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UWARUNKOWANIA I ZADANIA W PROJEKCIE STRATEGII
GOSPODAROWANIA WODAMI W POLSCE

CONDITIONS AND TASKS IN THE PROJECTED STRATEGY OF WATER MANAGEMENT IN POLAND

ANDRZEJ SADURSKI1

Abstrakt. Zgodnie z decyzj¹ Senatu RP z 2007r. gospodarka wodna wymaga obecnie opracowania nowej strategii i oceny strategicznej
jej skutków. W 2009 r. powsta³ projekt narodowej strategii gospodarowania wodami, w którym przyjêto jako cele strategiczne zobowi¹zania
Polski wynikaj¹ce z traktatu akcesyjnego do UE oraz obowi¹zuj¹cych dyrektyw, umów miêdzynarodowych i ustaleñ zawartych w progra-
mach operacyjnych. Najwa¿niejszym celem jest jednak osi¹gniêcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych oraz
ekosystemów wodnych i od wody zale¿nych, a tak¿e zaspokojenie potrzeb wodnych zw³aszcza ludnoœci. We wszystkich wymienionych za-
daniach i zobowi¹zaniach istnieje problem wód podziemnych zarówno w sferze organizacyjno-prawnej, merytorycznej, jak i kontrolnej oraz
planistycznej. Wiêkszoœæ zadañ wynika z dwóch ustaw: Prawa wodnego i z Prawa geologicznego i górniczego. Aktualnym i pilnym zada-
niem jest opracowanie planów gospodarowania wodami w dorzeczach.

S³owa kluczowe: gospodarka wodna, strategia gospodarowania wodami, ochrona zasobów wód.

Abstract. New National Strategy of Water Management in Poland was elaborated in 2009 by staff under professor J. Kindler leadership
according to decision of Polish Parliament from 2007. The strategic goals of water management up to 2030 were taken from the accession
treaty to the European Union and European directives as well as from international agreements of Polish Government signed by our neigh-
bouring countries. The most important task is the good water status of water bodies and water supply of communities. The groundwater prob-
lems are emerged in almost all mentioned goals and tasks. There are the low and organizational tasks and also technical, research, monitoring
and planning problems. The most tasks are described in the Water Law Act and Act of Geology and Mining. The water management planes of
the river basins are the current and urgent problems under elaboration and they have to be completed and signed by the Government till
December 2009 yr.

Key words: water management, water management strategy, water resources protection.

WSTÊP

Gospodarka wodna jest dyscyplin¹, w której obowi¹zuje
zintegrowane zarz¹dzanie wodami, a wykorzystanie zaso-
bów wodnych traktowane jest na równi z ich ochron¹. Inte-
gracja dotyczy tak¿e ³¹cznego traktowania wód podziem-
nych i powierzchniowych. Zadaniami gospodarki wodnej s¹:
ochrona i dzia³ania dla poprawy jakoœci wód, ochrona przed
powodzi¹, walka z susz¹, ocena i przeciwdzia³anie niedobo-

rom zasobów wodnych, wykorzystanie odnawialnej energii
wód p³yn¹cych, transport wodny i rekreacja. Obecnie opra-
cowywana jest Narodowa Strategia Gospodarowania Woda-
mi (NSGW) zgodna z kierunkiem polityki Unii Europejskiej
okreœlonej w Ramowej dyrektywie wodnej (nazywanej da-
lej RDW) i jej dyrektywami córkami. Czêœæ zadañ dotyczy
bezpoœrednio wód podziemnych, czêœæ jednak poœrednio
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wp³ywa na zasady ochrony i wykorzystania tych wód do ce-
lów bytowo-gospodarczych. W artykule wykorzystano pro-
jekt NSGW przygotowanej w Biurze PROEKO CDM przez
zespó³ pod kierunkiem J. Kindlera (2009).

Zgodnie z ustaw¹ Prawo wodne, wody powierzchniowe
p³yn¹ce, morskie wody terytorialne i wewnêtrzne a tak¿e
wody podziemne stanowi¹ w³asnoœæ Skarbu Pañstwa. Admi-
nistrowanie wodami, które nale¿¹ do Skarbu Pañstwa znaj-
duje siê w kompetencji ró¿nych organów. Minister w³aœciwy
do spraw gospodarki morskiej, dzia³aj¹cy poprzez urzêdy
morskie, wykonuje zadania zwi¹zane z utrzymaniem portów
morskich, morskich wód wewnêtrznych i ochrony brzegów
morskich. Prezes Krajowego Zarz¹du Gospodarki Wodnej
i regionalne zarz¹dy gospodarki wodnej administruj¹ woda-
mi podziemnymi, wiêkszymi rzekami, potokami górskimi,
œródl¹dowymi drogami wodnymi, wodami granicznymi oraz
czêœci¹ zwi¹zanych z nimi obiektów hydrotechnicznych.
Marsza³kowie województw administruj¹ rzekami i kana³ami
o mniejszych przep³ywach, w tym wodami istotnymi dla re-
gulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a tak¿e
m.in. wiêkszoœci¹ wa³ów przeciwpowodziowych wraz z ich
urz¹dzeniami, takimi jak np. pompownie czy przepusty. Dy-
rektorzy parków narodowych utrzymuj¹ cieki znajduj¹ce siê
na ich obszarach (ale bez dróg wodnych i wód granicznych).
W zakresie gospodarowania wodami organami zarz¹dza-
j¹cymi s¹: minister w³aœciwy ds. gospodarki wodnej, Prezes
Krajowego Zarz¹du Gospodarki Wodnej, dyrektorzy regio-
nalnych zarz¹dów gospodarki wodnej oraz organy jednostek
samorz¹du terytorialnego. Taki podzia³ funkcji bardzo
utrudnia skutecznoœæ podejmowanych dzia³añ i ich dezinte-
gracjê.

W klasycznych systemach zarz¹dzania wodami wyró¿-
nia siê dwa warianty: rz¹dowy i samorz¹dowy. Nie jest jed-
nak mo¿liwe wprowadzenie w Polsce jednego rz¹dowego
wariantu, równie¿ ze wzglêdu na utrzymanie ze œrodków
bud¿etowych 90 tys. km ³¹cznej d³ugoœci rzek i strumieni,
co nie jest mo¿liwe nawet w zasobnym finansowo kraju. Ak-
tualnie istnieje w Polsce poœredni wariant, w którym czêœæ
w³adztwa znajduje siê w gestii samorz¹dów, a tak¿e w re-
sorcie rolnictwa, je¿eli wody maj¹ istotne znaczenie dla
rolnictwa. Wariant ten mo¿na nazwaæ zintegrowanym przez

analogiê do zaleceñ RDW. Jednak¿e w Unii obowi¹zuje
zarz¹dzanie zlewniowe, czego nie mo¿na dopasowaæ do ob-
szarów zarz¹dzanych przez samorz¹dy na szczeblu mar-
sza³ków 16 województw. Nie jest równie¿ mo¿liwe odebra-
nie samorz¹dom praw nabytych. Tymczasem odpowiedzial-
noœæ za realizacjê zadañ strategicznych gospodarki wodnej
ponosi Minister Œrodowiska.

