapewnienie, 

że będzie ono uwzględniane w innych 

planach 

współpraca i zaangażowanie 

interesariuszy jest uznana za jeden z 

kluczowych elementów w strategii 4. Poprawa zrozumienia ryzyka 

powodziowego przez istotnych 

interesariuszy 
 zawarte w  celu nr 2 5. Zwiększenie świadomości ludzi 

odnośnie istniejącego ryzyka i 

zwiększenie/wspieranie aktywności 

zagrożonych skierowanej na 

3. Dobrze poinformowani ludzie 

rozumiejący ryzyko powodziowe i 

podejmujący akcje zabezpieczające 

siebie, swój majątek i biznes 
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indywidualne zarządzanie ryzykiem i 

uodpornienie ich majątku na powódź 

częściowo zawarte w celu nr 1  

(powiększenie retencji obszarów 

rolniczych) 

problem opóźniania spływu (sustainable 

drainage system) i zapobiegania 

uszczelnianiu powierzchni jest podkreślony 

w strategii  

4. Obszary rolnicze i zurbanizowane 

z obszarami retencjonującymi wodę 

i opóźniającymi spływ (rozwój 

powodzi) 

zawarte w  celu nr 2. Sustainable 

drainage system jest wymieniony jako 

jedna z kluczowych idei   
  

5. Systemy zrównoważonego 

odwodnienia (SuDS) 
Zintegrowany drenaż zmniejszający 

obciążenie systemów 

kanalizacyjnych i również 

zmniejszający ryzyko powodzi i 

poprawiający stan środowiska 

wodnego 

      

5. Unikanie niepotrzebnych/ 

nieuzasadnionych ograniczeń dla 

gospodarki krajowej, regionalnej i 

lokalnej oraz dla rozwoju społecznego 

we wszystkich dokumentach strategicznych jest odniesienie do celów środowiskowych, wymaga tego DP 
6. Zapewnienie spełnienia wymagań 

ochrony środowiska we wszystkich 

fazach zarządzania powodzią 
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Cele zarządzania ryzykiem powodziowym na poziomie obszaru dorzecza (kraju) 

Tabela 5. Cele zarządzania ryzykiem powodziowym na poziomie obszaru dorzecza (kraju)  

Nr 
Cele 

podstawowe 
Cele szczegółowe Przykłady działań/ komentarze 

1.1 

Rozwój 

instrumentów 

wspomagających 

ograniczanie 

ryzyka 

powodziowego  

Zapewnienie współpracy międzyresortowej i 

międzyinstytucjonalnej 
regulacje prawne, uzgodnienia międzyresortowe 

1.2 

Poprawa wiedzy nt źródeł zagrożenia powodziowego, 

komponentów ryzyka powodziowego i niepewności ich 

oszacowania z uwzględnieniem zmian klimatu 

wykorzystanie i poprawa skuteczności analiz 

popowodziowych, stymulacja aktywności sektora 

nauki, wymiana doświadczeń  

1.3 

Budowa wsparcia finansowego dla działań prewencyjnych 

zmniejszających ryzyko powodziowe 

osób/firm/instytucji/samorządów 

fundusze krajowe 

1.4 
Poprawa systemu wsparcia finansowego dla poszkodowanych 

samorządów, mieszkańców i gospodarki  
zapomogi, pożyczki, zwolnienia z podatków  

1.5 Stymulowanie rozwoju ubezpieczeń powodziowych 

budowa/modyfikacja systemu ubezpieczeń 

powodziowych, promowanie ubezpieczeń 

powodziowych 

2.1 
Unikanie 

zwiększenia 

ryzyka na 

obszarze już 

objętym 

zagrożeniem 

powodziowym 

(etap prewencji) 

Niedopuszczenie do wzrostu zagrożenia przez unikanie działań 

zmniejszających zdolności retencyjne zlewni 

dotyczy zarówno działań na terenach objętych 

ryzykiem, jak i działań dotyczących obszarów 

niezagrożonych, ale mogących zwiększać ryzyko 

powodziowe na obszarach zagrożonych np. 

uszczelnianie terenu 

2.2 

Unikanie wzrostu ekspozycji/zagospodarowania na obszarach 

szczególnego zagrożenia powodzią i obszarach chronionych 

przez środki techniczne (np. obszary zawala) 

regulacje prawne 

2.3 Unikanie nowej zabudowy na obszarach, na których zagrożenie 

powodzią jest niskie, w szczególności obiektów podatnych na 

pozwolenia wydawane jedynie na inwestycje 

odporne lub mało podatne na powódź 
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powódź 

2.4 

Poprawa stanu wiedzy i świadomości społeczeństwa i 

specjalistów związanych z zarządzaniem ryzykiem 

powodziowym 

edukacja (rozszerzenie podstawy programowej 

nauczania) 

3.1 

Redukcja 

istniejącego 

ryzyka na 

obszarze 

objętym 

zagrożeniem 

powodziowym 

(etap prewencji i 

ochrony) 

Ograniczanie zagrożenia powodziowego 

poprawa stanu technicznego istniejących urządzeń 

ochronnych, zwiększenie retencji naturalnej: 

zlewniowej i dolinowej, zwiększenie sztucznej 

retencji np. zbiorniki i poldery, zabezpieczenia 

techniczne obszarów np. obwałowania i regulacje, 

usuwanie ograniczeń przepływu np. przebudowa 

mostów 

3.2 Ograniczanie zagospodarowania na obszarze zagrożonym przenoszenie/likwidacja obiektów 

3.3 Ograniczanie podatności zagrożonych obiektów 

zabezpieczenia techniczne obiektów, w tym 

obiektów dziedzictwa kulturowego, zmiana funkcji 

obiektów, informacja, doradztwo i aktywizacja 

osób zagrożonych 

4.1 

Redukcja 

niekorzystnych 

skutków podczas 

powodzi (etap 

przygotowania) 

Poprawa wykrywania, prognozowania i ostrzegania przed 

powodzią 
system krajowy i systemy lokalne 

4.2 Poprawa skuteczności wykorzystania infrastruktury ochronnej 
sterowanie zbiornikami, zmiany wielkości rezerw 

powodziowych 

4.3 Usprawnienie systemu reagowania kryzysowego 

planowanie/zabezpieczenie logistyczne zasobów, 

plany reagowania, plany ewakuacji, szkolenia i 

ćwiczenia służb 

4.4 
Poprawa skuteczności reagowania ludzi, firm i instytucji 

publicznych 

informacja i edukacja, doradztwo, plany 

powodziowe 

5.1 
Ograniczanie 

niekorzystnych 

skutków po 

Usprawnienie „systemu” przywracania funkcji kluczowym 

elementom infrastruktury 

zasoby i plany działania służb reagowania 

kryzysowego, służb naprawczych i 

konserwatorskich 
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5.2 

powodzi i 

wyciąganie 

wniosków (etap 

odbudowy i 

wykorzystania 

doświadczeń) 

Usprawnienie działań indywidualnych po powodzi, jak 

przywracanie funkcjonowania obiektów mieszkalnych, firm i 

instytucji publicznych 

świadomość i zasoby ludzi, wsparcie administracji 

(np. doradztwo dla poszkodowanych w zakresie 

usuwania szkód powodziowych) 

5.3 
Poprawa skuteczności odbudowy/ powrotu do stanu sprzed 

powodzi 

pomoc humanitarna, zdrowotna (w tym 

psychologiczna), sanitarna, weterynaryjna, zasady 

odbudowy minimalizujące przyszłe ryzyko 

5.4 Poprawa skuteczności analiz popowodziowych 

przyjęcie/rozszerzenie zakresu obligatoryjnych 

analiz, niezależne oceny działania elementów 

systemu zarządzania ryzykiem powodziowym, 

wnioski, co do zakresu zbierania danych np. o 

stratach powodziowych, badania naukowe etc. 

