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11  WSTĘP  

Spośród wszystkich zagrożeń związanych z pogodą susza jest zjawiskiem 

najbardziej złożonym, pojmowanym nie tylko jako niedobór opadów ale również 

jako zagrożenie mogące przynieść  poważne skutki ekonomiczne, społeczne i 

środowiskowe. Istotną rzeczą jest więc umiejętność przewidywania i 

monitorowania suszy a także zwiększanie możliwości adaptacyjnych rolnictwa 

oraz pozostałych działów gospodarki.  

Następstwa występowania susz nie są natychmiastowe, wręcz przeciwnie 

zjawisko to narasta powoli a jego efekty uwidaczniają się po dłuższym okresie 

występowania. Czynniki meteorologiczne takie jak wysoka temperatura, mała 

wilgotność powietrza czy duża prędkość wiatru mogą dodatkowo potęgować 

zjawisko suszy.  

Z przedstawionych danych w opracowaniu Leszka Łabędzkiego (2004) 

„Problematyka susz w Polsce” wynika, że mimo nieregularności występowania 

susza może być bardzo groźna i prowadzić do dużych strat w gospodarce 

narodowej. Człowiek nie ma żadnego wpływu na występowanie susz, może 

jedynie oddziaływać na czynniki społeczne, gospodarcze, techniczne lub 

polityczne, które determinować będą skalę występowania tego zjawiska w 

danym regionie. Tak więc program do walki z suszą powinien uwzględniać 

podstawowe uwarunkowania występowania tego kataklizmu tj. 

nieprzewidywalność oraz trudności w określeniu zapotrzebowania na wodę z 

jednej strony i zasobów dyspozycyjnych z drugiej.   

Polska należy niestety do krajów o ograniczonych zasobach wodnych, 

których duża zmienność występowania w czasie i przestrzeni powoduje 

konieczność racjonalnego gospodarowania wodą. Powołując się na dane 

statystyczne GUS z 2004 roku w zakresie gospodarowania zasobami wodnymi 

ilość wody w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi średnio 1600 m³ na 

rok. Jest to zaledwie jedna trzecia średniej europejskiej, która wynosi około 
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4560 m³ na rok. Teoretycznie to właśnie woda uznawana jest za najważniejsze 

bogactwo kraju. W ustawie z 6 lipca 2001 roku „O zachowaniu narodowego 

charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju” (Dz.U. 2001 nr 97 poz. 

1051 z późn. zm.) woda wymieniona została na pierwszym miejscu przed 

węglem, ropą, innymi kopalinami, lasami czy zasobami przyrodniczymi. 

Reasumując, w trosce o stan zasobów wodnych należy podjąć działania 

zmierzające do stworzenia odpowiedniej metodyki postępowania mającego na 

celu ochronę przed skutkami występowania susz w naszym kraju. W celu 

skutecznego przeciwdziałania skutkom susz i podejmowania działań 

prewencyjnych należy dysponować odpowiednimi, sprawdzonymi wskaźnikami 

niedoborów opadu i intensywności suszy, przydatnymi w jej monitorowaniu. 

Ważne jest, aby stosować ujednolicone wskaźniki, metody co daje wspólną 

płaszczyznę w określeniu obszarów najbardziej narażonych na wystąpienie 

tego zjawiska, umożliwia właściwe zarządzanie ryzykiem jego pojawienia się, a 

w konsekwencji programowanie działań zapobiegawczych oraz ograniczenie 

niepożądanych skutków społecznych, przyrodniczych i ekonomiczno-

gospodarczych. 

22  CEL OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest wypełnienie treścią przepisów ustawy z dnia 18 lipca 

2001 r. Prawo Wodne (Tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.) 

poprzez wykonanie jednolitej dla całego kraju metodyki postępowania w 

procesie planowania przeciwdziałania skutkom suszy w Polsce. W 

dotychczasowej praktyce, w przepisach prawnych (ustawa Prawo wodne przed 

nowelizacją z 18.03.2011r.) łączono w jednym rozdziale ochronę przed 

powodzią z ochroną przed suszą. Nowelizacja z 18.03.2011r. rozdzieliła te dwa 

elementy, formułując zadania przeciwdziałania skutkom suszy w formie dość 

ogólnej, wskazując na konieczność opracowania planów dla regionów wodnych 

i dorzeczy.  

Jednolita metodyka ma zadanie zaproponowanie odmiennego od dotychczas 



 

OCHRONA PRZED SUSZĄ W  PLANOWANIU GOSPODAROW ANIA W ODAMI – METODYKA POSTĘPOWANIA   

 

       

- 7 - 

 

stosowanego spojrzenia na przeciwdziałanie skutkom suszy, poprzez próbę 

wskazania wielu nowych aspektów, koniecznych do wdrożenia, takich jak:  

 aspekty organizacyjne tj. identyfikacja instytucji i innych grup 

interesariuszy, których zaangażowanie w proces planowania, wdrażanie 

programu działań, monitorowanie przebiegu i skuteczności wdrażania 

Planu  przeciwdziałania skutków suszy jest kluczem dla nowego podejścia 

i jego skuteczności, 

 aspekty metodologiczne tj. zaproponowanie konkretnego zestawu 

charakterystyk i wskaźników suszy i ich monitoringu dla właściwej oceny 

ryzyka suszy,       

 aspekty operacyjne w zakresie operacyjnego monitorowania suszy, w celu 

umożliwienia prognozowania oraz operacyjnego reagowania na 

zagrożenia suszą (elementy katalogu działań), dla przygotowania planów 

przeciwdziałania skutkom suszy, 

 aspekty wdrożeniowe, tj. długoterminowego działania poprzez 

zaproponowanie katalogu działań dla opracowania „Planu 

przeciwdziałania skutkom suszy” w regionach wodnych i w dorzeczach. 

Metodyka, posłuży do przygotowania Planów przeciwdziałania skutkom suszy 

na obszarach dorzeczy i w regionach wodnych, na zidentyfikowanych 

obszarach, najbardziej narażonych na pojawienie się zjawiska suszy i 

wskazujących rodzaj zagrożeń. Plany będą wdrażane przez regionalne zarządy 

gospodarki wodnej i Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. 

Metodyka będzie zawierać oprócz katalogu działań przeciwdziałających 

skutkom suszy, także propozycje działań planistycznych i organizacyjnych, 

wraz z ich oceną potencjalnej skuteczności, które powinny być uwzględnione 

przez poszczególne służby rządowe i samorządowe na poszczególnych 

etapach procesu identyfikacji i ograniczania skutków susz.  

Ważnymi elementami metodyki będą grupy działań, bez wdrożenia których, 

zarówno metodyka jak i opracowane „Plany….” pozostaną niezrealizowane, bez 

wpływu na kolejne susze: 

A. Monitorowanie operacyjne suszy - sprecyzowanie doboru wskaźników 

meteorologiczno – hydrologicznych i hydrogeologicznych, służących do 

identyfikacji zagrożenia suszą i wykonywania prognoz długoterminowych, 
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wskazanie odpowiedzialnego za monitoring operacyjny i za przekazywanie 

informacji zainteresowanym użytkownikom, 

B. Prognozowanie i identyfikacja zjawiska suszy – określenie algorytmu 

przygotowywania prognoz na podstawie monitoringu operacyjnego, 

zidentyfikowanie zakresu prognoz i przypisanie działań do struktur 

instytucjonalnych, zidentyfikowanie odbiorców prognoz i informacji oraz 

zakresu uczestniczenia ich w zarządzaniu ryzykiem suszy,  

C. Wdrożenie opracowanego „Planu przeciwdziałania skutkom suszy” w 

zakresie przyjętych w planie działań krótko- i długoterminowych  wybranych 

z katalogu działań przeciwdziałania skutkom suszy. Wdrożenie winno 

następować przez wskazane w metodyce struktury instytucjonalne, z 

wykorzystaniem dostępnych instrumentów prawnych i finansowych, 

 

33  SUSZA - TERMINOLOGIA ZASTOSOWANA W 

OPRACOWANIU 

Susza jest zjawiskiem złożonym i trudnym do jednoznacznego zdefiniowania, 

ponieważ jest efektem wielu złożonych czynników wzajemnie na siebie 

oddziałujących. Niemałą trudność stanowi określenie jej początku i końca, gdyż 

najczęściej susza jest oceniana i analizowana po jej zakończeniu na podstawie 

już historycznych danych. Susza jest cechą klimatu określaną jako zauważalny 

brak wody, który powoduje szkody w przyrodzie i gospodarce oraz uciążliwość 

dla ludności, a nawet zagrożenie dla życia ludzkiego (Hisdal, Tallaksen 2000). 