Ramy ogólne gospodarowania wodami wyznacza Kon-
stytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
(Dz.U. Nr 78 poz. 483, ze zm.), która zapewnia wszystkim
obywatelom prawo do ¿ycia w czystym œrodowisku, a na
w³adze publiczne nak³ada obowi¹zek prowadzenia polityki
zapewniaj¹cej bezpieczeñstwo ekologiczne wspó³czesnych
i przysz³ych pokoleñ. Wiod¹c¹ zasad¹ polityki ekologicznej
Pañstwa jest, przyjêta w Konstytucji RP, zasada zrównowa-
¿onego rozwoju (art. 5). Ramy szczegó³owe NSGW zakreœla
Uchwa³a Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerw-
ca 2007 r. o koniecznoœci przyjêcia i wdro¿enia strategii gos-
podarki wodnej w Polsce (M.P. Nr 39 poz. 441). Dokumen-
tem istotnym dla Narodowej strategii gospodarowania wo-
dami jest Polityka ekologiczna pañstwa na lata 2007–2010
z uwzglêdnieniem perspektywy na lata 2011–2014 z grudnia
2006 r., w której wodom poœwiêcony jest podrozdzia³ IV. 4 –
„Ochrona zasobów kopalin i wód podziemnych” – oraz roz-
dzia³ V – „Zrównowa¿one wykorzystanie materia³ów, wody
i energii”.

Zadania hydrogeologiczne, które wynikaj¹ z ustawy Pra-
wo geologiczne i górnicze, dotycz¹ zw³aszcza wód termal-
nych, solanek i wód leczniczych, które traktowane s¹ jako
kopaliny. Aktualnie obserwuje siê du¿y wzrost zaintereso-
wania wykorzystaniem zasobów wód termalnych, dla uzu-
pe³niaj¹cego pozyskiwania energii cieplnej, zw³aszcza do
ogrzewania pomieszczeñ oraz dla celów leczniczo-rekrea-
cyjnych. Jednak¿e równie¿ wody lecznicze musz¹ byæ roz-
patrywane w wiêzi hydraulicznej z wodami powierzchnio-
wymi, gdy¿ odnawianie ich zasobów pochodzi z infiltracji
lub przes¹czania wód zwyk³ych z p³ytkich poziomów wodo-
noœnych. Najpilniejszymi zadaniami s¹ jednak zapisy Ramo-
wej dyrektywy wodnej (w skrócie RDW), przeniesione do
ustawy Prawo wodne, które zgodnie z traktatem akcesyjnym
Polski do UE maj¹ horyzont czasowy do 2015 r.

UWARUNKOWANIA FORMALNOPRAWNE

Polityka wodna UE opiera siê na zasadach IWRM – Inte-
grated Water Resources Management (zintegrowane za-
rz¹dzanie zasobami wodnymi), zgodnie z Ramow¹ dyrek-
tyw¹ wodn¹ 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 23 paŸdziernika 2000 r. ustanawiaj¹ca ramy wspólno-
towego dzia³ania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327
z 22.12.2000 r.). Do zasad tych nale¿¹:

– traktowanie zlewni jako podstawowego obszaru wszel-
kich dzia³añ planistycznych i decyzyjnych,

– uspo³ecznienie procesu podejmowania decyzji,

– holistyczne podejœcie do wód powierzchniowych i pod-
ziemnych,

– traktowanie wody jako fundamentalnego czynnika
kszta³tuj¹cego funkcjonowanie ekosystemów,

– wdra¿anie mechanizmów ekonomicznych w gospoda-
rowaniu wodami.

Zintegrowane gospodarowanie wodami okreœlone jest
tak¿e w dwóch innych dyrektywach UE:

– w dyrektywie 2006/118/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie ochrony wód pod-
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ziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu
(Dz. U. L 372 z 27.12.2006), zwana dyrektyw¹-córk¹ RDW);

– i w dyrektywie 2007/60/WE Parlamentu Europejskie-
go i Rady z dnia 23 paŸdziernika 2007 r. w sprawie oceny ry-
zyka powodziowego i zarz¹dzania nim, dalej nazwanej Dy-
rektyw¹ powodziow¹ (Dz.U. L 288 z 6.11.2007).

Dyrektywa Powodziowa definiuje ryzyko powodziowe
jako kombinacjê prawdopodobieñstwa wyst¹pienia powodzi
i zwi¹zanych z powodzi¹ negatywnych konsekwencji dla
zdrowia ludzkiego, œrodowiska, dziedzictwa kulturowego
oraz dzia³alnoœci gospodarczej (art. 2, pkt. 2).

Dodatkowo w RDW przyjêto za³o¿enie zrównowa¿one-
go gospodarowania zasobami wodnymi. Przygotowywane
obecnie (od 2008 r.) plany gospodarowania wodami na ob-
szarach dorzeczy bêd¹ zatwierdzone przez Radê Ministrów
RP do koñca 2009 r.

Gospodarowanie wodami na obszarze Wspólnoty Euro-
pejskiej musi uwzglêdniaæ uwarunkowania wynikaj¹ce ta-
k¿e z innych dyrektyw, w tym:

– dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiaj¹cej ramy
dzia³añ Wspólnoty w dziedzinie polityki œrodowiska morskiego;

– dyrektywy Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991
r. dotycz¹cej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powo-
dowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego;

– dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r.
w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flo-
ry, zwanej Dyrektyw¹ Siedliskow¹. L. 1992 Nr 206, poz. 7.