6.1 
Ograniczenie 

negatywnych 

skutków 

powodzi dla 

środowiska 

naturalnego 

Minimalizowanie wtórnych zagrożeń dla środowiska (np. 

skażenia chemicznego i bakteriologicznego) 

unikanie lokalizowania/przenoszenie obiektów 

zagrażających środowisku, zwiększanie odporności, 

doraźne usuwanie źródeł zanieczyszczeń (np. 

przenoszenie środków chemicznych w czasie 

zagrożenia powodzią) 

6.2 
Poszukiwanie efektów synergicznych z działaniami na rzecz 

rozwoju zrównoważonego 

uwzględnienie rozwiązań z planów 

gospodarowania wodami opracowanymi w ramach 

RDW 
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Podstawowe i szczegółowe cele zarządzania ryzykiem powodziowym na poziomie regionu wodnego 

Tabela 6. Podstawowe i szczegółowe cele zarządzania ryzykiem powodziowym na poziomie regionu wodnego  

Nr 
Cele 

podstawowe 
Cele szczegółowe Przykłady działań/ komentarze 

1.1 
Rozwój 

instrumentów 

wspomagających 

ograniczanie 

ryzyka 

powodziowego  

Poprawa wiedzy nt. źródeł zagrożenia powodziowego 
poprawa skuteczności analiz popowodziowych, 

wymiana doświadczeń  

1.2 

Budowa wsparcia finansowego dla działań prewencyjnych 

zmniejszających ryzyko powodziowe 

osób/firm/instytucji/samorządów 

fundusze wojewódzkie 

1.3 
Poprawa systemu wsparcia finansowego dla poszkodowanych 

samorządów, mieszkańców i gospodarki  
zapomogi, pożyczki, zwolnienia z podatków  

2.1 

Unikanie 

zwiększenia 

ryzyka na 

obszarze już 

objętym 

zagrożeniem 

powodziowym 

(etap prewencji) 

Niedopuszczenie do wzrostu zagrożenia przez unikanie działań 

zmniejszających zdolności retencyjne zlewni 

dotyczy zarówno działań na terenach objętych 

ryzykiem, jak i działań dotyczących obszarów 

niezagrożonych, ale mogących zwiększać ryzyko 

powodziowe na obszarach zagrożonych np. 

uszczelnianie terenu 

2.2 

Unikanie wzrostu ekspozycji/zagospodarowania na obszarach 

szczególnego zagrożenia powodzią i obszarach chronionych 

przez środki techniczne (np. obwałowania) 

zapisy w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego 

2.3 

Unikanie nowej zabudowy na obszarach, na których zagrożenie 

powodzią jest niskie, w szczególności obiektów podatnych na 

powódź 

pozwolenia jedynie na inwestycje odporne lub mało 

podatne na powódź 

2.4 Poprawa stanu wiedzy i świadomości społeczeństwa 
rozpowszechnianie map zagrożenia i ryzyka 

powodziowego, edukacja 

3.1 
Redukcja 

istniejącego 

ryzyka na 

Ograniczanie zagrożenia powodziowego 
poprawa stanu technicznego istniejących urządzeń 

ochronnych, zwiększenie retencji naturalnej: 

zlewniowej i dolinowej, zwiększenie sztucznej 
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obszarze 

objętym 

zagrożeniem 

powodziowym 

(etap prewencji i 

ochrony) 

retencji np. zbiorniki i poldery, zabezpieczenia 

techniczne obszarów np. obwałowania i regulacje, 

usuwanie ograniczeń przepływu np. przebudowa 

mostów 

3.2 Ograniczanie zagospodarowania na obszarze zagrożonym przenoszenie/likwidacja obiektów 

3.3 Ograniczanie podatności zagrożonych obiektów 

zabezpieczenia techniczne obiektów, w tym 

obiektów dziedzictwa kulturowego, zmiana funkcji 

obiektów, informacja, doradztwo i aktywizacja 

osób zagrożonych 

4.1 

Redukcja 

niekorzystnych 

skutków podczas 

powodzi (etap 

przygotowania) 

Poprawa wykrywania, prognozowania i ostrzegania przed 

powodzią 
system krajowy i systemy lokalne 

4.2 Poprawa skuteczności wykorzystania infrastruktury ochronnej 
sterowanie zbiornikami, zmiany wielkości rezerw 

powodziowych 

4.3 Usprawnienie systemu reagowania kryzysowego 

planowanie/zabezpieczenie logistyczne zasobów, 

plany reagowania, plany ewakuacji, szkolenia i 

ćwiczenia służb 

4.4 
Poprawa skuteczności reagowania ludzi, firm i instytucji 

publicznych 

informacja i edukacja, doradztwo, plany 

powodziowe 

5.1 
Ograniczanie 

niekorzystnych 

skutków po 

powodzi i 

wyciąganie 

wniosków (etap 

odbudowy i 

wykorzystania 

doświadczeń) 

Usprawnienie „systemu” przywracania funkcji kluczowym 

elementom infrastruktury 

zasoby i plany działania służb reagowania 

kryzysowego, służb naprawczych i 

konserwatorskich 

5.2 

Usprawnienie działań indywidualnych po powodzi jak 

przywracanie funkcjonowania obiektów mieszkalnych, firm i 

instytucji publicznych 

świadomość i zasoby ludzi, wsparcie administracji 

5.3 
Poprawa skuteczności odbudowy/ powrotu do stanu sprzed 

powodzi 

pomoc humanitarna, zdrowotna (w tym 

psychologiczna), sanitarna, weterynaryjna, zasady 

odbudowy minimalizujące przyszłe ryzyko 
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5.4 Poprawa skuteczności analiz popowodziowych 

przyjecie/rozszerzenie zakresu obligatoryjnych 

analiz, niezależne oceny działania elementów 

systemu zarządzania ryzykiem powodziowym, 

wnioski, co do zakresu zbierania danych np. o 

stratach powodziowych, badania naukowe etc. 

6.1 
Ograniczenie 

negatywnych 

skutków 

powodzi dla 

środowiska 

naturalnego 

Minimalizowanie wtórnych zagrożeń dla środowiska (np. 

skażenia chemicznego i bakteriologicznego) 

unikanie lokalizowania/przenoszenie obiektów 

zagrażających środowisku, zwiększanie odporności, 

doraźne usuwanie źródeł zanieczyszczeń (np. 

opróżnianie szamb, przenoszenie środków 

chemicznych w czasie zagrożenia powodzią) 

6.2 
Poszukiwanie efektów synergicznych z działaniami na rzecz 

rozwoju zrównoważonego 

uwzględnienie rozwiązań z planów 

gospodarowania wodami opracowanymi w ramach 

RDW 
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VIII. KATALOGI DZIAŁAŃ  

Kategorie działań ograniczających ryzyko powodziowe 

Działania, którymi dotychczas posługiwano się przy ograniczaniu ryzyka powodziowego 

sprowadzały się głównie do działań hydrotechnicznych. Wśród nich wymienić należy 

obwałowania, dla zabezpieczenia przed powodzią wybranych obszarów lub zbiorniki 

retencyjne, których celem było zmniejszenie kulminacji fali powodziowej poniżej. 