Susza jest zjawiskiem ciągłym o zasięgu regionalnym stanowiącym odchylenie 

od warunków normalnych, charakterystycznych dla danego regionu, a 

dotyczących wielkości opadów, wilgotności glebowej, poziomu zwierciadła wód 

powierzchniowych, wielkości przepływu w rzekach oraz poziomu zalegania 

zwierciadła wód podziemnych. Podstawowymi czynnikami ocenianymi przy 

występowaniu  zjawiska suszy są warunki pogodowe, warunki hydrologiczne 

oraz jakość wody (za Tokarczyk 2008). 
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Obecnie nie ma uniwersalnej, „zalegalizowanej” definicji suszy. Susza jest 

rezultatem wielu czynników wzajemnie oddziałujących na siebie. W celu 

dokładnej analizy wskaźników suszy, możliwości ich zastosowania jak również 

możliwości interpretacji przyjęto definicję suszy za Dębskim według której susza 

niezależnie od jej intensywności i czasu trwania dzieli się na cztery rodzaje z 

czego wszystkie są ze sobą powiązane w sensie przyczynowo skutkowym. 

Susza atmosferyczna określana jest jako niedostatek lub całkowity brak 

opadów. Jest to pierwszy etap suszy. Susza atmosferyczna jest tym bardziej 

istotna, że w okresie bezopadowym może wystąpić krótki czas z opadami, 

jednak niewystarczającymi do wypełnienia niedoborów wody.  Często po 

wystąpieniu opadów zagrożenie suszą maleje, jednak w przypadku 

długotrwałych deficytów opadów przechodzi w kolejną fazę – suszę glebową, w 

literaturze opisywaną również jako susza rolnicza. Jest to etap suszy podczas 

którego dochodzi do wysychania gleby, a co za tym idzie ograniczenia 

dostępności  wody dla roślin. Kolejnym etapem rozwoju suszy jest susza 

hydrogeologiczna, której początkiem jest obniżenie zwierciadła wód 

podziemnych. Ostatnim etapem suszy jest susza hydrologiczna zwana również 

rzeczną, w wyniku której następuje wysychanie źródeł cieków oraz samych 

cieków. 

Rodzaje susz oraz ich cechy powstałe na skutek sytuacji meteorologicznej, 

charakteryzującej się brakiem opadów lub ich niewielką ilością, wysoką 

temperaturą, dużą prędkością wiatru, wysokim usłonecznieniem i niską 

wilgotnością powietrza przedstawiono poniżej: 

 Susza atmosferyczna (meteorologiczna), charakteryzuje się niedoborem 

opadów, wzrostem parowania i ewapotranspiracji, skutkuje stopniowym 

obniżeniem się stanów wód powierzchniowych i spadkiem ilości wody 

glebowej, 

 Susza glebowa (rolnicza) charakteryzuje się niedoborem wody glebowej 

dostępnej dla roślin, zmniejszeniem się produkcji roślinnej, spadkiem 

zasilania podziemnego. Brak opadów, wysoka temperatura, wysoka 

ewapotranspiracja skutkuje obszarowym zmniejszeniem spływu 

powierzchniowego i spadkiem wilgotności gleby. Stopniowo prowadzi do 

obumierania szaty roślinnej. Długotrwała susza glebowa, przy 
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niesprzyjających warunkach atmosferycznych prowadzi do suszy 

hydrologicznej. 

 

 

Ryc.1.  Susza glebowa (fot. zasoby własne) 

 

 Susza hydrologiczna charakteryzuje się zmniejszeniem przepływu w 

rzekach lub brakiem zasilania. Powoduje zanik wód wolnych w strefie 

aeracji i stopniowe obniżanie zwierciadła wód podziemnych w 

następstwie czego zanikają źródła i mniejsze cieki wodne. 

 Susza hydrogeologiczna (w tym gruntowa) występuje zwykle po suszach 

atmosferycznych i glebowych. Najpierw odnotowywany jest spadek 

opadów atmosferycznych, a dopiero po jakimś czasie spada poziom wód 

powierzchniowych, obniża się poziom wody i odpływ rzeczny  oraz obniża 

się poziom zwierciadła wód podziemnych. Ten rodzaj suszy oddziałuje na 
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ekosystemy lądowe bezpośrednio zależne od wód podziemnych, ujęcia 

płytkich wód gruntowych głównie indywidualnych odbiorców lub małych 

ujęć wiejskich oraz odpływ rzek. Susza gruntowa odnosi się do poziomu 

wód gruntowych o zwierciadle swobodnym, a suszę hydrogeologiczną 

można odnieść do pierwszego lub drugiego poziomu wód o zwierciadle 

napiętym. 

Pojęcia suszy gruntowej nie należy mylić z suszą glebową i suszą 

hydrologiczną. W prostszy sposób można badać stan suszy gruntowej czy 

hydrogeologicznej w oparciu o analizę położenia zwierciadła wód gruntowych 

lub odpowiednio wód podziemnych. 

Poniżej wymieniono definicje suszy oraz niedoboru wody przedstawione 

przez komisję ekspercką ds. niedoboru wody oraz suszy w oparciu o roboczą 

definicję niedoboru wody i suszy, ogłoszoną  w uzgodnieniu z Radą Europy, 

zaprezentowaną w Raporcie Komisji Europejskiej Working definitions of Water 

scarcity and Drought Report to the European Commission (2012).  

 Niedobór wody jest zjawiskiem wywołanym działalnością człowieka. 

Niedobór wody definiowany jest, jako powtarzający się brak równowagi, 

który powstaje na skutek nadużywania zasobów wodnych, spowodowany 

przez nadmierne zużycie zasobów w stosunku do naturalnych zdolności 

ich odnawiania się. Niedobór wody może być dodatkowo spotęgowany 

przez zanieczyszczenia wody oraz w trakcie trwania epizodów suszy. 

 Susza jest zjawiskiem naturalnym o charakterze tymczasowym. 

Definiowana jest jako znaczące w czasie oraz na dużym obszarze 

odchylenie od średnich wartości opadów (deficyt opadów), które może 

doprowadzić do suszy atmosferycznej, rolniczej, hydrologicznej i 

społeczno-ekonomicznej, w zależności od intensywności oraz czasu 

trwania deficytu opadów. 
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44  ANALIZA WYMOGÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH 

OCHRONY PRZED SUSZĄ NA PODSTAWIE 

PRAWODAWSTWA POLSKIEGO I POLITYKI WODNEJ UE. 

Zarówno w prawodawstwie polskim jak i w prawodawstwie UE problemy 

związane z suszą podejmowane są niezwykle rzadko. W Polsce najważniejszą 

ustawą poruszającą to zagadnienie jest ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o 

zmianie ustawy - Prawo wodne i niektórych innych ustaw . 

Znowelizowana ustawa Prawo wodne wprowadziła szereg nowych i 

zmienionych definicji. Dotychczasowe przepisy zostały zastąpione dwoma 

odrębnymi działami odnoszącymi się do ochrony przed powodzią i suszą a 

także uzupełniono przepisy odnoszące się do przygotowania wstępnej oceny 

ryzyka powodziowego, map zagrożenia powodziowego oraz planów 

zarządzania ryzykiem powodziowym. Głównym celem nowelizacji była 

transpozycja do polskiego systemu prawnego postanowień Dyrektywy 

Powodziowej 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ws. oceny ryzyka 

powodziowego i zarządzania nim, uzupełnienie transpozycji do polskiego prawa 

postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz zweryfikowanie i poprawienie 

przepisów obowiązującej ustawy, które to przepisy utrudniały prawidłowe 

stosowanie ustanowionego Prawem wodnym systemu gospodarowania 

wodami, w zakresie wprowadzonych zmian. 

Obowiązujące dotychczas przepisy nie odzwierciedlały w pełni zgodnych z 

Ramową Dyrektywą Wodną zasad działania na rzecz ochrony śródlądowych 

wód powierzchniowych, przejściowych i przybrzeżnych oraz wód podziemnych. 