Unia Europejska opiera politykê ochrony œrodowiska na
przyjêtych przez siebie programach dzia³añ, których przed-
miotem s¹ zasady ochrony i zapobiegania zagro¿eniom œro-
dowiska. Obecnie realizowany jest szósty wspólnotowy pro-
gram dzia³añ w zakresie œrodowiska naturalnego (od lipca
2002 r. do lipca 2012 r.). Podejmuje on próbê integracji wy-
magañ ochrony œrodowiska z innymi politykami i dzia³ania-
mi Unii. Istotnym w gospodarowaniu wodami jest tak¿e
Rozporz¹dzenie Wspólnoty Europejskiej nr 1080/2006 Par-
lamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w spra-
wie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)
i uchylaj¹cego rozporz¹dzenie (WE) nr 1783/1999;

Gospodarowanie wodami musi uwzglêdniaæ równie¿
Konwencjê o ochronie œrodowiska morskiego obszaru Morza
Ba³tyckiego (Konwencja Helsiñska). W 2007 r. Komisja
Helsiñska przyjê³a Ba³tycki Plan Dzia³añ. Najwa¿niejsze zo-
bowi¹zania Konwencji dotycz¹ ograniczenia dop³ywu sub-
stancji biogennych oraz substancji niebezpiecznych, ochro-
ny bioró¿norodnoœci oraz ograniczenia wp³ywu na œrodowi-
sko dzia³alnoœci prowadzonej na morzu. Wi¹¿¹ siê z tym
bezpoœrednio: Krajowy Program Oczyszczania Œcieków Ko-
munalnych (KPOŒK), Narodowy Plan Rozwoju, a tak¿e po-
szczególne programy Narodowej Strategii Spójnoœci. KPOŒK
wynika z przyjêtej przez Wspólnotê Europejsk¹ tzw. Dyrek-
tywy œciekowej, zatwierdzonej przez Radê i Parlament Unii
w 1990 r. Kraje „Starej Unii” rozpoczê³y realizacjê tej dy-
rektywy 15 lat wczeœniej, maj¹c ju¿ wtedy dobrze rozwiniêt¹
infrastrukturê. Polska podpisuj¹c traktat akcesyjny nie nego-
cjowa³a przed³u¿enia terminu realizacji tej dyrektywy. KPOŒK

obejmuje budowê systemów kanalizacyjnych i oczyszczalni
œcieków we wszystkich aglomeracjach o równowa¿nej licz-
bie mieszkañców (RLM)>2000. Wed³ug raportów z koñca
2008 r. program wykonano obecnie w 62%. Koszt ca³ego
programu szacowany jest natomiast na 60 mld z³otych.

Gospodarowanie wodami w Polsce musi tak¿e uwzglêd-
niaæ uwarunkowania wynikaj¹ce z umów miêdzynarodo-
wych wielo- i dwustronnych, których Polska jest sygnatariu-
szem, a mianowicie:

– Konwencji o ochronie i u¿ytkowaniu cieków transgra-
nicznych i jezior miêdzynarodowych, sporz¹dzonej w Helsin-
kach dnia 17 marca 1992 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 78 poz. 702),

– Umowy w sprawie Miêdzynarodowej Komisji Ochrony
Odry przed Zanieczyszczeniem, sporz¹dzonej we Wroc³awiu
dnia 11 kwietnia 1996 r. (Dz.U. z 1999 r. Nr 79 poz. 886).

Do zobowi¹zañ bilateralnych w dziedzinie wspó³pracy i
gospodarki wodnej na rzekach i jeziorach granicznych na-
le¿¹ umowy Rz¹du RP z naszymi s¹siadami: z rz¹dem Repu-
bliki Litewskiej, sporz¹dzonej w Bia³owie¿y dnia 7 czerwca
2005 r., z rz¹dem Republiki Czechos³owackiej, podpisanej
w Pradze dnia 21 marca 1958 r., z Republik¹ Federaln¹ Nie-
miec sporz¹dzonej w Warszawie dnia 19 maja 1992 r.
(Dz.U. z 1997 r. Nr 11 poz. 56), z rz¹dem Ukrainy podpisa-
nej w Kijowie dnia 10 paŸdziernika 1996 r.(Dz.U. z 1999 r.
Nr 30 poz. 282), z rz¹dem Republiki S³owackiej o gospodar-
ce wodnej na wodach granicznych, podpisanej w Warszawie
dnia 14 maja 1997 r., a tak¿e umowy ze Zwi¹zkiem Radziec-
kim (spadkobiorc¹ jest Rosja) i Bia³orusi¹, podpisanej w
Warszawie dnia 17 lipca 1964 r. (Dz.U. z 1965 r. Nr 12 poz.
78, zm. Dz.U. z 1999 r. Nr 30 poz. 282).

Do wymienionych dochodz¹ zobowi¹zania sektorowe,
jak na przyk³ad wynikaj¹ce z Rezolucji „Lasy i Woda” – Mi-
nisterialnego Procesu Ochrony Lasów w Europie (V Konfe-
rencja MPFCE, Warszawa 2007 r.), które dotycz¹ integracji
miêdzy gospodarowaniem zasobami leœnymi i wodnymi,
w aspekcie wzajemnych zwi¹zków miêdzy lasami a wod¹.
Zobowi¹zania te zawieraj¹ koniecznoœæ uwzglêdnienia och-
ronnej funkcji lasów wobec wody i gleby w celu lepszej
ochrony zasobów wodnych. Powierzchnia lasów w Polsce
wynosi 9 026 tys. ha, co daje œredni¹ lesistoœæ na poziomie
28,9%. Przewiduje siê zwiêkszenie lesistoœci kraju do 30% w
2020 r., a do 33% w 2050 r. Plany zalesieñ powinny uwzglê-
dniaæ retencyjn¹ funkcjê lasów na potrzeby ograniczenia za-
gro¿enia powodziowego i skutków suszy, a tak¿e funkcje wo-
dochronne i retencyjne. Z drugiej jednak strony wyst¹pi tak¿e
wzrost konsumpcji wody przez drzewostany leœne.

Du¿e znaczenie miêdzynarodowe gospodarowania wo-
dami ma równie¿ Konwencja o obszarach wodno-b³otnych,
jako œrodowiska ¿yciowego ptaków wodnych (Konwencja
Ramsarska). Na europejskiej Liœcie z Ramsar znajduje siê 13
polskich obszarów o sumarycznej powierzchni 145 tys. ha.
Rekomendacje Konwencji obejmuj¹: zarz¹dzanie zasobami
wodnymi dla zachowania ekologicznej funkcji mokrade³,
ich ochronê i renaturyzacjê, analizy oddzia³ywañ natural-
nych sytuacji ekstremalnych, w tym suszy, na ekosystemy
mokrad³owe oraz koncepcje ich wielofunkcyjnego u¿ytko-
wania zgodnie z zarz¹dzaniem zlewniowym. Strategiê wdro-
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¿enia i plan dzia³añ Konwencji z Ramsar przyjêto w Polsce
w okresie 2006–2013.

Jednym z istotnych dokumentów s¹ Narodowe Strate-
giczne Ramy Odniesienia 2007–2015, uzgodnione z Komi-
sj¹ Europejsk¹, które okreœlaj¹ krajowe priorytety w prze-
znaczaniu œrodków unijnych i krajowych oraz stanowi¹ pod-
stawê dla 16 regionalnych programów operacyjnych i krajo-
wych programów operacyjnych, w tym dla PO Infrastruktura
i Œrodowisko oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
(PROW).