Podstawową przesłanką stosowania działań hydrotechnicznych było ograniczenie zagrożenia 

powodziowego dla terenów zagospodarowanych przez człowieka. Jednak wraz z rosnącym 

zainwestowaniem tych obszarów okazało się, że stosowane działania nie są wystarczająco 

skuteczne, a ponadto, poprzez iluzję gwarantowanego bezpieczeństwa, pośrednio umożliwiają 

niekontrolowany rozwój zabudowy. Istotne znaczenie ma również negatywne oddziaływanie 

obiektów hydrotechnicznych na środowisko naturalne. W latach siedemdziesiątych 

poprzedniego stulecia w USA, a później, pod koniec wieku, również w Europie, coraz 

większego znaczenia nabierały metody tzw. nietechniczne, których celem było zwiększenie 

odporności zagrożonych społeczności i obiektów na powodzie, przy podstawowym założeniu, 

że powodzi całkiem uniknąć się nie da. Dzisiaj można zaobserwować na świecie i w Europie 

coraz częstsze stosowanie obu kategorii metod jednocześnie, z położeniem nacisku na metody 

nietechniczne, jako równie skuteczne, mało inwazyjne dla środowiska i nie wymagające 

ogromnych jednorazowych nakładów finansowych.  

Metody te są podstawą strategii ochrony przed skutkami powodzi wielu krajów, co znajduje 

odzwierciedlenie w przyjętych nazwach publicznych dokumentów definiujących strategie 

krajowe, np. angielska „Making Space for Water” („Więcej przestrzeni dla wody”), 

holenderska „Room for the rivers” („Miejsce dla rzek”), czy strategia dla Anglii zatytułowana 

”Understanding the risks, empowering communities, building resilience” („Zrozumieć 

ryzyko, wzmocnić lokalne społeczności, zwiększyć odporność”). 

Dokument zatytułowany „Dobre praktyki w zakresie łagodzenia, ochrony i zabezpieczania 

przed skutkami powodzi”, stanowiący merytoryczną podstawę dla Dyrektywy Powodziowej 

zawiera opis metod głównie nietechnicznych, jakie należy uwzględniać – stosować w 

zarządzaniu ryzykiem powodziom w Unii Europejskiej. Waga jaką do tych metod przykłada 

się obecnie, wynika z faktu, że ich stosowanie jest znacznie trudniejsze, niż samych metod 

technicznych – metody nietechniczne są w kompetencjach niezależnych od siebie jednostek, 

pomiar ich skuteczności przed wdrożeniem jest trudny, a efekty zależą od ścisłej współpracy 

z innymi jednostkami i partnerami.  

Poza podziałem na metody techniczne i nietechniczne przy ustalaniu katalogu działań 

konieczne jest kierowanie się również innymi przesłankami, wynikającymi głównie 

z definicji ryzyka powodziowego. Jak wspomniano w jednym z wcześniejszych rozdziałów, 

przyjęto, że ryzyko powodziowe jest definiowane, jako kombinacja: zagrożenia – określanego 

przez prawdopodobny zasięg powodzi (metody ograniczające to: obwałowania, zbiorniki, 

rozwój naturalnej retencji), ekspozycji – rozumianej, jako obiekty i społeczności 

zlokalizowane (znajdujące się) na terenach zagrożonych (metody ograniczania: planowanie 

przestrzenne) oraz wrażliwości – definiowanej przygotowaniem zagrożonych obiektów i ludzi 

do powodzi (metody ograniczania: zabezpieczenia domów, wodoodporne materiały 

budowlane, systemy ostrzegania i inne). Zastosowane w praktyce metody ograniczania ryzyka 

powinny reprezentować wszystkie te trzy kategorie. 
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Relacje pomiędzy podziałami na działania techniczne i nietechniczne oraz działania 

ograniczające opisane wcześniej elementy ryzyka powodziowego obrazuje schemat poniżej 

(Rysunek 3).  

 

                 

 

Rysunek 3. Metody techniczne i nietechniczne, jako elementy ryzyka powodziowego (opracowano na 

podstawie Pennig Rowsell, 2008) 

Jeszcze innym rodzajem klasyfikacji metod jest podział na działania podstawowe – 

bezpośrednio wpływające na ryzyko powodziowe i instrumenty – umożliwiające lub 

stymulujące wdrażanie działań. Przyjmujemy, że: 

Działania – to bezpośrednie interwencje dające efekty w postaci redukcji ryzyka. Zalicza się 

do nich wszystkie prace hydrotechniczne, ale również techniki planowania przestrzennego, 

zabezpieczanie budynków oraz plany ewakuacji. 

Instrumenty – to interwencje pośrednie, stwarzające możliwość wdrożenia działań lub 

poprawiające świadomość społeczną, stymulujące prace badawcze i przygotowanie na tej 

podstawie poradników, rozwiązań technologicznych itd.  

Działania podstawowe 

Katalog proponowanych działań został opracowany na podstawie kategoryzacji typów działań 

przyjętej przez Komisję Europejską. Lista typów działań do wykorzystania w procesie 

raportowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) („List of types of 

measures”, version 5, 20.10.2011 r.) w przyszłości będzie wykorzystywana do sprawdzania, 

jakie działania były uwzględniane w PZRP w poszczególnych krajach UE. Klasyfikacja KE 
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obejmuje wszystkie aspekty zarządzania ryzykiem powodziowym i zawiera następujące typy 

działań: prewencja, ochrona, przygotowanie, odbudowa i wnioski. Schemat podziału obrazuje 

rysunek poniżej (Rysunek 4). Numery umieszczone pod każdą z kategorii odnoszą się do 

poszczególnych opisów w Tabeli 8 prezentującej katalog działań dla regionów wodnych. 

         

Rysunek 4. Struktura działań ograniczających ryzyko powodziowe 

 

Według tej klasyfikacji został sporządzony katalog działań podstawowych, czyli takich, które 

w sposób bezpośredni wpływają na wielkość ryzyka powodziowego (na zmniejszenie i/lub 

ograniczenie skutków powodzi). Przedstawiona w następnym rozdziale lista zawiera zarówno 

działania mające charakter techniczny (inwestycyjny), jak i nietechniczny.  

Instrumenty umożliwiające wdrożenie działań podstawowych 

Instrumenty, które umożliwiają wdrożenie działań podstawowych bezpośrednio 

ograniczających ryzyko powodziowe wykorzystują różne mechanizmy: prawne, finansowe, 

komunikacyjne, świadomościowe i inne. Wdrożenie niektórych instrumentów jest warunkiem 

wdrożenia pewnych działań, na przykład: warunkiem skutecznej ewakuacji jest sprawny 

system ostrzegania, warunkiem wdrożenia działań prewencyjnych, jest wiedza o tym, co i jak 

można zrobić, warunkiem nie budowania obiektów na terenach zalewowych jest odpowiedni 

zakaz lub ograniczenie itd. 