Ustawa zakłada, że w trakcie realizacji celów środowiskowych należy zadbać 

aby wody nadawały się w szczególności do zaopatrzenia ludności w wodę 

przeznaczoną do spożycia, rekreacji oraz sportów wodnych, a także bytowania 

ryb i innych organizmów wodnych w warunkach naturalnych. Prawo wodne 

zobowiązuje również do korzystania z zasobów wodnych z zachowaniem 

zasady racjonalnego i całościowego traktowania wód powierzchniowych i 

podziemnych, a także w taki sposób aby działając w zgodzie z interesem 
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publicznym nie dopuszczać do pogorszenia ekologicznych funkcji wód oraz 

pogorszenia stanu ekosystemów lądowych oraz terenów podmokłych 

bezpośrednio od nich zależnych 

Koordynowanie działań związanych z ochroną przed suszą ustawodawca 

powierzył dyrektorom regionalnych zarządów gospodarki wodnej, jako organom 

właściwym w sprawach gospodarowania wodami w danym regionie wodnym. 

Zgodnie z art. 88t ustawy Prawo wodne dyrektor regionalnego zarządu 

gospodarki wodnej w sytuacji ogłoszenia klęski żywiołowej związanej z suszą 

ma prawo do wprowadzenia czasowych ograniczeń w korzystaniu z wód. 

Dotyczy to w szczególności poboru wody, wprowadzania ścieków do wód albo 

do ziemi oraz zmiany sposobu gospodarowania wodą w zbiornikach 

retencyjnych. Wprowadzenie tego typu ograniczeń wiąże się także z 

zawieszeniem uprawnień wynikających z pozwoleń wodnoprawnych. 

W Polsce, zgodnie z ustawą Prawo wodne, podstawowymi dokumentami 

planistycznymi są: 

 program wodno-środowiskowy kraju, z uwzględnieniem podziału na 

obszary dorzeczy, 

 plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,  

 plan zarządzania ryzykiem powodziowym,  

 plan przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze dorzecza, 

 warunki korzystania z wód regionu wodnego, 

 warunki korzystania z wód zlewni (w miarę potrzeby), 

Zgodnie z art. 112. planowanie w gospodarowaniu wodami służy 

programowaniu i koordynowaniu działań mających na celu: 

1) osiągnięcie lub utrzymanie co najmniej dobrego stanu wód oraz 

ekosystemów od wody zależnych; 

2) poprawę stanu zasobów wodnych; 

3) poprawę możliwości korzystania z wód; 

4) zmniejszanie ilości wprowadzanych do wód lub do ziemi substancji i 

energii mogących negatywnie oddziaływać na wody; 
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5) poprawę ochrony przeciwpowodziowej. 

Plan przeciwdziałania skutkom suszy winien zawierać: 

 analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych,  

 propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urządzeń wodnych, 

 propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów 

wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji, 

 katalog działań służących ograniczeniu skutków suszy, 

Plany przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy przygotowywane 

są przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w uzgodnieniu z 

ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej i ministrem właściwym do 

spraw rozwoju wsi. Plany przeciwdziałania skutkom suszy w regionach 

wodnych przygotowują dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej.  

Plany przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze dorzeczy zatwierdza Rada 

Ministrów.  

Dalsze przepisy Prawa wodnego informują, iż:   

Art. 88s ust. 3: Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i dyrektorzy 

regionalnych zarządów gospodarki wodnej, zapewniając aktywny udział 

wszystkich zainteresowanych w przygotowywaniu oraz aktualizacji planów 

przeciwdziałania skutkom suszy, podają do publicznej wiadomości, na 

zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w celu 

zgłoszenia uwag: 

1) harmonogram i program prac związanych z przygotowaniem planów 

przeciwdziałania skutkom suszy; 

2) projekty planów przeciwdziałania skutkom suszy, co najmniej na rok 

przed rozpoczęciem okresu, którego dotyczą te plany. 

Art. 88s ust. 4: Udostępnienie przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki 

Wodnej i dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej materiałów 

źródłowych wykorzystanych do przygotowania projektów planów 
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przeciwdziałania skutkom suszy odbywa się na zasadach i w trybie określonych 

w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

o ocenach oddziaływania na środowisko. 

Art. 88s ust. 5: W terminie 6 miesięcy od dnia podania do publicznej 

wiadomości dokumentów, o których mowa w ust. 3, zainteresowani mogą 

składać odpowiednio do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej albo 

dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej uwagi do ustaleń 

zawartych w tych dokumentach. 

Kolejną ustawą, która określa zasady postępowania w razie wystąpienia 

katastrofy naturalnej do jakiej niewątpliwie obok silnych wiatrów, wstrząsów 

sejsmicznych czy pożarów należą również susze jest Ustawa o stanie klęski 

żywiołowej z 18 kwietnia 2002 roku (Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz.559 z póź. zm.). 

Klęskę żywiołową definiuje art. 3.1 ustawy wg którego „jest to katastrofa 

naturalna lub awaria techniczna, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu 

dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych 

obszarach.  

Ustawa ustala tryb wprowadzania i zniesienia stanu klęski żywiołowej a także 

zasady działania organów władzy publicznej oraz zakres ograniczenia wolności 

i praw człowieka w czasie trwania tego stanu. Stan klęski żywiołowej 

wprowadza się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 30 dni zakładając, że w tym 

czasie wszystkie negatywne skutki powinny zostać usunięte. Stan ten może 

zostać przedłużony na czas oznaczony w drodze Rozporządzenia Rady 

Ministrów, po uprzednim wyrażeniu przez Sejm zgody na przedłużenie. Rada 

Ministrów może ogłosić stan z własnej inicjatywy lub na wniosek któregoś z 

wojewodów. Stan klęski może zostać wprowadzony nie tylko na obszarze, który 

został dotknięty przez kataklizm ale też na terenie, na którym wystąpiły lub 

istnieje poważne ryzyko wystąpienia jego skutków.  

Zgodnie z art. 3.1 „pomoc i ochrona mogą być skutecznie podjęte tylko przy 

zastosowaniu nadzwyczajnych środków, we współdziałaniu różnych organów i 

instytucji oraz specjalistycznych służb i formacji działających pod jednolitym 

kierownictwem”. W praktyce powołane są specjalne zespoły odpowiedzialne za 

zapobieganie, reagowanie i odbudowę strat, jakie wyrządził dany kataklizm.  
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Ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej określa 

Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 

2000 roku, tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna, Dyrektywa 2007/60/WE z 23 

października 2007 roku zwana Dyrektywą Powodziową (UE, Dz.U.UE.L. 

288/27), Dyrektywa 2006/118/WE z 12 grudnia 2006 roku w sprawie ochrony 

wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu – zwana 

Dyrektywą Córką Ramowej Dyrektywy Wodnej (UE, Dz.U.UE.L. 372/19), 

Dyrektywa 2008/56/WE z 17 czerwca 2008 roku ustalająca ramy działań 

Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (Dz.U.UE. L. 164/19) 

zwana Strategią Morską oraz Dyrektywa 2006/42/WE z 15 lutego 2006 roku 

dotycząca zarządzania jakością wody w kąpieliskach - zwana Dyrektywa 

Kąpieliskową (Dz.U.UE. L.64/37). 

Wszystkie ww. Dyrektywy wyznaczają strategiczne cele gospodarowania 

wodami uwzględniając konieczność dostosowania do zmian klimatu oraz 

zmieniających się uwarunkowań środowiskowych, przestrzennych, społecznych 

i ekonomicznych, w tym przede wszystkim: 

• osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu i potencjału wód oraz związanych 

z nimi ekosystemów; 

• zaspokojenie potrzeb ludności w zakresie zaopatrzenia w wodę;  

• zaspokojenie społeczne i ekonomiczne uzasadnionych potrzeb 

gospodarki; 

• zapobieganie zwiększeniu ryzyka wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych, w 

tym powodzi i suszy oraz ograniczenie występowania ich negatywnych 

skutków. 

Polska jako państwo członkowskie Unii Europejskiej zobowiązana jest do 

przestrzegania prawa zawartego w Konwencjach międzynarodowych, których 

jest stroną. Po ratyfikacji oraz opublikowaniu w Dzienniku Ustaw Konwencje te 

skutkują z mocą ustawy. Od 1966 r. Polska ma obowiązek respektować 

Konwencje Narodów Zjednoczonych, która weszła w życie w 1996 roku. 

Dotyczy ona m.in. zwalczania pustynnienia i zjawisk posusznych. Przystąpienie 

naszego kraju do Konwencji nakłada na resorty rolnictwa i ochrony środowiska 

określone obowiązki związane z opracowaniem i realizacją programu działań 

zawartych w tym dokumencie. Zapisy Konwencji wyznaczają zakres i rodzaje 
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zadań mających na celu zidentyfikowanie przyczyn susz oraz opracowanie 

strategii i priorytetów zwalczania susz, w tym wzmocnienie prawa 

wspierającego te działania. 