W zakresie krajowych uwarunkowañ prawnych podsta-
w¹ dla podejmowania decyzji administracyjnych w zakresie
gospodarki wodami podziemnymi s¹ dokumentacje hydro-

geologiczne, powstaj¹ce w trybie prac geologicznych regu-
lowanych Ustaw¹ prawo geologiczne i górnicze. Ocena sta-
nu aktualnego oraz wyszczególnienie kierunków dalszych
dzia³añ i specyfika zadañ niezbêdnych dla ich realizacji s¹
zawarte w opracowanej przez Ministra Œrodowiska „Polity-
ce resortu w zakresie hydrogeologii na lata 2008–2015” (ma-
rzec 2008 r.). Obejmuje ona w szczególnoœci program zakoñ-
czenia prac nad udokumentowaniem zasobów dyspozycyj-
nych wód podziemnych i warunków hydrogeologicznych
dla ustanawiania obszarów ochronnych g³ównych zbiorni-
ków wód podziemnych oraz program rozwoju monitoringu
dla oceny stanu wód podziemnych.

ZASOBY WODNE POLSKI

Zasoby wód powierzchniowych Polski, przyjmowane
dla stanów niskich wynosz¹ oko³o 34 km3. Zasoby te obej-
muj¹ zarówno zasoby w³asne, których Ÿród³em s¹ opady na
obszarze kraju, jak i pochodz¹ce z dop³ywu wód spoza gra-
nic w iloœci nie przekraczaj¹cej 13% zasobów ca³kowitych.

Zasoby wód podziemnych RP szacowane na 14 km3/rok,
s¹ rozumiane jako ³atwo odnawialne, natomiast zasoby wód
³¹cznie ze stref¹ o utrudnionym obiegu przekraczaj¹ 5000 km3.
£¹czna powierzchnia obszarów bilansowych objêtych udo-
kumentowaniem zasobów dyspozycyjnych wód podziem-
nych wynosi 142 423 km2 (42,5% powierzchni kraju).

Ca³kowite zasoby wód p³yn¹cych Polski wynosz¹ œred-
nio 61,9 mld m3/rok, z czego zasoby w³asne wynosz¹
54,3 mld m3/rok, co odpowiada odp³ywowi jednostkowemu
5,0 l/s.km2, przy œredniej europejskiej 9,5 l/s.km2. Ponad
po³owa œredniego odp³ywu rzecznego z obszaru kraju po-
chodzi z drena¿u wód podziemnych. 40–50% odp³ywu sta-
nowi sp³yw powierzchniowy. Po uwzglêdnieniu wymagañ
przep³ywu nienaruszalnego wg kryterium hydrobiologiczne-
go (ok. 15 mld m3/rok) zasoby dyspozycyjne wód p³yn¹cych
(o gwarancji 95%) szacuje siê na ok. 10 mld m3/rok, czyli
ok. 260 m3 na mieszkañca na rok.

Na obszarze kraju znajduje siê 2856 jezior o powierzchni
ponad 10 ha i ³¹cznej pojemnoœci ok. 18,2 mld m3 oraz
99 zbiorników retencyjnych o pojemnoœci ca³kowitej ponad
2 mln m3 (Kindler, red., 2009). Mo¿liwoœci retencyjne sztucz-
nych zbiorników wodnych w Polsce s¹ bardzo niewielkie
i stanowi¹ oko³o 6% objêtoœci œredniego rocznego odp³ywu
z wielolecia. Warunki naturalne w Polsce umo¿liwiaj¹ zma-
gazynowanie 15% œredniego rocznego odp³ywu.

Wielkoœæ zasobów wód p³yn¹cych charakteryzuje siê du-
¿¹ nierównomiernoœci¹ (zmiennoœci¹) przestrzenn¹ i
czasow¹. Obszarem najmniej zasobnym w wodê jest pas ni-
zin œrodkowej Polski. Zasoby wód p³yn¹cych charakteryzuj¹
siê tak¿e du¿¹ zmiennoœci¹ rozk³adu wielkoœci zasobów
w poszczególnych latach. W okresach mokrych prowadzi to
do wystêpowania powodzi i podtopieñ, a w suchych powo-
duje wystêpowanie niedoborów wody, co jest przyczyn¹ su-
szy i w jej nastêpstwie strat gospodarczych.

Dostêpne do zagospodarowania zasoby wód podziem-
nych okreœla siê jako zasoby dyspozycyjne lub – przy braku
dostatecznego rozpoznania – metodami uproszczonymi,
jako zasoby perspektywiczne. Zasoby dyspozycyjne wód
podziemnych ustalono dla 44,1% powierzchni kraju i wy-
nosz¹ one 15,2 mln m3/dobê (5,6 mld m3/rok), wed³ug stanu
udokumentowania na koniec 2008 r. Zasoby perspektywicz-
ne okreœlone dla pozosta³ej czêœci kraju (55,9%) wynosz¹
22,5 mln m3/dobê (8,2 mld m3/rok). Sumaryczna iloœæ zaso-
bów wód podziemnych dostêpnych do zagospodarowania
wynosi 13,8 mld m3/rok, co w przeliczeniu na 1 mieszkañca
daje 360 m3 na mieszkañca na rok. Zasoby te s¹ dotychczas
w niewielkim stopniu wykorzystywane dla celów bytowo-
-gospodarczych (Herbich, 2005).

Pobór wody na potrzeby gospodarki narodowej w 2006 r.
wyniós³ 11,8 mld m3, z czego 72,7% stanowi³y pobory dla
przemys³u (w tym 87% stanowi³y pobory sektora energe-
tycznego), 18,0% dla gospodarki komunalnej (68% z ujêæ
wód podziemnych i 32% z ujêæ wód powierzchniowych),
2,3% dla nawodnieñ rolniczych oraz 7,0% dla stawów ryb-
nych. W ostatnim 10-leciu ca³kowite pobory wody waha³y
siê w niewielkim zakresie – od 10,9 do 12,1 mld m3/rok.
Rozk³ad wielkoœci poborów dla poszczególnych dzia³ów go-
spodarki narodowej równie¿ nie ulega³ istotnym zmianom,
kszta³tuj¹c siê na poziomie ok. 70% dla przemys³u, 20%
dla gospodarki komunalnej i 10% dla rolnictwa (9% – stawy
rybne, 1% – nawodnienia) (Kindler i in., 2009).