Strukturę instrumentów proponowanych dla obszaru dorzecza pokazuje rysunek poniżej 

(Rysunek 5): 



41 

 

 

Rysunek 5. Struktura działań – instrumentów dla obszaru dorzecza 

 

Instrumenty prawne – to przepisy zawarte w prawie krajowym lub lokalnym dotyczące 

gospodarowania wodami, planowania przestrzennego lub ochrony środowiska. Można przez 

nie rozumieć zarówno nakazy, jak i zakazy, na przykład: prawo zakazujące lokalizowania 

obiektów na terenach zalewowych lub inne prawo, zezwalające na taką zabudowę, ale pod 

pewnymi warunkami.  

Instrumenty finansowe – to narzędzia, które skłaniają do wdrażania pewnych działań lub 

wprowadzają kary za nie wykonanie jakichś działań. Typowym przykładem takich narzędzi 

są programy oferujące współfinansowanie lub niskooprocentowane pożyczki, czy 

preferencyjne kredyty na np. przygotowanie domu do powodzi (budowa zamknięć na drzwi 

wejściowe, otoczenie domu murem lub wałem) kierowane do właścicieli domów lub 

obiektów komercyjnych.  

Instrumenty komunikacyjne – to narzędzia obejmujące rozpowszechnianie / wymianę wiedzy 

i doświadczeń o powodzi i metodach ograniczania strat adresowane do wszystkich 

potencjalnych odbiorców. Przykładem może być przygotowanie i udostępnianie map 

zagrożeń i map ryzyka powodziowego lub propagowanie dobrych praktyk i przykładów.  

Instrumenty kompensujące – to narzędzia umożliwiające rozkład strat w czasie  

i w przestrzeni. Typowym przykładem są różne formy ubezpieczeń oraz zasady pomocy 

finansowej i rzeczowej po powodzi.  

Instrumenty analityczne – to narzędzia ułatwiające wyciąganie wniosków z doświadczeń 

powodziowych oraz badania umożliwiające zrozumienie ważnych dla danego obszaru 

procesów. Przykładem może być wprowadzenie zasad gromadzenia i archiwizacji danych o 

przebiegu i skutkach powodzi oraz ich analiza, w tym np. badanie skuteczności 

zastosowanych metod ograniczania skutków powodzi, analiza słabych punktów, badania 

zachowań ludzi itp.. 
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Katalog działań podstawowych dla regionów wodnych 

Działania, które znalazły się na liście zostały wyselekcjonowane na podstawie analiz działań uwzględnianych w planach zarządzania ryzykiem 

powodziowym w Niemczech, Anglii, Irlandii, zestawień działań sugerowanych w projektach międzynarodowych, w oficjalnych dokumentach 

związanych z Dyrektywą Powodziową np. w „Best practices on flood prevention, protection, and mitigation” oraz doświadczeń zespołu 

autorskiego. 

Warto pamiętać, że katalog nie jest dokumentem zamkniętym – w praktyce można, i powinno się, uzupełniać go o nowe działania, 

w szczególności o działania, które mogą w najlepszy sposób ograniczyć ryzyko powodzi na danym obszarze. 

W katalogu w poszczególnych kolumnach, poza typem działania, kategorią i samym działaniem zawarto następujące informacje: 

1. Kompetencje – w czyich kompetencjach jest lub mogłoby być działanie. W przypadku, gdy mamy do czynienia z propozycją, nazwa instytucji 

została wpisana kursywą.  

2. Cel, który każde z działań realizuje – w odpowiedniej kolumnie umieszczono numer celu. 

3. Obszarowy zasięg oddziaływania:  

L lokalny  

R  regionalny  

K  krajowy.  

4. Wpływ działania na osiągniecie celów środowiskowych
6
 w skali: 

++  bardzo pozytywne oddziaływanie 

+  pozytywne oddziaływanie 

0  brak oddziaływania lub oddziaływanie nieznaczące 

-  negatywne oddziaływania 

--  bardzo negatywne oddziaływania 

  

                                                 
6
 Cele środowiskowe wg RDW to: dobry stan wód powierzchniowych (ekologiczny i chemiczny), dobry stan wód podziemnych (chemiczny i ilościowy) przy równoczesnym 

zakazie pogarszania stanu dla wszystkich wód  
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Tabela 7. Katalog działań podstawowych dla regionu wodnego 

Typ Grupa działań Działania 

Jednostka 

odpowiedzialna 

za wdrożenie 

Realizacja celów 

zarządzania 

ryzykiem 

powodziowym 

Obszarowy 

zasięg 

oddziaływania  
 

Wpływ na 

realizację celów 

środowiskowych 

1
. 
P

re
w

en
c
ja

 

1.1. UNIKANIE  

Przeciwdziałanie 

lokalizowaniu 

nowych lub 

rozbudowie 

istniejących obiektów 

na terenach 

zagrożonych 

powodzią (polityka i 

regulacje prawne w 

zakresie planowania 

przestrzennego) 

1.1.1. Wprowadzanie 

ograniczeń w lokalizowaniu 

nowych lub rozbudowie 

istniejących obiektów 

(publicznych, mieszkalnych, 

działalności gospodarczej) na 

terenach zagrożonych 

powodzią  

wójt, burmistrz, 

prezydent miasta  

2.2; 2.3 L 0/+ 

1.1.2. Wprowadzenie zakazów 

lokalizowania na terenach 

zagrożonych powodzią 

obiektów, których zalanie 

może zagrażać środowisku  

wójt, burmistrz, 

prezydent miasta  

6.1; 2.3 L ++ 

1.1.3. Wykup gruntów z 

obszarów zagrożonych 

powodzią  

wójt, burmistrz, 

prezydent miasta 

2.2; 2.3 L + 

1.2. USUWANIE 

LUB 

PRZEMIESZCZAN

IE Działania 

zmierzające do 

usuwania obiektów z 

obszaru zagrożenia 

1.2.1. 

Likwidacja/przenoszenie 

obiektów (publicznych, 

mieszkalnych, działalności 

gospodarczej) do obszarów o 

mniejszym zagrożeniu 

powodziowym  

wójt, burmistrz, 

prezydent miasta 

3.2 L 0/+ 
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powodziowego lub 

przemieszczenie 

obiektów do 

obszarów o 

mniejszym 

zagrożeniu 

powodziowym 

1.2.2. 

Likwidacja/przenoszenie 

obiektów, których zalanie 

może zagrażać środowisku do 

obszarów o mniejszym 

zagrożeniu powodziowym 

wójt, burmistrz, 

prezydent miasta 

3.2, 6.1 L + 

1.2.3. Przenoszenie 

elementów kluczowej 

infrastruktury na obszary o 

mniejszym zagrożeniu 

powodziowym 

wójt, burmistrz, 

prezydent miasta 

3.2 L 0/+ 

1.3. 