W polskim ustawodawstwie temat suszy podjęty został także w Ustawie z 

dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 

DZ.U 2005 nr 150 poz. 1249 z późn. zm. Wg tej ustawy suszę oznaczają 

szkody spowodowane wystąpieniem w dowolnym sześciodekadowym okresie 

od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września, spadku klimatycznego bilansu wodnego 

poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i 

gleb. 

 

55  PROBLEM SUSZY W DOKUMENTACH 

PLANISTYCZNYCH  

5.1 Wstęp 

Obecnie w Polsce, na poziomie krajowym nie przyjęto jednolitego schematu 

postępowania, mającego na celu identyfikację zagrożeń związanych z 

występującymi zjawiskami suszy atmosferycznej, glebowej, hydrologicznej i 

hydrogeologicznej, a co za tym idzie nie opracowano jednolitych planów 

przeciwdziałania ich skutkom.    

Nieco inaczej jest z niedoborami wody (patrz definicja rozdział 3), gdyż 

programowanie działań zmierzających do zrównoważonego korzystania z 

zasobów wodnych opiera się m.in. na informacji o rozmieszczeniu regionalnych 

obszarów deficytowych, w których istniejące lub prognozowane potrzeby wodne 

ludności, rolnictwa, przemysłu przekraczają dostępne do zagospodarowania 

zasoby wód powierzchniowych i podziemnych tych rejonów. Identyfikacja tych 

obszarów jest podstawą do dokonania wstępnej analizy stanu ilościowego wód 

podziemnych w obszarach dorzeczy i regionów wodnych, do sporządzania 

planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza oraz do wyznaczenia 



 

OCHRONA PRZED SUSZĄ W  PLANOWANIU GOSPODAROW ANIA W ODAMI – METODYKA POSTĘPOWANIA   

 

       

- 18 - 

 

zlewni bilansowych, dla których pilne i niezbędne jest ustalenie warunków 

korzystania z wód. W tych dokumentach planistycznych formułowane są 

kierunki działań w zakresie rozpoznawania, ochrony i dystrybucji zasobów wód 

podziemnych i powierzchniowych w obszarach deficytowych, dla których 

niezbędne jest sporządzenie szczegółowego opracowania hydrogeologicznego 

(wody podziemne) oraz określenia zasobów (dla wód powierzchniowych) na 

bieżące potrzeby zarządzania gospodarką wodną. Opracowania te pozwolą na 

racjonalne zaspokajanie aktualnych i prognozowanych potrzeb wodnych 

użytkowników komunalnych, przemysłowych i rolniczych z zasobów wód 

podziemnych i powierzchniowych dostępnych do zagospodarowania w danych 

obszarach.  

5.2 Uwzględnienie problemu suszy w dokumentach planistycznych  

Gospodarka wodna, w tym problem suszy, jest bardzo słabo umocowana w 

planistycznych dokumentach o znaczeniu krajowym, ale także regionalnym. 

Rozdział niniejszy ma za zadanie wskazanie różnych dokumentów 

planistycznych, w których sprawy gospodarowania wody się znajdują lub 

powinny się znajdować lub znajdowały się ale dokumenty utraciły ważność. 

Szczegółowa analiza tych dokumentów planistycznych wykracza poza zakres 

metodyki i nie jest uwarunkowaniem dla niej.  

Do roku 2009 dokumentem nadrzędnym podejmującym temat 

gospodarowania zasobami wodnymi w Polsce była zatwierdzona przez Radę 

Ministrów we wrześniu 2005 roku Strategia Gospodarki Wodnej. Dokument ten 

stanowił pierwszą całościową próbą podejścia do planowania w 

gospodarowania wodami, podejmując temat ochrony przed powodzią i suszą 

traktując jednak sam problem suszy bardzo pobieżnie. Dokument ten nakładał 

obowiązek ochrony i zapobiegania przed skutkami suszy na jednostki 

administracji rządowej i samorządowej. Podkreślał, że nie istnieje system 

zabezpieczeń przed suszą meteorologiczną, a łagodzenie jej skutków możliwe 

jest poprzez retencję naturalną, melioracje nawadniające oraz agrotechnikę 

ograniczającą parowanie wody. Niestety, Strategia Gospodarki Wodnej nie była 

zgodna z prawem UE i uchwałą Sejmu RP z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie 

przyjęcia dokumentu „Polityka ekologiczna Państwa w latach 2009 – 2012 z 

perspektywą do roku 2016” stwierdzono, ze Strategia wymaga nowelizacji.  
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Do dnia dzisiejszego nowelizacji nie dokonano, mimo podejmowanych prób 

w tym zakresie, opracowując kilka wersji dokumentu pt. „Projekt Polityki wodnej 

państwa do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016)”.  Inne dokumenty planistyczne i 

programowe, dotykają zagadnień gospodarowania wodami i ochrony zasobów 

wodnych, wskazują także na potrzebę planowania w gospodarce wodnej. 

Samym problemem suszy zajmują się jednak bardzo rzadko i bardzo pobieżnie. 

Poniżej zebrano najważniejsze opracowania krajowe i regionalne 

zawierające elementy gospodarowania wodami, w tym suszy: 

Tabela 1. Najważniejsze dokumenty krajowe i regionalne podejmujące problem 

gospodarowania wodami, w tym suszy 

Tytuł dokumentu 
Powiązanie z gospodarką wodną w tym w szczególności w 

odniesieniu do suszy 

Koncepcja Polityki 

Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju 

Zawiera ogólne kierunki rozwoju poszczególnych struktur i elementów 

przestrzennych, uwzględniające uwarunkowania zewnętrzne i 

wewnętrzne, priorytety oraz sektorowe założenia rozwojowe, w tym 

stwierdzenie, że stan ilościowy i jakościowy zasobów wodnych jest 

jednym z podstawowych problemów strategicznych Polski, 

warunkującym rozwój cywilizacyjny. 

Polityka ekologiczna 

Państwa w latach 2009-2012 

z perspektywą do roku 2016 

Określa zasady postępowania wobec środowiska oraz określa 

priorytety jego ochrony zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. 

W pojęciach tych mieści się także ochrona wód i ekosystemów 

wodnych i od wód zależnych. 

 

Krajowa Strategia Ochrony i 

Zrównoważonego 

Użytkowania Różnorodności 

Biologicznej 

oraz Program Działań na lata 

2007-2013. 

 

W odniesieniu do gospodarki wodnej dokument zakłada wzmocnienie 

działań na rzecz osiągnięcia i utrzymania dobrego stanu wód, a także 

ekosystemów wodnych i od wód zależnych, w tym utrzymania 

wszędzie tam gdzie jest to możliwe, naturalnego lub zbliżonego do 

naturalnego charakteru rzek i ich dolin, odtworzenie ciągłości 

ekologicznej rzek itp. 

Strategia Ochrony Obszarów 

Wodno-Błotnych w Polsce 

Dokument zawiera wytyczne planistyczne dla ochrony obszarów 

wodno-błotnych jako jednych z największych źródeł wód słodkich dla 

przyrody ożywionej, będących ekosystemami zagrożonymi. 

Sektorowe programy 

operacyjne 

Działania przewidziane do realizacji w ramach programów to m.in 

retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa 

przeciwpowodziowego, zwiększenie ilości zasobów dyspozycyjnych 

niezbędnych dla ludności i gospodarki kraju oraz stopnia 

bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i przeciwdziałania skutkom 

suszy wraz ze zwiększeniem naturalnej retencji dolin rzecznych z 

zachowaniem dobrego stanu ekologicznego 
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Tytuł dokumentu 
Powiązanie z gospodarką wodną w tym w szczególności w 

odniesieniu do suszy 

Regionalne Programy 

Operacyjne 

Regionalne Programy Operacyjne zawierają priorytety mające na celu 

zwiększenie poziomu życia i atrakcyjności terenu z zachowaniem 

zasad zrównoważonego rozwoju. Najczęściej wymieniane są działania 

mające na celu poprawę stanu środowiska naturalnego oraz 

bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego, racjonalne 

kształtowanie i zachowanie zasobów naturalnych dla polepszenia 

warunków życia mieszkańców i stanowienia korzystnych warunków dla 

rozwoju gospodarki, przy uwzględnieniu zasad zrównoważonego 

rozwoju, działania z zakresu racjonalnego gospodarowania wodą.  