Istotnym problemem jest sta³y i znacz¹cy wzrost niekon-
trolowanego poboru wód podziemnych do nawodnieñ rolni-
czych. Ma³y (wg danych oficjalnych) pobór wody zwi¹zany
jest ze znacz¹cym zmniejszeniem obszaru gruntów nawad-
nianych z ok. 340 tys. ha (1,8% u¿ytków rolnych) w 1980 r.
do ok. 76 tys. ha (0,4%) w 2006 r. Obecnie jednak wzrasta
bardzo wyraŸnie i mo¿e prowadziæ do lokalnych zmian za-
sobów wód, obni¿enia poziomu wód gruntowych i grozi
utrudnieniem w dostêpie do wód oraz lokalnym przesusze-
niem gleb.
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ZMIANY ZASOBÓW WÓD POWODOWANE ZMIANAMI KLIMATU

W œwietle prognoz zmian klimatu przewiduje siê nasile-
nie intensywnoœci przede wszystkim krótkich opadów na-
walnych, których wysokoœæ w œrodkowej i po³udniowej
czêœci kraju mo¿e wzrosn¹æ nawet o 50–75 mm, co mo¿e
spowodowaæ zwiêkszenie czêstoœci wystêpowania powo-
dzi lokalnych. Najniebezpieczniejsze skutki tych powodzi
obserwuje siê w obszarach zurbanizowanych, a tak¿e w te-
renach podatnych na osuwiska (po³udnie Polski). Brakuje
rozpoznania i opisu skutków powodzi wywo³anych osuwi-
skami oraz podtopieniami w obszarach zurbanizowanych;
brakuje w tym zakresie odpowiedniej dokumentacji dla ta-
kiego rozpoznania Ÿróde³ i przyczyn tego zagro¿enia, aby
mo¿na by³o na jego podstawie podj¹æ œrodki zaradcze i pro-
filaktyczne.

Prognozowane zmiany klimatyczne mog¹ spowodowaæ
wzrost czêstotliwoœci i zasiêgu susz. Przewiduje siê, ¿e do
2020 r. czêstotliwoœæ wystêpowania suszy mo¿e wzrosn¹æ
dwukrotnie. Susze, obok powodzi, mog¹ staæ siê jednym
z wa¿niejszych problemów naszego kraju i dlatego ju¿ teraz
nale¿y rozpocz¹æ prace nad ³agodzeniem ich skutków
w przysz³oœci. Susza definiowana jest w trzech kategoriach,
opisuj¹cych hierarchicznie wzrost jej oddzia³ywania: susza
atmosferyczna, susza glebowa i susza hydrologiczna. Okre-

sowo wystêpuj¹ce w Polsce susze powoduj¹ znacz¹ce straty
gospodarcze, g³ównie w rolnictwie i leœnictwie, oraz utrud-
nienia w zaopatrzeniu w wodê gospodarki komunalnej
i przemys³u. Susze mog¹ powodowaæ równie¿ dotkliwe stra-
ty w œrodowisku przyrodniczym. Przewidywany wzrost tem-
peratury powietrza wywo³a wzrost ewapotranspiracji i ob-
ni¿enie poziomu zarówno wód powierzchniowych w jezio-
rach i mokrad³ach, jak i podziemnych, co wi¹¿e siê ze spad-
kiem zasilania rzek wodami gruntowymi. Zmiany klimatu,
w efekcie zmiany zasobów wodnych mog¹ powodowaæ sze-
reg problemów, do których nale¿¹: obni¿enie zaspokojenia
potrzeb wodnych ludnoœci i przyrody o¿ywionej, zwiêkszo-
ne wystêpowanie ska¿eñ wody przeznaczonej dla zaopatrze-
nia ludnoœci, okresowe lokalne deficyty wody w zaopatrze-
niu ludnoœci, okresowe niedobory wody do nawodnieñ
w rolnictwie i leœnictwie. Dzia³ania, które musz¹ zostaæ pod-
jête bêd¹ utrudnione z uwagi na niepe³ne rozpoznanie iloœci
i stanu oraz wykorzystania zasobów dyspozycyjnych wód
podziemnych, niepe³ne rozpoznanie warunków hydrogeolo-
gicznych i brak ustanowionych obszarów ochronnych g³ów-
nych zbiorników wód podziemnych, a tak¿e niepe³na inte-
gracja planowania w gospodarce wodnej z planowaniem
przestrzennym i gospodarczym.

NOWA STRATEGIA GOSPODAROWANIA WODAMI

Wyzwania obecnego etapu rozwoju spo³eczno-gospodar-
czego Polski oraz wymagania wynikaj¹ce z dyrektyw Unii
Europejskiej narzucaj¹ koniecznoœæ nowego spojrzenia na
sprawy zwi¹zane z gospodarowaniem wodami, zw³aszcza
w kierunku jej ekologizacji. Kierunki planowanych, wielo-
letnich dzia³añ okreœlone zosta³y w Narodowej Strategii Go-
spodarowania Wodami przez zespó³ kierowany przez prof.
J. Kindlera (2009). Strategia zosta³a sporz¹dzona zgodnie z
Ustaw¹ o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. Nr
227, poz. 1658).

Zarz¹dzanie zasobami wodnymi, realizowane przez ad-
ministracjê rz¹dow¹, musi byæ oparte na nastêpuj¹cych in-
strumentach i narzêdziach:

– planach gospodarowania wodami na obszarach do-
rzeczy,

– planach zarz¹dzania ryzykiem powodziowym,
– zasadach i warunkach korzystania z zasobów wód.
Do dnia dzisiejszego obowi¹zuje w dziedzinie gospodar-

ki wodnej Strategia przyjêta przez Radê Ministrów w dniu
13 wrzeœnia 2005 r. Zgodnie z tym dokumentem, w zakresie
ochrony œrodowiska wspierane s¹ przedsiêwziêcia zwi¹zane
m.in. z oczyszczaniem œcieków, zapewnieniem wody pitnej
odpowiedniej jakoœci, dzia³ania ograniczaj¹ce odprowadze-
nie do wód szkodliwych substancji, w tym m.in. z rolnictwa,
z zakresu ochrony przed powodziami i susz¹. St¹d nadal ko-

niecznym zadaniem jest zwiêkszanie retencji naturalnej
w zlewniach rzek na terenach zagro¿onych deficytem wod-
nym. Dzia³ania te odnosz¹ siê równie¿ do prac o charakterze
prawnym i organizacyjnym.