ZABEZPIECZANI

E OBIEKTÓW 

(REDUKCJA) 
Działania 

zmierzające do 

przystosowywania 

obiektów (budynków, 

infrastruktury) do 

powodzi dla 

ograniczenia skutków 

1.3.1. 

Zabezpieczenie/zwiększenie 

odporności obiektów 

(publicznych, mieszkalnych, 

działalności gospodarczej) 

przed powodzią 

wójt, burmistrz, 

prezydent miasta 

właściciel / 

administrator 

obiektu 

3.3 L 0 

1.3.2. 

Zabezpieczenie/zwiększenie 

odporności infrastruktury 

(komunikacyjnej, łączności, 

zasilania) przed powodzią 

wójt, burmistrz, 

prezydent miasta  

właściciel / 

administrator 

infrastruktury 

3.3 L 0/+ 

1.3.3. 

Zabezpieczenie/zwiększenie 

odporności zakładów, których 

awaria może spowodować 

zagrożenie dla środowiska 

wójt, burmistrz, 

prezydent miasta  

właściciel 

zakładu 

3.3; 6.1 L ++ 

1.3.4. Opracowanie i administracja 3.3 L, R, K 0 
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promowanie zasad 

użytkowania obiektów na 

terenach zagrożonych 

powodzią (dobre praktyki)  

rządowa, 

samorządowa, 

KZGW, RZGW 

INNE DZIAŁANIA 
Wspieranie prewencji 

powodziowej 

(modelowanie i 

ocena ryzyka, ocena 

wrażliwości, 

programy lub 

polityki) 

Przygotowanie map i ocena 

ryzyka powodziowego dla 

zlewni nieobjętych WORP 

wójt, burmistrz, 

prezydent miasta 

3.1 L 0 

Ocena wrażliwości lokalnych 

społeczności i obiektów na 

powodzie  

wójt, burmistrz, 

prezydent miasta 

3.3 L 0 

Sporządzanie map zasięgów 

historycznych powodzi 

wójt, burmistrz, 

prezydent miasta 

2.4; 3.3 L 0 

2
. 
O

ch
ro

n
a

 

2.1. 

ZARZĄDZANIE 

ODPŁYWEM Z 

TERENU ZLEWNI 
Działania 

zmierzające do 

redukcji przepływu w 

ciekach poprzez 

retencję naturalną i 

spowalnianie 

odpływu ze zlewni 

(m.in. poprawa 

infiltracji, prace w 

korycie i na terenach 

zalewowych, w tym 

2.1.1. Zwiększanie 

możliwości retencyjnych 

poprzez zalesianie na terenie 

zlewni  

wójt, burmistrz, 

prezydent 

miasta, 

Regionalne 

Dyrekcje Lasów 

Państwowych 

3.1 L, R 

 

+ 

2.1.2. Zwiększanie 

możliwości retencyjnych na 

obszarach leśnych 

wójt, burmistrz, 

prezydent 

miasta, 

Regionalne 

Dyrekcje Lasów 

Państwowych  

3.1 L 0/+ 

2.1.3. Zwiększanie retencji na 

obszarach rolniczych  

wójt, burmistrz, 

prezydent miasta  

3.1 L + 
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zalesianie brzegów)  

 
 

2.1.4. Zwiększanie retencji na 

obszarach zurbanizowanych w 

zlewni 

wójt, burmistrz, 

prezydent miasta 

3.1 L 

 

0/+ 

2.1.5. Renaturyzacja koryta 

cieku i jego brzegów  

RZGW, 

WZMiUW, 

Regionalne 

Dyrekcje Lasów 

Państwowych 

3.1 L 

 

++ 

2.1.6.Opóźnianie spływu 

powierzchniowego na terenie 

zlewni (odpowiedni charakter 

pokrycia terenu, odpowiednie 

dostosowanie charakteru 

upraw rolnych i formy ich 

użytkowania) 

wójt, burmistrz, 

prezydent miasta 

3.1 L 

 

+ 

2.1.7. Przeciwdziałanie 

zmniejszaniu naturalnej 

zdolności retencyjnej zlewni 

wójt, burmistrz, 

prezydent miasta 

2.1 L 0/+ 

2.2. 

REGULOWANIE 

PRZEPŁYWU 

WODY Regulowanie 

przepływu poprzez 

budowę, przebudowę 

lub likwidację 

obiektów 

technicznych 

2.2.1.Budowa zbiorników 

retencyjnych 

Administracja 

wodna 

3.1 L, R --/- 

2.2.2. Zmiany rezerwy 

powodziowej zbiorników 

administracja 

rządowa, 

4.2 L, R -/0 
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retencjonujących 

wodę (zbiorniki 

wodne lub poldery i 

suche zbiorniki, lub 

poprawa zasad 

sterowania 

przepływem), i 

takich, które istotnie 

wpływają na reżim 

hydrologiczny 

samorządowa  

2.2.3. Zmiany reguł 

sterowania zbiornikami 

administracja 

rządowa, 

samorządowa  

4.2 L, R 0/+ 

2.2.4. Budowa zbiorników 

małej retencji 

WZMiUW, 

wójt, burmistrz, 

prezydent miasta 

3.1 L -/0 

2.2.5. Budowa suchych 

zbiorników retencyjnych 

administracja 

wodna, wójt, 

burmistrz, 

prezydent miasta 

3.1 L 0 

2.2.6. Budowa polderów 

 

administracja 

wodna, wójt, 

burmistrz, 

prezydent miasta 

3.1 L 0/+ 

2.3. PRACE W 

KORYCIE, NA 

BRZEGU MORZA 

I NA TERENACH 

ZALEWOWYCH 

Prace w korytach 

cieków, w tym 

potokach górskich, 

estuariach, wodach 

przybrzeżnych oraz 

na obszarach 

2.3.1. Regulacje rzek i 

potoków  

(profilowanie koryta oraz 

ubezpieczenia jego dna i 

brzegów przed skutkami 

erozji dennej i bocznej) 

RZGW, 

WZMiUW, 

Regionalne 

Dyrekcje Lasów 

Państwowych  

3.1 L 

 

--/- 

2.3.2. Budowa / modernizacja 

obwałowań  

RZGW, 

WZMiUW 

3.1 L --/-/0 

2.3.3. Budowa kanałów ulgi RZGW, 

WZMiUW,  

3.1 L -/0 
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zalewowych 

(budowa, 

przebudowa lub 

likwidacja obiektów, 

przebudowa koryt, 

zarządzanie 

dynamiką 

sedymentacji, 

budowa obwałowań) 

2.3.4. Ochrona i odtwarzanie 

retencji dolin rzek poprzez 

likwidację wałów, 

zwiększanie rozstawu wałów  

RZGW, 

WZMiUW,  

3.1 L, R + 

2.3.5. Ochrona i odtwarzanie 

retencji dolin rzek poprzez 

pozostawienie przestrzeni dla 

wód powodziowych  

wójt, burmistrz, 

prezydent miasta 

3.1 L ++ 

2.3.6. Wyznaczanie terenów 

poza wałami w celu 

interwencyjnego zalewania 

wójt, burmistrz, 

prezydent miasta 

3.1 L 0/+ 

2.3.7. Ochrona brzegów 

morskich przed skutkami 

erozji – zabezpieczenie 

stoków klifu przed 

rozmyciem, utrzymanie linii 

brzegowej, redukcja fal 

docierających do brzegu – 

ochrona biotechniczna i 

hydrotechniczna  

Urząd Morski,  

wójt, burmistrz, 

prezydent miasta 

3.1 L -/0/+ 

2.3.8. Działania, związane z 

utrzymaniem międzywali i 

czynnej strefy przepływu wód 

powodziowych terenów 

nieobwałowanych w 

kontekście likwidacji barier 

RZGW, 

WZMiUW, 

wójt, burmistrz, 

prezydent miasta 

4.2 L 

 

-/0 

2.3.9. Likwidacja miejsc 

zawężeń (m.in. 

właściciel drogi 4.2 L 

 

0/+ 
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komunikacyjnych poprzez 

zwiększenie światła mostów) 

2.4. 