 

Projekt Polityki wodnej 

państwa do roku 2030 (z 

uwzględnieniem etapu 2016) 

(dokument pozostał w fazie 

projektu, nie uzyskał statusu 

dokumentu oficjalnego) 

 

Polityka wodna państwa do roku 2030 określa podstawowe kierunki i 

zasady działania umożliwiające realizację idei trwałego i 

zrównoważonego rozwoju w gospodarowaniu zasobami wodnymi w 

Polsce. Celem nadrzędnym Polityki wodnej państwa do roku 2030 (z 

uwzględnieniem etapu 2016) jest zapewnienie powszechnego dostępu 

ludności do czystej i zdrowej wody oraz ograniczenie zagrożeń 

wywoływanych przez powodzie i susze.  

Strategia rozwoju dla 

poszczególnych 

województw 

Strategie mają na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju 

gospodarki i wzrostu zamożności mieszkańców, poprawę warunków 

życia człowieka w środowisku, zagwarantowanie zrównoważonego 

ekologicznie rozwoju gospodarczego, w tym także w odniesieniu do 

gospodarki wodnej  

Programy Ochrony 

Środowiska poszczególnych 

województw 

Programy ochrony środowiska województw zawiera opis uwarunkowań 

zewnętrznych wynikających z polityki ekologicznej państwa i przepisów 

dotyczących ochrony środowiska, zawartych w strategiach i 

programach. Zawierają przy tym opis stanu istniejącego, cele 

środowiskowe i kierunki działa również w odniesieniu do kształtowania 

zasobów wodnych i ochrony przed powodzią i skutkami suszy. 

 

Programy gospodarki 

wodnej dla poszczególnych 

województw (różne tytuły 

opracowań) 

 

Dokumenty opracowane w celu zrównoważonego gospodarowania 

zasobami wodnymi. Często zawierają opis stanu użytkowania zasobów 

wodnych województwa oraz zidentyfikowanie i zhierarchizowanie 

problemów ograniczających użytkowanie zasobów wodnych. 

Program małej retencji dla 

poszczególnych 

województw 

Programy zawierają projekty dotyczące modernizacji istniejącej 

infrastruktury lub budowy nowych obiektów, w celu zapewnienia 

właściwego poziomu bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych i 

bezpieczeństwa powodziowego. Traktują m.in. o zwiększeniu 

możliwości retencyjnych ekosystemów oraz przeciwdziałaniu suszy. 

 

Inne dokumenty o 

charakterze 

regionalnym/lokalnym 

Tworzone w celu racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi na 

poziomie województw, powiatów, gmin itp. związane z lokalną 

problematyką w gospodarowaniu wodami, w zależności od potrzeb.  

 

Stosunkowo niedawno bo w lipcu 2012 roku Ministerstwo Gospodarki 

przyjęło projekt Strategii, Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko. 

Dokument ten wskazuje m.in. na kluczowe reformy i niezbędne działania, które 
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powinny zostać podjęte w obszarze energetyki i środowiska w perspektywie do 

2020 roku (w lipcu 2013 przedstawiono kolejną wersję tego projektu). Opisując 

cele rozwojowe i kierunki interwencji, osobny rozdział został poświęcony 

gospodarowaniu wodami dla ochrony przed powodzią, suszą i deficytem wody, 

w którym określono, że: 

 jednym z najważniejszych środowiskowych uwarunkowań rozwoju 

społeczno – gospodarczego oraz utrzymania różnorodności biologicznej, 

w perspektywie ma być stan oraz dostępność zasobów wód 

powierzchniowych i podziemnych. Zagadnienie to jest tym bardziej ważne, 

że  Polska zajmuje przedostatnie miejsce wśród krajów europejskich pod 

względem zasobów wód – ok. 1650 m³ / rok / mieszkańca.  

 podkreślono konieczność racjonalizacji korzystania z wód, poprzez 

prawidłowe gospodarowanie wodami które musi zapewniać realizację 

zasady gwarancji zwrotu kosztów za usługi wodne, zgodnie z wymogami 

unijnymi (art. 9 Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE). Kalkulacja 

zwrotu kosztów uwzględniać powinna natomiast udział różnych 

użytkowników wody, w tym przemysł, gospodarstwa domowe i rolnictwo, 

ponieważ generalnie niska cena za wodę dla odbiorców nie zachęca do 

zrównoważonego gospodarowania. 

 konieczne jest dostosowanie wszystkich sektorów gospodarki wodnej do 

przewidywanych zmian klimatu. Mogą one bowiem powodować częstsze 

występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych, skutkujących 

zwiększeniem częstotliwości i skali powodzi lub suszy. 

 rozważenia wymaga wdrożenie mechanizmów wartościowania usług 

ekosystemów do sektora gospodarki wodnej. Usługi ekosystemowe jako 

dobra publiczne nie podlegają obecnie  mechanizmom rynkowym, a więc 

pomija się je przy wycenie kosztów inwestycji, co ostatecznie prowadzi do 

nieograniczonego lub nadmiernego korzystania z zasobów naturalnych.    

Cele strategii „Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko” to m.in.: 

 osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu oraz potencjału wód i związanych 

z nią ekosystemów, 

 zaspokojenie potrzeb ludności w zakresie zaopatrzenia w wodę do picia i 
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dla celów sanitarnych, 

 podniesienie skuteczności ochrony społeczeństwa i mienia w sytuacjach 

kryzysowych, 

 budowa ujednoliconej struktury zarządzania i planowania zasobami 

wodnymi, 

Ministerstwo Środowiska zgodnie z zaleceniami Konwencji Ramsarskiej i 

Polityki Ekologicznej Państwa opracowało „Strategię ochrony obszarów wodno 

– błotnych w Polsce wraz z planem działań na lata 2006-2013. Strategia ta 

nastawiona była głównie na powszechną ochronę mokradeł poprzez 

zatrzymanie procesu degradacji oraz restytucję przyrodniczą obszarów 

zdegradowanych. 

Kolejnym ważnym dokumentem miał być Projekt Polityki Wodnej Państwa do 

roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016). Jednym z celów strategicznych tego 

opracowania miało być „ograniczenie wystąpienia negatywnych skutków 

powodzi i susz oraz zapobieganie zwiększeniu ryzyka wystąpienia sytuacji 

nadzwyczajnych i ograniczenia wystąpienia ich negatywnych skutków”.  

Cele operacyjne przedstawione w dokumencie to: 

 wdrożenie polityki w zakresie zarządzania ryzykiem powodziowym, 

uwzględniającej utrzymanie wolnej od zabudowy przestrzeni dla wód 

powodziowych,  

 zwiększenie skuteczności ochrony ludności i gospodarki przed 

powodzią i skutkami suszy 

 sukcesywne wprowadzanie przepisów prawnych dotyczących 

zarządzania ryzykiem powodziowym,  

 utworzenie podstaw organizacyjnych i technicznych umożliwiających 

wprowadzanie systemu ubezpieczeń powodziowych, 

 rozwinięcie systemu edukacji w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, 

 w miarę postępu technicznego i naukowego utrzymywanie i 

modernizowanie systemu prognoz i ostrzeżeń. 

Projekt Polityki Wodnej Państwa nie uzyskał statusu dokumentu oficjalnego, 

pozostając w sferze projektu. Przytaczany jest tylko ze względu na ujęcie w nim 

problemu suszy oraz dla wskazania, iż zagrożenie zjawiskiem suszy jest 



 

OCHRONA PRZED SUSZĄ W  PLANOWANIU GOSPODAROW ANIA W ODAMI – METODYKA POSTĘPOWANIA   

 

       

- 23 - 

 

istotnym problemem z punktu osiągnięcia celów gospodarki wodnej w Polsce, 

wymagającym opracowania dokumentu strategicznego. 

Podstawowymi dokumentami planistycznymi w gospodarowaniu wodami, 

według Ramowej Dyrektywy Wodnej, są Plany Gospodarowania Wodami na 

obszarach dorzeczy. Po raz pierwszy plany gospodarowania wodami dla 

dziesięciu obszarów dorzeczy w Polsce zostały opracowane i zatwierdzone w 

2011. Są to dokumenty, które obejmują działania zmierzające do spełnienia 

celów Ramowej Dyrektywy Wodnej w perspektywie do 2015 r. - w zakresie 

osiągnięcia i utrzymania dobrego stanu wód, a w szczególności ekosystemów 

wodnych i od wód zależnych. W uzasadnionych przypadkach cele RDW można 

uzyskać w terminie późniejszym tj. do roku 2027, uzyskując zgodę na tzw. 

derogacje. Wyżej wymienione dokumenty, mimo że wszystkie dotyczą 

gospodarowania wodami bardzo rzadko podejmują temat suszy lub go zupełnie 

pomijają.  

Dokumentami, które w całości zajmują się tym problemem są komunikaty 

Komisji Europejskiej, nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym. 