Wobec koniecznoœci dostosowania polskiego systemu
gospodarowania wodami do wymogów Polityki Wodnej
UE w 2008 r. podjête zosta³y prace nad narodow¹ strategi¹
gospodarowania wodami w Polsce. W strategii sformu³o-
wane s¹ kierunki i ustalone priorytety koniecznych dzia³añ
dla osi¹gniêcia celów strategicznych w latach 2008–2015,
a w dalszej perspektywie do 2030 r. Dzia³ania okreœlone
w nowej strategii powinny zapewniæ:

– osi¹gniêcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierz-
chniowych i podziemnych oraz ekosystemów wodnych i od
wody zale¿nych,

– zaspokojenie potrzeb wodnych ludnoœci, podmiotów
gospodarczych i przyrody o¿ywionej przy poszanowaniu za-
sad zrównowa¿onego u¿ytkowania wód,

– podniesienie skutecznoœci ochrony mienia i ¿ycia lud-
noœci w czasie powodzi lub suszy, przez implementacjê Dy-
rektywy 2007/60/WE.

Strategia ma charakter narodowy, gdy¿ oddzia³ywuje na
ró¿ne sektory gospodarki narodowej, w tym na m.in. na œro-
dowisko, rolnictwo, infrastrukturê, a tak¿e zwi¹zana jest z
zapewnieniem bezpieczeñstwa pañstwa i obywateli w sytu-
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acjach ekstremalnych wywo³anych przez stany wód. Ponad-
to w dziedzinie gospodarki wodnej konieczne jest:

1) wdro¿enie systemu informatycznego katastru wodne-
go, w tym równie¿ w zakresie wód podziemnych,

2) polepszenie warunków do szerokiego korzystania
z wód (rekreacja, energetyka, ¿egluga) przy podnoszeniu ich
stanu chemicznego i biologicznego (modernizacja i rozwój
œródl¹dowych dróg wodnych),

3) budowa zbiorników i stopni wodnych, zw³aszcza na
obszarach o znacznym zagro¿eniu powodzi¹ i susz¹, z uwzglê-
dnieniem ochrony ró¿norodnoœci biologicznej i przyrody,

4) rozwój ma³ej retencji w dolinach rzek, która zwiêksza
równie¿ zasoby wód podziemnych.

Z wymienionych zadañ, ka¿de zwi¹zane jest z rozpo-
znaniem i prognoz¹ warunków hydrogeologicznych i ocen¹
zmian zasobów wód podziemnych. Pozytywne zmiany stan-
dardu ¿ycia mieszkañców miast w ci¹gu ostatnich 20 lat
wi¹¿¹ siê z rozwojem przedmieœæ i wyraŸnie zwiêkszaj¹c¹
siê powierzchni¹ zabudowy mieszkaniowej, przemys³owej
i handlowo-us³ugowej w strefach podmiejskich. Ujêcia wód
podziemnych trac¹ tereny ochrony poœredniej, nastêpuje de-
gradacja ich zasobów eksploatacyjnych i postêpuje ograni-
czenie zasilania/odnawialnoœci zasobów. Rosn¹ca powierz-
chnia zabudowana i uszczelniona – drogi, parkingi i place
manewrowe – powoduje zwiêkszony sp³yw powierzchnio-
wy i lokalny wzrost zagro¿enia powodziowego. Budowane
s¹ aktualnie wielopasmowe arterie komunikacyjne, z wêz-
³ami komunikacyjnymi i miejscami obs³ugi podró¿nych, po-
woduj¹ce wzrost uszczelnienia powierzchni gruntu i koniecz-
noœæ odprowadzania wód opadowych, które wed³ug klasyfi-
kacji prawnej s¹ œciekami i powoduj¹ zanieczyszczenie wód
powierzchniowych i gruntowych, je¿eli zrzucane s¹ bez
oczyszczenia. Postêpuj¹ca urbanizacja dotyczy równie¿ ob-
szarów wiejskich wzd³u¿ g³ównych ci¹gów komunikacyj-
nych (centra handlowe, magazyny, hurtownie itp.). Obser-
wujemy obecnie koncentracjê potrzeb wodnych, równie¿
w zakresie zaopatrzenia w wodê, gdy¿ wiêkszoœæ mieszkañ-
ców du¿ych wsi korzysta z grupowych systemów wodo-
ci¹gowych i stale rozbudowywanych ujêæ wód podziem-
nych. Rozwój obszarów wiejskich wymusza obecnie szereg
nowych funkcji, jak: us³ugi, turystyka, rekreacja oraz miesz-
kalnictwo. Te zmiany bêd¹ siê zwiêkszaæ w najbli¿szych la-
tach, co wymusi dalszy rozwój kanalizacji i oczyszczalni œcie-
ków, budowê sk³adowisk odpadów, co spowoduje wy³¹czenie
wiêkszego obszaru dotychczas u¿ytkowanego rolniczo.

Polska prowadzi od 2000 r. intensywne dzia³ania maj¹ce
na celu dostosowanie krajowej polityki ochrony zasobów
wodnych z wymaganiami Unii Europejskiej i poprawê jakoœ-
ci wód. W grudniu 2003 r. Rada Ministrów zatwierdzi³a Krajo-
wy Program Oczyszczania Œcieków Komunalnych (KPOŒK)
obejmuj¹cy przedsiêwziêcia polegaj¹ce na wyposa¿eniu aglo-
meracji w systemy kanalizacyjne i zapewnienia biologiczne-
go oczyszczania œcieków, w aglomeracjach o równowa¿nej
liczbie mieszkañców (RLM) wiêkszej od 2000. Pomimo tych
dzia³añ jakoœæ wód w Polsce nadal wymaga poprawy. Bada-
nia jakoœci wód podziemnych w latach 2006/7 wykazuj¹, ¿e
oko³o 60% pobranych próbek by³o dobrej i zadowalaj¹cej ja-

koœci a oko³o 40% stanowi³y wody niezadowalaj¹cej i z³ej
klasy. Ocena stanu iloœciowego wód podziemnych w aspek-
cie oceny ryzyka nieosi¹gniêcia celów RDW wykaza³a, ¿e
zagro¿enie s³abym stanem w 2015 r. wystêpuje w 33
JCWPd, obejmuj¹cych obszar o ³¹cznej powierzchni
44 391,3 km2, co stanowi 14,2% terenu kraju.

Obszary nara¿one na zanieczyszczenie azotanami po-
chodz¹cymi z rolnictwa (podstaw¹ jest Dyrektywa
91/676/EWG) zajmuj¹ obecnie 4630,47 km2, czyli 1,49%
powierzchni kraju. Opracowywane s¹ dla nich nowe progra-
my dzia³añ, które bêd¹ wdra¿ane w latach 2008–2012.