ZARZĄDZANIE 

WODAMI 

OPADOWYMI 
Odprowadzanie wód 

z powierzchni terenu 

zwłaszcza na 

obszarach 

zurbanizowanych 

przez zwiększanie 

przepustowości sieci 

kanalizacyjnej 

melioracyjnej lub 

budowę systemów 

zrównoważonego 

odwodnienia (SuDS) 

2.4.1. 

Odtwarzanie/modernizacja 

systemów melioracji dla 

sprawnego odprowadzenia 

wód lub zwiększania retencji 

wójt, burmistrz, 

prezydent 

miasta, 

WZMiUW 

4.2 L -/0 

2.4.2. Zarządzanie wodami 

opadowymi w obszarach 

zurbanizowanych z 

uwzględnieniem retencji 

powierzchniowej 

wójt, burmistrz, 

prezydent miasta 

4.2 L 0/+ 

2.4.3. Zwiększanie 

przepustowości i retencji sieci 

kanalizacji burzowej 

wójt, burmistrz, 

prezydent miasta 

4.2 L 0/+ 

2.5 INNA 

OCHRONA 
Wspieranie ochrony 

przeciwpowodziowej

, poprzez programy 

lub polityki 

utrzymania urządzeń 

ochrony 

przeciwpowodziowej 

2.5.1. Utrzymanie obiektów 

retencyjnych w dobrym stanie 

RZGW, 

WZMiUW 

4.2 L, R 0 

2.5.2. Utrzymanie koryt 

cieków w dobrym stanie 

RZGW, 

WZMiUW 

4.2 L -/0/+ 

2.5.3. Utrzymanie sieci 

melioracji w dobrym stanie 

WZMiUW, 

starosta 

 

4.2 L -/0 
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3
. 
P

rz
y
g
o
to

w
a
n

ie
 

3.1. 

PROGNOZOWANI

E I 

OSTRZEGANIE 

PRZED 

POWODZIĄ 
Budowa lub 

modernizacja 

systemów 

prognozowania i/lub 

ostrzegania 

3.1.1. Budowa lokalnych 

systemów monitoringu 

powodziowego 

administrowanych przez JST 

wójt, burmistrz, 

prezydent 

miasta, starosta 

4.1 L 0 

3.1.2. Poprawa działania 

systemów skutecznego 

ostrzegania mieszkańców 

wójt, burmistrz, 

prezydent miasta 

4.1 L 

 

0 

3.2. PLANY 

REAGOWANIA 

NA POWÓDŹ 
Przygotowywanie lub 

poprawa planów 

reagowania na 

powódź 

3.2.1. Plany reagowania na 

powódź dla administracji 

(wszystkie poziomy 

zarządzania) 

wójt, burmistrz, 

prezydent 

miasta, starosta, 

wojewoda, RCB  

4.3 L, R, K 0 

3.2.2. Plany reagowania na 

powódź dla obiektów 

infrastruktury krytycznej 

wójt, burmistrz, 

prezydent 

miasta, 

wojewoda, 

starosta, RCB 

4.4 L 0 

3.2.3. Opracowanie / 

rozpowszechnienie dobrych 

praktyk w zakresie 

opracowywania planów 

ewakuacji (reagowania na 

powodzie) dla obiektów 

(publicznych, mieszkalnych, 

działalności gospodarczej) na 

terenach zagrożonych 

wójt, burmistrz, 

prezydent 

miasta, starosta, 

wojewoda, RCB, 

administracja 

wodna 

4.4 L, R, K 0 
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powodzią 

3.3. 

ŚWIADOMOŚĆ 

LUDZI I 

PRZYGOTOWANI

E Podnoszenie 

świadomości 

społeczeństwa oraz 

poprawa 

przygotowania do 

powodzi 

3.3.1. Informowanie i 

edukacja społeczeństwa w 

zakresie lokalnego zagrożenia 

powodziowego i metod 

ograniczania skutków 

powodzi 

wójt, burmistrz, 

prezydent miasta 

2.4 L  0 

3.3.2. Edukacja szkolna w 

zakresie zagrożenia i metod 

ograniczania skutków 

powodzi 

wójt, burmistrz, 

prezydent 

miasta, 

marszałek, 

Ministerstwo 

Nauki i 

Szkolnictwa 

Wyższego, 

administracja 

wodna 

2.4 L 

 

0 

3.3.3. Szkolenia i ćwiczenia 

dla poprawy wiedzy i 

przygotowania JST w zakresie 

metod ograniczania skutków 

wojewoda, 

marszałek, 

starosta, RZGW, 

KZGW 

2.4 L, R  

 

0 
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powodzi  

3.4. INNE FORMY 

PRZYGOTOWANI

A Inne działania 

zapewniające lub 

wspierające 

przygotowanie do 

powodzi 

3.4.1. Badania percepcji 

ryzyka powodziowego oraz 

świadomości społecznej  

ośrodki 

naukowo -

badawcze 

2.4 L 

 

0 

3.4.2. Wspieranie lokalnych 

inicjatyw w zakresie poprawy 

monitoringu i ostrzegania  

IMGW-PIB, 

wojewoda 

4.1 L 

 

0 

3.4.3. Rozwój badań i prac 

metodycznych dotyczących 

ryzyka, wrażliwości i metod 

ograniczania ryzyka w różnej 

skali  

Ministerstwo 

Nauki  i 

Szkolnictwa 

Wyższego, 

NCBiR 

2.4 K 0 

4
. 
O

d
b

u
d

o
w

a
 i

 w
n

io
sk

i 

 

4.1. ODBUDOWA 

PO POWODZI – 

INDYWIDUALNA 

I SPOŁECZNOŚCI 

Odbudowa po 

powodzi (budynki, 

infrastruktura itp.); 

pomoc zdrowotna, w 

tym wsparcie 

psychologiczne; 

pomoc finansowa, 

porady prawne, 

pomoc dla 

bezrobotnych; 

czasowe lub stałe 

przemieszczenie, 

4.1.1. Prace przywracające 

obiekty i infrastrukturę do 

stanu sprzed powodzi  

wójt, burmistrz, 

prezydent 

miasta, 

właściciel 

obiektu 

5.2 L 0 

4.1.2. Pomoc zdrowotna i 

sanitarna (w tym wsparcie 

psychologiczne) dla ludzi oraz 

opieka weterynaryjna dla 

zwierząt 

wójt, burmistrz, 

prezydent miasta  

5.3 L 0 

4.1.3. Wsparcie rzeczowe i 

finansowe dla 

poszkodowanych przez 

powódź (właścicieli obiektów 

mieszkalnych, firm, rolników 

itd.) 