Komunikat „Rozwiązanie problemu dotyczącego niedoboru wody i susz w Unii 

Europejskiej” ukazał się 18 lipca 2007 roku. W komunikacie tym zwrócono 

uwagę na coraz częstsze występowanie susz ze względu na zmiany klimatu. 

Jako rozwiązanie tego problemu podano min: 

 kontynuowanie wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej, zwłaszcza w 

zakresie ustanowienia właściwej ceny wody przez państwa członkowskie z 

jednoczesnym uwzględnieniem programu obowiązkowego pomiaru 

zużycia wody, 

 podjęcie działań zmierzających do oszczędności wody co wymaga 

hierarchizacji priorytetów w zakresie rozwiązań (unikanie dodatkowej 

infrastruktury wodociągowej) jak i wykorzystania wody (w pierwszej 

kolejności zaspokojenie potrzeb ludności), wykorzystanie technologii oraz 

praktyk umożliwiających racjonalne wykorzystanie wody np. poprzez 

opracowanie norm dla urządzeń wykorzystujących wodę, 

 działanie w sposób zintegrowany i oparty na informacjach naukowych, 

 wspieranie tworzenia kultury oszczędzania wody, 
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 pogłębienie wiedzy i poprawy gromadzenia danych na temat suszy. 

Duży nacisk położono na poprawę zarządzania ryzykiem wystąpienia suszy 

poprzez opracowywanie stosownych planów, utworzenie obserwatorium 

(monitoringu operacyjnego) oraz systemu wczesnego ostrzegania na wypadek 

suszy. Komisja zwróciła również uwagę na konieczność optymalizacji 

wykorzystania środków Funduszu Solidarności UE i Europejskiego Mechanizmu 

Ochrony Ludności po to aby państwa najbardziej dotknięte suszą mogły jak 

najszybciej otrzymać odpowiednią pomoc.  

W 2012 roku pojawił się kolejny komunikat Komisji do Parlamentu 

Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego i 

Komitetu Regionów „Sprawozdanie z przeglądu europejskiej polityki w 

dziedzinie niedoboru wody i susz”. W komunikacie tym podjęto próbę oceny 

wykonania założeń zawartych w komunikacie z 2007r. (Communiction…2007), 

stwierdzając, że ogólny cel polityki w dziedzinie niedoboru wody i susz nie 

został jednak osiągnięty i tak: 

 ustalenie właściwej ceny wody – wymogi Ramowej Dyrektywy Wodnej 

wdrożono w ograniczonym zakresie ponieważ nie we wszystkich 

państwach członkowskich wprowadzono zwrot kosztów finansowych za 

usługi wodne oraz często w kalkulacji nie uwzględniono kosztów 

związanych ze środowiskiem i zasobami. W sektorze zużywającym 

najwięcej wody tj. w rolnictwie koszty operacyjne za dostawę wody są 

zwracane jedynie częściowo w przypadku 10 państw członkowskich 

natomiast koszty inwestycji są w dalszym ciągu bardzo często dotowane. 

Dodatkowo do tej pory nie została ustalona cena poboru wody na potrzeby 

rolnictwa oraz nie istnieje żadna procedura umożliwiająca zwrot kosztów 

związanych z ochroną środowiska i zasobami w przypadku 

indywidualnych poborów wody, 

 bardziej efektywny rozdział wody i środków finansowych w obszarze 

gospodarki wodnej we wszystkich państwach członkowskich obowiązują 

procedury w zakresie wydawania zezwoleń na korzystanie z wody . 

Jedyny wyjątek stanowi Hiszpania gdzie możliwy jest handel 

uprawnieniami do korzystania z wody. Nie zapewniono natomiast 

kompletnego mechanizmu koordynacji przyznawania środków 
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finansowych ponieważ rzadko wykorzystywana jest w krajach UE analiza 

efektywności kosztowej oraz analiza kosztów i korzyści przy określaniu 

priorytetów inwestycyjnych w procesie opracowania planów 

gospodarowania wodami w dorzeczu, 

 lepsze zarządzanie ryzykiem – poczyniono znaczne postępy w 

opracowywaniu planów zarządzania ryzykiem wystąpienia suszy. Istnieje 

jednak konieczność testowania i ulepszania zestawu wskaźników susz do 

celów obserwacji opadów, wilgotności gleby oraz reakcji roślinności, 

wprowadzanie kolejnych danych z poziomu państwa i dorzecza, 

testowanie i realizacja średnio i długoterminowych prognoz susz oraz 

przeprowadzenie dalszych analiz dotyczących zagrożeń i ryzyka 

wystąpienia suszy,  

 rozważenie możliwości dodatkowej infrastruktury wodociągowej – w około 

30% analizowanych planów gospodarowania wodami w dorzeczu 

stwierdzono, że rozwój lub ulepszenie zbiorników i pozostałej 

infrastruktury wodnej zwiększy dostępność wody a tym samym zmniejszy 

społeczno–ekonomiczne skutki ograniczonej dostępności wody, 

 luki w obecnej polityce w dziedzinie niedoboru wody i susz – luki 

koncepcyjne (konieczność wprowadzenia nowo uzgodnionych 

wskaźników obowiązujących w całej UE we właściwej skali geograficznej i 

czasowej), luki informacyjne (brak solidnych informacji w planach 

gospodarowania wodami w dorzeczu takich jak np. zapotrzebowanie na 

wodę, obecna i przyszła dostępność wody czy dostępność finansowania 

utrudniają właściwą ocenę skuteczności podejmowanych działań), luki w 

zakresie polityki, zarządzania i realizacji (plany ukierunkowane jedynie na 

stan i skutki wyrządzane przez suszę oraz na środki mające na celu 

zwiększenie zaopatrzenia w wodę a nie na walkę z przyczynami 

występowania niedoboru wody), 

 skuteczne rozwiązywanie kwestii związanych z ilością wody w przyszłości 

– określenie i wdrażanie przepływów nienaruszalnych oraz celów w 

zakresie oszczędnego gospodarowania wodą, promowanie zachęt 

ekonomicznych do oszczędnego gospodarowania wodą, określenie 

sposobów użytkowania gruntów sprzyjające rozwiązywaniu problemów 
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niedoboru wody, ulepszenie zarządzenia ryzykiem wystąpienia suszy w 

Europie oraz wspieranie odporności na zmianę klimatu.  

Reasumując polityka w dziedzinie niedoboru wody i susz jest do pewnego 

stopnia niezależna, a najważniejszą rzeczą jest położenie nacisku na kwestie 

związane z ilością wody w ramach wdrożenia Ramowej Dyrektywy Wodnej. 

Należy skupić się przede wszystkim na problemach związanych z 

zapobieganiem występowania zjawiska suszy a nie jedynie na skutkach jakie 

jest w stanie wyrządzić. 

66  OCENA PODATNOŚC I  NA SKUTKI SUSZY Z 

UWZGLĘDNIENIEM POTRZEB WODNYCH 

POSZCZEGÓLNYCH SEKTORÓW GOSPODARK I  

6.1 Zróżnicowanie przestrzenne stopnia zagrożenia suszą w Polsce 

Dane historyczne wskazują, że zjawisko suszy towarzyszy historii Polski od 

początków jej istnienia. Wg analizy materiałów archiwalnych, sięgających 

wstecz do XIV w. można stwierdzić, że susza pojawia się na obszarach Polski 

średnio co 4-5 lat. Pierwsze symptomy suszy zaobserwować można już w 

okresie zimy i wczesnej wiosny. Ograniczony proces nagromadzania wilgoci w 

okresie zimowym skutkuje brakiem zapasu wody w okresach letnich (Lorenc i 

in. 2006).  

Według danych statystycznych za lata 1951-2000 początek okresów susz 

atmosferycznych występował najczęściej w okresie wiosenno-letnim, a koniec 

przypadał na okres jesienno-zimowy (listopad-luty). Rejony najczęściej 

dotykane przez zjawiska suszy atmosferycznej (według analizy historycznej za 

lata 1951-2000 Farat, Kępińska-Kasprzak 2003, Kępińska i in. 2005, Kępińska 

–Kasprzak 2008, Zagrożenia okresowe… 2010) to: 

 Nizina Wielkopolska, 

 Pojezierze Wielkopolskie, 

 Nizina Śląska, 
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 Przedgórze Sudeckie, 

 Nizina Mazowiecka, 

 Nizina Podlaska, 

 Pojezierze Mazurskie, 

natomiast przez susze hydrologiczne objawiające się zmniejszeniem przepływu 

wód w rzekach czyli niżówkami (ibidem):  

 Pojezierze Wielkopolskie i Nizina Wielkopolska (zwłaszcza zlewnie Wełny 

i Sarny), 

 Nizina Podlaska (zlewnia Pisy), 

 Wyżyna Lubelska (wschodnia część). 