Du¿y wp³yw na stan chemiczny wód powierzchniowych
i podziemnych wywiera rolnictwo i zwi¹zane z nim systemy
melioracyjne. Uregulowanych zosta³o ok. 40 tys. km ma³ych
rzek, a zabiegi melioracyjne wykonano na obszarze ponad
6 mln ha, tj. 36% u¿ytków rolnych (18% powierzchni kraju).
Systemy melioracyjne umo¿liwi³y intensyfikacjê rolnictwa,
ale poprzez zmianê stosunków wodnych spowodowa³y nie-
korzystne zmiany w œrodowisku przyrodniczym.

W Lasach Pañstwowych prowadzi siê szerokie dzia³ania
na rzecz zwiêkszenia tzw. ma³ej retencji. Dotychczas wybu-
dowano ponad 1100 ma³ych zbiorników wodnych i ok. 2200
drobnych budowli piêtrz¹cych. Nie zawsze jednak te dzia-
³ania by³y i s¹ oparte na podejœciu systemowym, nie w pe³ni
zintegrowane s¹ z gospodark¹ zasobami wodnymi zlewni i
zazwyczaj pozbawione ocen wp³ywu na zasoby wód pod-
ziemnych.

Du¿e znaczenie dla stanu chemicznego wód ma implemen-
tacja Dyrektywy 2006/118/WE, tzw. dyrektywy córki dla
RDW, w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanie-
czyszczeniem i pogorszeniem ich stanu. Ocena trendów
zmian prowadzona jest na podstawie wyników monitoringu
wód powierzchniowych i podziemnych. Realizacja i kontro-
la wymienionych zadañ wymaga sprawnego systemu infor-
macji i gromadzenia danych z monitoring stanu iloœciowego
i chemicznego zasobów wodnych. Monitoringu wymagaj¹
tak¿e oceny skutecznoœci zarz¹dzania, wydatkowania œrod-
ków finansowych i bezpieczeñstwo obiektów gospodarki
wodnej. Dostarczane przez pañstwow¹ s³u¿bê hydrologicz-
no-meteorologiczn¹ i pañstwow¹ s³u¿bê hydrogeologiczn¹
oraz pañstwowy monitoring œrodowiska dane, dotycz¹ce pa-
rametrów fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfo-
logicznych, s¹ danymi podstawowymi do raportowania pro-
wadzonych prac, ale niewystarczaj¹cymi wed³ug wymagañ
RDW. Niezbêdny jest tak¿e w³aœciwie zaprojektowany i
prowadzony system informatyczny gospodarki wodnej. Sys-
tem ten powinien zapewniaæ prawo dostêpu do innych zaso-
bów informacji, co pozwoli korzystaæ z danych z innych baz
tematycznych. W ten sposób mo¿e powstaæ jednolity system
odniesienia oraz zapewnione bêdzie w³aœciwe wykorzysta-
nie danych gospodarki wodnej w planowaniu i programowa-
niu rozwoju spo³eczno-gospodarczego kraju.

Do koñca 2009 r. powinny zostaæ przygotowane plany
gospodarowania wodami i program wodno-œrodowiskowy
kraju, które to dokumenty stan¹ siê podstaw¹ dla podejmo-
wania dzia³añ w zakresie racjonalnej ochrony wód w kolej-
nych latach (Rozp. Min. Œrodow. z dn. 28.04.2004). Do ko-
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ñca 2012 r. powinno nast¹piæ uruchomienie dzia³añ napraw-
czych niezbêdnych do osi¹gniêcia celów œrodowiskowych,
a zapisanych w planach gospodarowania wodami dla obsza-

rów dorzeczy oraz w programie wodno-œrodowiskowym
kraju. Problemem pozostaj¹ jednak olbrzymie œrodki ko-
nieczne na ich realizacjê (Mi³aszewski, 2005).

PODSUMOWANIE

Nowa polityka wodna wynikaj¹ca z NSGW oparta jest
na harmonizowaniu rozwoju gospodarczego i wymagañ œro-
dowiskowych. Wynika to tak¿e z przekonania, ¿e jednym
z najwa¿niejszych wskaŸników jakoœci ¿ycia cz³owieka jest
jakoœæ œrodowiska, które go otacza, w tym najwa¿niejszego
elementu œrodowiska, jakim jest woda. Jest to oczywiste,
jednak¿e wymaga przeznaczenia na konieczne w tym zakre-
sie dzia³ania olbrzymich œrodków finansowych, co pomimo
ogólnej akceptacji spo³eczeñstwa, mo¿e byæ trudno zrozu-
mia³e, a nawet mo¿e napotkaæ na opór grup spo³ecznych.

Œrodki finansowe w gospodarce wodnej pochodz¹ dotych-
czas g³ównie z bud¿etu pañstwa. Zgodnie z Ramow¹ dyrek-
tyw¹ wodn¹ konieczne jest zwiêkszenie op³at za us³ugi wodne
oraz dochodzenie do samofinansowania siê tej gospodarki.
Dodatkowo do realizacji zadañ mog¹ byæ wykorzystane œrod-
ki pomocowe z Unii Europejskiej, które znajduj¹ siê w pro-
gramach: Operacyjnym – Infrastruktura i Œrodowisko, regio-
nalnych operacyjnych i rozwoju obszarów wiejskich.

Prognozowany efekt cieplarniany i zmiany klimatu bêd¹
prowadziæ do zmian bilansu wodnego zlewni i zmniejszenia
zasobów wodnych oraz do pogorszenia dostêpnoœci do wód
podziemnych. Dynamizacja procesów hydrologicznych bê-
dzie prowadziæ do czêœciej powtarzaj¹cych siê suszy i powo-
dzi. Zmniejszenie ryzyka powodziowego do 2030 r. wyma-
gaæ bêdzie dalszej rozbudowy systemów retencji w drodze
budowy stopni piêtrz¹cych, suchych polderów i poprzez roz-
wój retencji wód opadowych w obszarach leœnych oraz objê-
tych procesem urbanizacji. Zalesienie górnych czêœci zlewni
ma wp³yw na zmniejszenie sp³ywu powierzchniowego i ob-

ni¿enie prawdopodobieñstwa wyst¹pienia stanów powodzio-
wych rzek. Lasy przyleg³e do akwenów s¹ kluczowe dla za-
chowania ich dobrego stanu ekologicznego. Prawie 16% po-
wierzchni Lasów Pañstwowych w Polsce (1430 tys. ha) ma
formalny status „lasów wodochronnych”.

Udokumentowano dotychczas 61 g³ównych zbiorników
wód podziemnych w Polsce, co stanowi 38% wszystkich
wydzielonych (Kleczkowski, red., 1990). Zgodnie z wymo-
gami RDW konieczne jest wyznaczenie obszarów ochron-
nych pozosta³ych GZWP, w celu ochrony zasobów wód tych
zbiorników oraz obszarów ich zasilania. Ochrona ich zaso-
bów powinna byæ uwzglêdniona w miejscowych planach
przestrzennego zagospodarowania oraz w planach woje-
wództw.