Ministerstwo 

Administracji i 

Cyfryzacji, 

marszałkowie, 

wójt, burmistrz, 

prezydent miasta 

5.3 L 0 
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inne 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4. Doradztwo w zakresie 

usuwania zanieczyszczeń i 

odbudowy dla właścicieli 

obiektów mieszkalnych, firm, 

rolników itd.  

wójt, burmistrz, 

prezydent miasta 

5.2  0/+ 

 

4.2. 

ODTWORZENIE 

STANU 

ŚRODOWISKA 

Czyszczenie i 

konserwacja (w tym 

zabezpieczenie 

źródeł wody do picia, 

pojemników z  

materiałami 

chemicznymi), inne 

4.2.1. Usuwanie 

zanieczyszczeń chemicznych i 

bakteriologicznych ze 

środowiska i ich neutralizacja 

(odkażenie gleby, utylizacja 

padłych zwierząt itp.) 

wójt, burmistrz, 

prezydent miasta 

6.1 L ++ 

4.3. INNE – 

ANALIZY 

SKUTECZNOŚCI 

DZIALANIA 

SYSTEMU – Nauka 

na podstawie 

doświadczeń z 

powodzi, polityka 

4.3.1. Gromadzenie i 

archiwizacja informacji o 

szkodach i stratach 

powodziowych i 

dokumentacja powodzi 

(fotograficzna, satelitarna) 

 

GUS, 

Ministerstwo 

Administracji i 

Cyfryzacji, 

wojewoda 

starosta, wójt, 

burmistrz, 

prezydent 

miasta; RZGW 

5.4 L, R, K 0 
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ubezpieczeniowa, 

inne 

4.3.2. Analizy skuteczności 

działania elementów systemu 

ograniczania skutków 

powodzi (okresowe i po 

większych powodziach)  

wojewoda, 

marszałek, 

starosta, wójt, 

burmistrz, 

prezydent 

miasta, RCB, 

RZGW, KZGW 

(administracja 

wodna) 

5.4 L, R, K 0 

4.3.3. Przygotowanie 

rekomendacji zmian w 

systemie zarządzania 

ryzykiem powodziowym na 

podstawie analizy skutków i 

oceny działania systemu. 

wojewoda, 

marszałek, 

starosta, wójt, 

burmistrz, 

prezydent 

miasta, RCB, 

RZGW, KZGW 

(administracja 

wodna) 

5.4 L, R, K 0 

4.3.4. Promowanie 

ubezpieczeń powodziowych  

wojewoda 1.5 K 0 
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Przykładowe instrumenty umożliwiające wdrożenie działań podstawowych dla regionu 

wodnego 

 

Tabela 8. Przykładowe instrumenty umożliwiające wdrożenie działań podstawowych dla regionu wodnego 

 

Grupa 

instrumentów Instrument 

Jednostka 

odpowiedzialna 

za wdrożenie 

Obszarowy 

zasięg 

oddziaływania  
(K – krajowy, R 

– regionalny, L – 

lokalny) 

Wpływ na 

środowisko 

P
ra

w
n
e 

Wprowadzenie do 

prawa miejscowego w 

gminach zakazu 

budowy obiektów 

publicznych na 

obszarach narażonych 

na niebezpieczeństwo 

powodzi (również 

obwałowanych) 

wójt, burmistrz, 

prezydent 

L 0 

Wprowadzenie do 

prawa miejscowego w 

gminach warunków 

budowlanych dla 

obiektów 

lokalizowanych na 

obszarach narażonych 

na niebezpieczeństwo 

powodzi (również 

obwałowanych) 

wójt, burmistrz, 

prezydent 

L 0 

Wprowadzenie do 

prawa miejscowego 

działań stymulujących 

odprowadzanie wód 

opadowych do gruntu, 

a nie do kanalizacji 

(np. „opłaty 

deszczowe” w 

miastach) 

wójt, burmistrz, 

prezydent 

L 0 
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F
in

an
so

w
e 

Stworzenie 

mechanizmów 

finansowych 

wspierających 

aktywność właścicieli 

obiektów na 

obszarach narażonych 

na niebezpieczeństwo 

powodzi w zakresie 

zabezpieczania 

budynków  

WFOŚiGW R 0 

Stworzenie 

mechanizmów 

finansowych 

wspierających 

aktywność w zakresie 

edukacji powodziowej  

WFOŚiGW R 0 

K
o
m

u
n
ik

ac
y
jn

e 

Udostępnianie na 

stronach w Internecie 

informacji o skutkach 

powodzi i działaniu 

systemu ograniczania 

ryzyka 

powodziowego na 

terenie województwa  

Wojewoda, 

RZGW 

R 0 

Wspieranie edukacji 

powodziowej w 

szkołach na terenach 

zagrożonych 

powodziami 

(szkolenia nauczycieli 

np. przez Ośrodki 

Doskonalenia 

Nauczycieli) 

kuratoria  R 0 

Promowanie „dobrych 

praktyk” w zakresie 

przygotowywania 

kompleksowych 

planów zarządzania 

ryzykiem 

powodziowym  

wojewoda, 

marszałek, 

RZGW 

R 0 

K
o
m

p
en

su
ją

ce
 Przygotowanie 

planów finansowej i 

rzeczowej pomocy po 

powodzi na terenach 

gmin 

wójt, burmistrz, 

prezydent 

L 0 

Promocja ubezpieczeń wojewoda R 0 
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A
n
al

it
y
cz

n
e 

Przygotowanie 

wzorca gromadzenia 

informacji o skutkach 

powodzi i zasad 

archiwizacji tych 

informacji 

wojewoda R 0 

Analizy skuteczności 

działania systemu 

zarządzania ryzykiem 

na poziomie gminy i 

powiatu po większych 

powodziach 

ośrodki 

badawczo- 

naukowe, NIK 

R 0 

 

Instrumenty umożliwiające wdrożenie działań podstawowych proponowane dla obszaru 

dorzecza 

Przedstawiony poniżej katalog zawiera przykładowe instrumenty umożliwiające stosowanie 

zawartych w tabeli poniżej działań podstawowych. 

