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Działania do wdrożenia

❑Nowoczesne rozumienie retencji krajobrazowej oraz retencji na 
obszarach  zurban izowan ych  (b łękit n o - zie lon a  in frast rukt ura , NBS),

❑Kon ieczn ość st osowan ia  dobrych  prakt yk w gospodarce  wodn e j,

❑Och ron a  przeciwpowodziowa w warun kach  n owych  zdarzeń  
ekst rem aln ych  wyst ępujących  z in n ą  n iż dot ych czas regula rn ością

❑Rewizja  za leceń , p rogram ów wspie ra jących  oraz pragm at yki 
p lan ist yczn e j w st osun ku do proekologiczn ego kszt a łt owan ia  
zasobów wodn ych ,

❑Uporządkowan ie  i uproszczen ie  procedur oraz regulacji p rawn ych  w 
ce lu  u ła t wien ia  rea lizacji in west ycji związan ych  z m ałą  re t en cją .



Odpływ wód z Polski

(Kamiński, 2021)



Odpływ a retencja

(Kamiński, 2021)

❑Odpływ z obszaru Polski – 4 7,33 km 3,

❑Ret en cja  zb iorn ikowa (duże  zb iorn iki +  m ała  re t en cja ) –
5,5 km 3, a więc 11,7% odpływu (szacun ki PGW Wody 
Polskie  – 3,75 km 3, co da je  około 6 ,5%  ca łkowit ego 
odpływu z t e ren u Polski)

❑Nie  ist n ie je  pot rzeba  zwiększan ia  re t en cji zb iorn ikowej,

❑Ist n ie je  n a t om iast  pot rzeba  zwiększan ia  re t en cji 
kra jobrazowej, kt óra  z kole i pozwala  n a  usprawn ien ie  
zasilan ia  wód podziem n ych  oraz n a  spowoln ien ie  odpływu 
z obszaru  kra ju



Polska, Przyszły klimat – hydrologia 2050

Powiat Rok Opad [mm] KBW [mm]

grajewski 2020 519 -147
2050 586 -232

konecki 2020 715 67
2050 734 -17

miechowski, 
proszowicki, 
cieszyński

2020 715 63

2050 734 -20

kutnowski 2020 575 -186
2050 661 -238

kraśnicki 2020 715 67
2050 734 -17

sanocki 2020 715 63
2050 734 -20

siedlecki 2020 575 -185
2050 661 -237

kościerski, 
sepoleński

2020 519 -147
2050 586 -232

Fragment z „Badora D., Wawer R., Król-Badziak A., 2021. Raport z pilotażu Lokalnych Partnerstw Wodnych 2021.

Fot. J. Kozyra



Źródło: IPCC, 2014

Spadek plonów – konsekwencje zmiany
Klimatycznego Bilansu Wodnego



Spadek plonów – konsekwencje zmiany
Klimatycznego Bilansu Wodnego
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• ? % upraw nawadnianych
• ? m 3 poboru  do n awodn ień
• Poziom  wód podziem n ych  =  ? 
• Loka ln ie  dost ępn y zasób  w m 3

• (m oduł zasobów dyspozycyjn ych  50 - 20 0 m 3/ d / km 2)

Nie  m a  racjon a ln ego za rzadzan ia  zasobam i 
bez wiedzy o wie lkości i st an ie  t ych  zasobów.

Nieopomiarowany pobór wód



Działania

Organizacja racjonalnego korzystania z wody na użytek 
nawodnień rolniczych wymaga monitoringu i 
progn ozowan ia :

• Właściwe  rozpozn an ie  zasobów wodn ych  w ska li 
loka ln e j i ska li obszarów zlewn iowych oraz 
ogran iczan ie  odp ływu;

• Właściwy m on it orin g zużycia ;
• Mech an izm y kon t roli;
• W perspekt ywie  zjawisk ekst rem aln ych  związan ych  ze  

zm ian am i klim at u  pot rzebn e  jest  p rogn ozowan ie  
zasobów i zużycia  w różn ych  h oryzon t ach  czasowych .







Skrócenie procesu decyzyjnego we 
wdrażaniu zrównoważonych działań 
wodnogospodarczych

❑Rozszerzenie katalogu prac utrzymaniowych o nowoczesne 
rozwiązania wykorzystujące procesy przyrodnicze,

❑Priorytetyzacja spowalniania odpływu w odpowiedzi na 
postępujące zmiany klimatu i ich oddziaływanie na zasoby 
wodne,

❑Weryfikacja założeń rozrządu wody na istniejących obiektach 
poprzez miarodajną ocenę możliwości akumulacji wody,

❑Lokalne Partnerstwa do spraw Wody – połączenie 
interesariuszy w zespoły zorientowane na rozwiązywanie 
lokalnych problemów z wodą



Propozycja



Zmiana priorytetów?

(Grygoruk i in., 2019)



Wnioski

❑Zmiany klimatu i postępujący rozwój gospodarczy wymagają 
podjęcia  dzia łań  ogran icza jących  ryzyko st ra t  wyn ika jących  z b raku 
wody w poszczególn ych  sekt orach  gospodarki,

❑Pot rzeba  syst em owego pode jścia  do gospodarki wodn e j ze  zda ln ym  
m on it orin giem  zużycia , m on it orin giem  i p rogn ozowan iem  
dost ępn ego zasobu zapewn ia jącym i jego odn awia ln ość, 
m ech an izm am i kon t roli i regulacji (cen a)  

❑Rozwiązan ia  t ech n iczn e  są  n iewyst a rcza jące  do zapewn ien ia  
bezp ieczeń st wa  wodn ego Polski – m uszą  być uzupe łn ian e  przez 
rozwiązan ia  wykorzyst u jące  procesy przyrodn icze ,

❑Wodn a  legislacja  wym aga  uproszczen ia  dzia łań  z zakresu  
od t warzan ia  dobrego st an u wód oraz rozwoju  re t en cji kra jobrazowej 
oraz b łękit n o - zie lon e j in frast rukt ury.



Dziękujemy za uwagę
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