Szereg z wymienionych zadañ w implementacji dyrek-
tyw Wspólnoty Europejskiej, w programach operacyjnych,
w konwencjach i umowach miêdzynarodowych pe³ni z mo-
cy ustawy Prawo wodne pañstwowa s³u¿ba hydrologiczno-
-meteorologiczna i pañstwowa s³u¿ba hydrogeologiczna.
Szereg zadañ ma charakter badawczy lub wymaga zaanga-
¿owania du¿ego potencja³u specjalistów. Konieczne jest za-
tem wsparcie naukowe PSH i wspó³praca z oœrodkami nau-
kowo-badawczymi oraz firmami geologicznymi w Polsce.
Wspó³praca powinna dotyczyæ równie¿ zespo³ów z krajów
oœciennych w zakresie ochrony powierzchniowych i pod-
ziemnych wód granicznych przed zanieczyszczeniami
i w zarz¹dzaniu ryzykiem powodziowym.
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SUMMARY

The project of New National Strategy of Water Manage-
ment (NSWM) is elaborated by PROEKO CDM staff under
leadership of professor Janusz Kindler (2009). This strategy
is uniform with the Water Framework Directive (WFD) of
European Union and their daughter directives. Only some
goals of NSWM are oriented towards the groundwaters, most-
ly the surface waters are in the field of interest.

The surface waters, as well as sea internal waters and gro-
undwaters are properties of State Treasury, according to pre-
sent Water Act established by Polish Parliament. The Presi-
dent of the National Water Management Authority (NWMA)
fulfilling the duties of the ownership of water resources on be-
have of the Minister of Treasury. The management of water
resources belong to different ministries in the particular fields,
but management under state control belong to the Ministry of
Environment. The structure of water authority in Poland, ac-
cording to the NSWM, comprise the regional water authori-
ties at the regional level and river councils of the river basins
at the local levels. Some water tasks belong to the regional and
local administration units – province parliaments and counts.
The structure of present water administration is very compli-
cated and not comprehensive.

The general frames of water management are stated in
the Constitution of Poland established 2nd April 1997, where
the ecological approach is stated and the sustainable princi-
ple is leading in the development of the Country. The scope
of the NSWM are traced out in the Senate of Polish Parlia-
ment resolution from 21st June 2007 (M.P. Nr 39 poz. 441 ).
According to this resolution and the Water Framework
Directive of EU and also as it was signed in the Accession
Act by Polish Government in 2004, the goals of water mana-
gement should be solved till 2015.

The water policy of the EU results from the rule of
IWRM – Integrated Water Resources Management cited in
the directive 2000/60/EU of European Parliament and Euro-
pean Council in 23 October 2000. To these rules belong:

– water drainage basin is the basic area of physical plann-
ing and decision making process,

– public participation in decision making process is ob-
ligate,

– integrated approach to surface and ground waters reso-
urces is a basic in water management,

– water is a fundamental factor of ecosystems,
– implementation of economic mechanisms in water

management should be realised in the nearest future.
Integrated water management is stated also in the two

other directives of EU:
– in Directive 2006/118/EU of the European Parliament

and Council from 12th December 2006 r. of groundwater
pollution…, and

– in Directive 2007/60/EU of the European Parliament
and Council from 23rd October 2007 r. flood risk manage-
ment… .

There are other directives of EU, that implied on the wa-
ter management as for example:

Directive 2008/56/EU from 17th June 2008 r. – esta-
blishing common policy of the sea environment, directive
91/676/EU from 12th December 1991 r. – known as nitrates
directive and Directive 92/43/EU from 21st 1992 – that refers
to habitats and wild fauna and flora protection.

The Helsinki Convention approved the Baltic Sea Action
Plan in 2007. Desired effect of this plan is the reduction of
biogenic pollutants delivered to the Baltic Sea. The biggest
load of pollutants come to the sea from the drainage basins of
Vistula and Odra rivers in the past. The State Program of
the Municipal Sewage Purification started in 2000 yr is still
accomplishing and realized in more then 60%.

Water management is carried according to the WFD mu-
tually with our neighbouring countries along the border zo-
nes. This co-operation refers generally to the surface waters
as lakes and rivers and is officially expressed in the bilateral
commissions.

There are co-operation in economic sectors e.g. in the fo-
restry that results from the Resolution „Forest and Water”.
The areas covered by the forest play significant role in water
protection and flood disaster limitation by the higher water
retention. The total area of forest in Poland is over 9 millions
ha., that is 29% of the whole country.

Water exploitation in Poland reaches ca. 12 km3. 72,7%
of this amount is used by industry, mostly by electricity po-
wer stations, next 18% by the municipal purposes where 68%
of this content come from the groundwater intakes, but last
9,3% in total belongs to the agriculture and inland fishery.

The significantly raising exploitation is observed in agri-
culture for irrigation, which is not under control. This activi-
ty can cause limitation of groundwater resources, dewatering
of large areas and locally make the soils dray during the vege-
tation period. It has especial meaning in the light of climate
change forecast. Driving rains recurring in rapid succession,
can be expected in the future, as well as longer periods of dry
weather. It might cause floods or droughts and also other di-
saster as landslides. Droughts can induce tremendous chan-
ges in the water dependent ecosystems and low flow ratio of
rivers leading the rise up of the pollution of water in con-
sequence.

Polish system of water management should be harmonize
with the demands of EU water policy included in the WFD.
The state administration needs the NWMS to effective di-
spositions in water problems situated in:

– water management plans of river drainage basins,
– flood risk management plans,
– rules and terms of water resources use.
The new water management strategy comprises direc-

tions and priorities that enable the actions for coming up to
the strategic aims in years 2008–2015 and in perspective to
2030. The action plan should comprise:
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– achievement and support of good status of surface and
ground waters and also water depending ecosystems,

– water supply of citizens, establishments, municipal
objects and animated nature according to sustainable deve-
lopment principle,

– effective protection of the inhabitants and their proper-
ties during flood disaster or drought by implementation di-
rective 2007/60/EU.

Furthermore it has been indispensable undertaken the fol-
lowing actions:

– introducing digital water register system, that includes
the groundwater data to water management,

– improvement of water recreation and maintenance of
inland water courses,

– increasing retention of river basins, by water reservoir
construction taking into account the environment protection,

– maintenance on water appliance and installation along
the river valleys,

– improvement of monitoring systems.
The time to realize these goals is very short and range to

2015 yr.
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