Tabela 9. Katalog instrumentów dla obszaru dorzecza 

Grupa 

działań 
Działania 

Jednostka 

odpowiedzialna 

Obszarowy 

zasięg 

oddziaływania  
(K – krajowy, R – 

regionalny, L – 

lokalny) 

Wpływ na 

środowisko 

P
ra

w
n
e 

Wprowadzenie zasady 

wpisywania do aktów 

własności gruntu 

informacji, że znajduje 

się on na obszarze 

zagrożonym powodzią  

Ministerstwo 

Sprawiedliwości 

K 0 

Wprowadzenie do 

prawa wodnego zgody 

na warunkową 

zabudowę na terenach 

zalewowych o 

mniejszym zagrożeniu 

Ministerstwo 

Środowiska 

K 0 

F
in

an
so

w
e 

Przygotowanie 

programu 

wspierającego 

finansowo aktywność 

JST w zakresie 

prewencji powodziowej 

(na wzór 

amerykańskiego 

Community Rating 

System) 

NFOŚiGW K 0 
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Przygotowanie 

programu 

współfinansowania 

wspólnie z JST wykupu 

najbardziej zagrożonych 

obiektów i/lub 

zabezpieczenia tych 

obiektów przed 

skutkami powodzi 

NFOŚiGW, 

Ministerstwo 

Środowiska  

K 0 
K

o
m

u
n
ik

ac
y
jn

e 

Przygotowanie 

metodyki 

opracowywania 

operacyjnych planów 

przeciwpowodziowych, 

tak by na poziomie JST 

powstawały plany 

zarządzania ryzykiem 

powodziowym  

KZGW, 

Ministerstwo 

Spraw 

Wewnętrznych, 

Ministerstwo 

Środowiska 

K 0 

Doskonalenie systemu 

prognoz 

meteorologicznych i 

hydrologicznych dla 

poprawy jakości 

prognozowania i 

ostrzegania 

(zwiększenie 

sprawdzalności prognoz 

dla mniejszych 

obszarów i wydłużenie 

czasu wyprzedzenia 

prognoz) 

IMGW-PIB  K 0 

Przygotowanie, 

publikacja, 

udostępnianie 

poradników 

dotyczących 

ograniczania ryzyka na 

poziomie społeczności 

lokalnej i 

indywidualnym.  

Ministerstwo 

Środowiska, 

KZGW 

K 0/+ 
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Zmiana zakresu 

podstawy programowej 

edukacji dla 

bezpieczeństwa, w 

szczególności 

uzupełnienie jej o 

elementy prewencji (w 

tym indywidualne 

metody ograniczania 

skutków powodzi) 

Ministerstwo 

Edukacji 

K 0/+ 

Wspieranie poprawy 

wiedzy ogółu 

społeczeństwa na temat 

roli naturalnego 

środowiska w 

ograniczaniu ryzyka 

powodziowego 

KZGW, 

Ministerstwo 

Środowiska, 

organizacje 

pozarządowe 

K 0/+ 

Stworzenie narzędzi 

interdyscyplinarnej 

współpracy różnych 

środowisk w zakresie 

ograniczania ryzyka 

powodziowego 

KZGW, 

Ministerstwo 

Środowiska 

K +/++ 

K
o
m

p
en

su
ją

ce
 

Przygotowanie 

programu promocji 

ubezpieczeń 

powodziowych  

Polska Izba 

Ubezpieczeń, 

Ministerstwo 

Środowiska  

K 0 

Przygotowanie 

koncepcji ubezpieczeń 

powodziowych 

stymulujących działania 

prewencyjne 

podmiotów 

zagrożonych 

Polska Izba 

Ubezpieczeń, 

Ministerstwo 

Spraw 

Wewnętrznych, 

KZGW 

K 0 

Przygotowanie 

przepisów dotyczących 

wsparcia finansowego 

dla poszkodowanych 

przez powódź 

(właścicieli obiektów 

mieszkalnych, firm, 

rolników itd.) 

MSW, 

marszałkowie, 

JST 

K, R 0 

A
n
al

it
y
cz

n
e Zmiana zasad zbierania 

i archiwizacji 

informacji o szkodach i 

stratach powodziowych 

i dokumentowania 

Ministerstwo 

Administracji i 

Cyfryzacji 

K 0 
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powodzi (fotograficzna, 

satelitarna) 

Analizy skuteczności 

działania elementów 

systemu ograniczania 

skutków powodzi 

(okresowe i po 

większych powodziach) 

i przygotowywanie 

rekomendacji zmian w 

systemie ograniczania 

skutków powodzi 

(opracowywanie 

raportów na temat 

skutków, analiza 

przebiegu powodzi i 

wyciąganie wniosków)  

Ministerstwo 

Spraw 

Wewnętrznych, 

KZGW 

K, R 0 

Uruchomienie 

interdyscyplinarnego 

programu badań i prac 

metodycznych 

dotyczących ryzyka, 

wrażliwości i metod 

ograniczania ryzyka w 

różnej skali  

Ministerstwo 

Nauki i 

Szkolnictwa 

Wyższego 

K 0 
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IX. PROBLEMY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM PRAC 

W trakcie prac nad metodyką autorzy rozważali zarówno aspekty merytoryczne, jak 

i praktyczne realizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzecza 

i regionów wodnych. Problemy praktyczne, które mogą wpłynąć na zapisy metodyczne to: 

 Krótki czas na wykonanie PZRP 

 Brak metodyk i informacji pozwalających ocenić stopień wrażliwości na powódź 

obszarów zagrożonych 

 Problemy z harmonizacją udziału społecznego w pracach planistycznych związanych 

z DP i RDW. 

Zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo wodne projekty PZRP dla obszarów dorzeczy 

i regionów wodnych powinny być gotowe i przekazane do konsultacji społecznych do 

22 grudnia 2014 r. Wymaga to przeprowadzenia wcześniej strategicznych ocen oddziaływania 

na środowisko ww. planów i uwzględnienia w PZRP wniosków z tych ocen. Biorąc pod 

uwagę ten fakt oraz to, że mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego 

mają termin realizacji 22 grudnia 2013 roku, czas, jaki pozostaje na wykonanie I wersji 

planów zarządzania ryzykiem powodziowym skraca się do pół roku, zakładając, że procedura 

formalna i prace merytoryczne związane z SOOŚ zamkną się w okresie półrocznym. Jest, co 

prawda, możliwość rozpoczęcia prac związanych z realizacją PZRP przed zakończeniem 

procesu przygotowywania map zagrożenia i ryzyka powodziowego, ale rozwiązanie takie 

może być trudne, jeśli zakładać, że prace z tym związane będą w większości realizowane 

w trybie przetargowym. Jest to problem dla twórców metodyki, gdyż potrzeba wyważenia 

proporcji między wymaganiami merytorycznymi, a możliwościami ich praktycznej realizacji 

może obniżyć jakość samej metodyki. 

Problem ten jest dodatkowo wzmocniony przez tradycyjne podejście do zagadnień ochrony 

przed powodzią w naszym kraju, skutkiem czego, w zakresie zagadnień związanych z 

zastosowaniem metod nietechnicznych nie mamy, ani szerszych doświadczeń, ani informacji 

pozwalających ocenić wrażliwość na powódź i efektywność potencjalnie możliwych do 

zastosowania środków. Brak jest w naszym kraju metodyki oceny wrażliwości na powódź, jak 

również nie są zbierane i archiwizowane informacje pozwalające na jej oszacowanie. 

Ostatnim sygnalizowanym tu problemem jest zagadnienie udziału społecznego w planowaniu. 

Mamy tu trudność podwójną. Z jednej strony PZRP powinny zostać wykonane z aktywnym 

udziałem przynajmniej kluczowych interesariuszy, z drugiej strony proces konsultacji 

społecznych powinien być zharmonizowany z procesem udziału społecznego w pracach 

związanych z realizacją RDW. Krótki czas realizacji PZRP i wyprzedzenie procesu 

konsultacji społecznych w ramach RDW praktycznie uniemożliwiają poprawną realizację 

tego wymagania w pracach planistycznych. 
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