 Pojezierze Pomorskie (południowa część). 

Poniżej zamieszczono rozkład występowania niżówek z podziałem na regiony 

wodne wykonany na podstawie mapy pt. Obszarowy rozkład występowania 

niżówek w Polsce w latach 1951-2000 autorstwa M. Kępińskiej-Kasprzak 

(Wachowiak, Kępińska-Kasprzak 2011). 
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Ryc. 1. Mapa zagrożenia występowaniem niżówek hydrologicznych w układzie zlewni 

bilansowych (na podstawie; Wachowiak, Kępińska-Kasprzak 2011) 
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Ryc.  2. Niżówka hydrologiczna widoczna na wodowskazie (fot. zasoby własne) 

 

6.2 Ocena potencjalnych skutków zjawiska suszy na  poszczególne sektory 

gospodarki krajowej 

6 . 2 . 1  Wpływ suszy na gospodarkę komunalną 

Wpływ suszy na gospodarkę komunalną należy rozpatrywać biorąc pod 

uwagę potrzeby wodne gospodarki komunalnej. Poprzez potrzeby wodne 

gospodarki komunalnej rozumie się całkowitą ilość wody pobieraną z 

dostępnych zasobów wodnych w celu zaspokojenia gospodarstw domowych i 

gospodarki komunalnej.  

Obecnie w Polsce gospodarka komunalna  zużywa około 20% całej 

pobieranej wody zarówno ze źródeł powierzchniowych jak i podziemnych. 

Największe ilości wody pobierane są w województwie śląskim, mazowieckim i 
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wielkopolskim, a najmniejsze w województwie opolskim, lubuskim, 

świętokrzyskim i podlaskim. Przy określaniu skutków suszy w tym sektorze 

gospodarki należy brać pod uwagę przede wszystkim liczbę ludności, zużycie 

wody, straty wody w sieci, ilość produkowanych ścieków. Jako, że woda jest 

uniwersalnym surowcem do produkcji oraz świadczenia usług, w odniesieniu do 

skutków suszy, do gospodarki komunalnej należy zaliczyć również usługi 

świadczone na rzecz zaspokojenia potrzeb bytowych ludności na terenach 

zurbanizowanych. Woda na terenach zurbanizowanych zużywana jest m.in. w 

instytucjach użyteczności publicznej, zakładach usługowych, do czyszczenia 

miast.  

Skutki suszy w dziedzinie gospodarki komunalnej zostały zidentyfikowane w 

następujących obszarach: 

Zaopatrzenie w wodę pitną do celów bytowych 

Skutki suszy w zakresie zaopatrzenia w wodę do picia i na inne cele bytowe są 

tym dotkliwsze im dłuższy i głębszy deficyt wody panuje na danych obszarze. 

Deficyt lub nawet brak wody do zaopatrzenia ludności wiąże się niejednokrotnie 

z koniecznością ograniczenia poborów wody na ten cel, limitowaniem dostaw 

wody, zmianą źródła pobierania wody, a w ekstremalnych przypadkach 

koniecznością migracji. Często brak dostatecznej ilości czystej wody do picia, 

na potrzeby sanitarnych i higieny osobistej może prowadzić do wielu chorób 

zagrażających zdrowiu a także życiu.  

Gospodarka ściekowa 

Susza zwłaszcza hydrologiczna może prowadzić do dużych konsekwencji 

związanych zarówno z odbiorem jak i oczyszczaniem ścieków. W okresie suszy 

bezpośrednie odbiorniki ścieków narażone są na wysychanie, co wiąże się ze 

zwiększoną koncentracją zanieczyszczeń do nich wprowadzanych. 

Niekorzystny efekt suszy przekłada się zatem bezpośrednio na środowisko 

przyrodnicze. Oczyszczalnie ścieków można traktować jak zakład produkcyjny i 

jako taki uzależniony od wody. 

Zieleń publiczna 

Tereny zieleni publicznej pełnią wielorakie funkcje: techniczne, klimatyczne i 

biologiczne, będąc jednocześnie przestrzenią użytkowaną przez ludzi w 
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różnorodnych formach. (E. Sutkowska, 2004) Susza już od początku zaistnienia 

negatywnie wpływa na środowisko przyrodnicze. Zieleń miejską należy 

traktować jako swoiste enklawy siedlisk zarówno rośli jak i zwierząt na 

obszarach zurbanizowanych. Pełni funkcje estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne 

oraz osłonowe a zatem wpływają korzystnie na warunki lokalne w danych 

mieście. Skutki suszy na tych obszarach będą tym bardziej widoczne, im 

dłuższy będzie okres jej trwania. W skrajnych przypadkach susza może 

doprowadzić do całkowitego zniszczenia mikroekosystemów zależnych od 

człowieka. Zieleń publiczna w okresie suszy wymaga szczególnych zabiegów 

pielęgnacyjnych w tym przede wszystkim nawadniania co wiąże się z utrata 

wody na te cele. W trakcie długotrwałych okresów suszy potrzeby związane z 

zaopatrzeniem ludności w wodę zawsze będą stawiane wyżej aniżeli 

utrzymywanie terenów zielonych. Obniżona wilgotność w obrębie terenów 

zurbanizowanych może prowadzić również do stworzenia niebezpiecznych 

warunków związanych z możliwością powstawania pożarów.  

Zmniejszenie powierzchni zieleni na terenach zurbanizowanych wpływa na 

jakość powietrzna danych obszarze.  

Zdrowie publiczne 

Skutki suszy dla zdrowia publicznego wiążą się zarówno z brakiem 

odpowiedniej ilości i jakości wody pitnej jak i obniżeniem jakości życia na 

poziomie higieny osobistej a także bezpieczeństwem pożarowym człowieka i 

jego mienia. Brak wody do picia oraz spełniania podstawowych potrzeb 

bytowych wiąże się ściśle z zagrożeniem epidemiologicznym. Zdrowie 

publiczne związane jest również z ilością i jakością przyjmowanych pokarmów, 

która w czasie suszy mogą ulegać obniżeniu z uwagi na suszę w rolnictwie. 

Dodatkowo zredukowanie powierzchni zieleni publicznej wpływa niekorzystnie 

na mikroklimat terenów zurbanizowanych i w sposób pośredni (spadek 

wilgotności, wzrost zapylenia) na jakość życia na tych obszarach. 

Bezpieczeństwo pożarowe 

Bezpieczeństwo pożarowe w okresie suszy wiąże się z niedostateczną 

wilgotnością gleby sprzyjającą powstawaniu pożarów oraz brakiem wody do ich 

zwalczania. Suche powietrze znacznie ułatwia rozprzestrzenianie się ognia w 
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trakcie pożarów.  

Rzemiosło i usługi 

Bezpośrednie skutki suszy dla rzemiosła i usług świadczonych w ramach 

gospodarki komunalnej są ściśle związane z rodzajem działalności. Im potrzeby 

wodne danego zakładu są większe ty skutki suszy będą bardziej odczuwalne. 

Konsekwencją suszy może zatem być ograniczenie produkcji lub świadczenia 

usług, okresowe zamknięcie poszczególnych zakładów, a w skrajnych 

przypadkach konieczność likwidacji dotychczasowej działalności. Niedobów 

wody dotyczy przede wszystkim zapotrzebowania pracowników na wodę do 

celów socjalno-bytowych, utrzymania czystości zakładu, a w przypadku 

działalności w której woda stanowi surowiec operacyjny, brak wody może 

wpływać na zmniejszenie korzyści ze świadczonych usług. 

Utrzymanie terenów zurbanizowanych 

Zasoby wodne są podstawą funkcjonowania i rozwoju gospodarczego każdego 

miasta.  Potrzeby wodne związane z utrzymaniem terenów zurbanizowanych 

związane są wykorzystaniem wody do utrzymania czystości, ochrony 

przeciwpożarowej, utrzymywania terenów zielonych do celów rekreacyjnych i 

użytkowych a także dla celów poprawy wizerunku. Niedobów wody może zatem 

negatywnie wpłynąć na jakość życia na tych obszarach. 

 

6 . 2 . 2  Wpływ suszy na rolnictwo 

Rolnictwo jest działem gospodarki, który w znacznym stopniu jest 

uzależniony od warunków naturalnych, tj. meteorologicznych, hydrologicznych i 

hydrogeologicznych. Mimo rozwoju cywilizacyjnego w dalszym ciągu czynniki te 

w decydujący sposób wpływają na stan rolnictwa, a co za tym idzie na stan 

plonów. Obserwowane globalne zmiany klimatu, a także analizowane 

scenariusze zmian w naszym kraju wykazują, że dla rolnictwa jednym z 

głównych zagrożeń obok powodzi będą susze. Wzrost temperatury oraz 

prawdopodobne zmniejszanie opadów może spowodować również pojawienie 

się nowych agrofagów (organizmów patogenów, szkodników, chwastów),  

szkodliwych dla roślin, a nie występujących wcześniej na danych obszarach, 

które to będą wpływać na zwiększenie strat w rolnictwie. Podwyższenie 
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temperatury zimą spowoduje wcześniejszą wegetację, a to w okresie 

wiosennym może zwiększyć prawdopodobieństwo pojawienia się wzrostu strat 

podczas przymrozków. Generalnie wzrost temperatury wpłynie na strukturę 

upraw w Polsce, ale będzie się to również wiązać z pozytywnymi skutkami tj: 

wydłużeniem okresu wegetacji co może dać możliwość uzyskania kilku zbiorów 

w roku, wyższe plony roślin ciepłolubnych, możliwość uprawy nowych 

gatunków, którym do tej pory nie mogliśmy zapewnić odpowiednich warunków 

(Leśny i Łabędzki 2009). Łagodniejsza zima z temperaturą dobową większą niż 

5 C i cieplejszą wiosną spowoduje większe możliwości wprowadzania 

płodozmianów i stosowania poplonów (Kozyra, Styczyński 2008).  

Według Szymanowskiego i Smazy (2007) stopniowo będzie się odradzać 

uprawa winorośli na Dolnym Śląsku, a nie jest wykluczone, że uprawa ta pojawi 

się także w innych regionach. Wzrost temperatur w okresie letnim wpłynie na  

wzrost  ewapotranspiracji co w połączeniu ze zmniejszeniem opadów i 

wydłużeniem okresu wegetacji spowoduje zwiększenie zapotrzebowania na 

wodę. W takiej sytuacji jedyną skuteczną pomocą będą stosowanie nawodnień 

w formie deszczowni i rozbudowa melioracji nawadniających. Nadmierne 

przesuszenie gleb, obniżenie poziomu wód gruntowych poniżej poziomu 

umożliwiającego podsiąkanie kapilarne  spowoduje poważne zakłócenia 

wegetacji roślin oraz obniżenie plonów oraz produkcji masy zielonej z łąk. 

Obecnie zjawisko to obserwuje się szczególnie w  środkowej Polsce. 

Syntetyczna ocena wpływu zmian klimatycznych na rolnictwo w Europie 

Centralnej (Polska) wykonana przez IPCC (Alecamo i in.2007) Strzałka 

skierowana ku górze oznacza pozytywny efekt zmian klimatycznych, strzałka 

skierowana ku dołowi efekt negatywny. 

 

Przydatność obszarów dla rolnictwa   ↑ 

Rośliny ciepłolubne (kukurydza, słonecznik)  ↑ 

Rośliny ozime ( pszenica ozima)     ↑↓ 

Rośliny energetyczne     ↑ 

Hodowla zwierząt      ↓ 
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Produktywność pastwisk     ↑ 

Produktywność łąk     ↑↓ 

Potrzeby nawadniania     ↓↓ 

Dostępność wody      ↓ 

 

Na skutek obserwowanych zmian klimatu zjawisko suszy pojawia się coraz 

częściej. Susze wywołują różne, zazwyczaj ujemne skutki w rolnictwie, 

zwłaszcza w produkcji roślinnej. Ich oddziaływanie na środowisko i  

agrosystemy w danym regionie zależy nie tylko od czasu trwania, natężenia i 

zasięgu przestrzennego, ale również od podatności środowiska, rolnictwa, 

społeczeństwa na ujemne działanie suszy. Nie mamy wpływu na pojawiające 

się zjawisko suszy, ale wrażliwość na nie jest zdeterminowana czynnikami 

społecznymi, gospodarczymi, technologicznymi, politycznymi (np: niewłaściwe 

użytkowanie ziemi, nieracjonalne gospodarowanie wodą, w tym brak 

właściwego zarządzania i administrowania jej poborem, niedostosowanie 

rodzaju upraw do naturalnych siedlisk i warunków w nich panujących, zła 

lokalizacja gospodarstw), na które można mieć wpływ, regulować je i nimi 

sterować (Leśny, Łabędzki 2009). Ujemne skutki susz w rolnictwie ujawniają się 

w postaci zmniejszenia plonu upraw i zależną od gatunku roślin, rodzaju gleb i 

regionu geograficznego. 

Tabela 2. Straty w plonach w okresie wegetacyjnym 

 

Okres występowania 

suszy 

 

Straty w plonach 

Jesień 

wiosna 

 

lato 

zboża ozime 

zboża jare, pierwszego odrostu siana, wydajność 

pastwisk 

ziemniaki, buraki cukrowe, drugiego odrostu 

siana, pastewne uprawy polowe 

Dane: Leśny, Łabędzki 2009 

Coraz częstsze pojawianie się okresów suchych jest nieuchronne, w związku z 



 

OCHRONA PRZED SUSZĄ W  PLANOWANIU GOSPODAROW ANIA W ODAMI – METODYKA POSTĘPOWANIA   

 

       

- 35 - 

 

tym niezwykle istotne jest opracowanie strategii adaptacyjnych dostosowania 

produkcji rolnej do tych zmian. 

 

6 . 2 . 3  Wpływ suszy na gospodarkę leśną 

Lasy i zadrzewienia są ściśle powiązane z wysokością plonów w rolnictwie. 

Wpływają korzystnie na bilans wodny,  ponieważ meliorują mikroklimat 

obszarów pól uprawnych w kierunku korzystnym dla produkcji rolniczej. 

Obszary leśne: 

zwiększają sumę roczną opadów, a zwłaszcza zwiększają ilość wody, która w 

okresie zimowym i wczesnowiosennym infiltruje do gleb 

zmniejszają spływ powierzchniowy, a zwłaszcza gruntowy, spłaszczając falę 

odpływu wydłużając jego czas; 

zwiększają parowanie z powierzchni użytków, intensyfikując mały obieg wody; 

zmniejszają parowanie z pól uprawnych leżących pomiędzy nimi. (Kędziora 

2009). 

Gospodarka leśna jest prowadzona w ramach tzw. Leśnych Kompleksów 

Promocyjnych. LKP po raz pierwszy zostały powołane zarządzeniem Dyrektora 

Generalnego Lasów Państwowych nr 30 z 19 grudnia 1994r. Obecnie w Polsce 

jest 25 kompleksów promocyjnych. Są to pilotażowe obszary wdrażania 

proekologicznej polityki leśnej państwa. Obejmują najciekawsze, duże, zwarte 

obszary leśne charakterystyczne dla danego regionu. Działalność każdego LKP 

określa jednolity program gospodarczo-ochronny. Leśne kompleksy przede 

wszystkim, mają być miejscem promocji wielofunkcyjnej gospodarki leśnej jako 

elementu zrównoważonego rozwoju kraju, a w szczególności ochrony przyrody 

w warunkach użytkowania jej zasobów. 

Las spełnia różnorodne funkcje, zarówno w sposób naturalny jak i poprzez 

umiejętną gospodarkę człowieka, wykorzystującego przyrodę dla swych 

potrzeb. Można wymienić dwie podstawowe funkcje lasów:  

produkcyjne - zachowanie trwałego użytkowania drewna przy jednoczesnym 

zwiększeniu jego zapasów, pozyskiwanie z lasu użytków ubocznych, 

pozaprodukcyjne: 
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społeczne - kształtowanie warunków zdrowotnych i rekreacyjnych, wzbogacanie 

rynku pracy, tworzenie różnorodnych form użytkowania lasu przez społeczność 

lokalną, zagospodarowanie terenów zdegradowanych i gleb marginalnych, 

ekologiczne - stabilizacja obiegu wody w przyrodzie, kształtowanie klimatu, 

stabilizacja składu atmosfery i jej oczyszczanie, przeciwdziałanie powodziom, 

lawinom, ochrona gleb przed erozją i stepowieniem, tworzenie warunków do 

zachowania potencjału biologicznego wielkiej liczby gatunków, zapewnienie 

lepszych warunków zdrowia i życia ludzi. 

Gospodarka leśna jest ściśle powiązana z innymi dziedzinami gospodarki. 

Pozyskiwane owoce leśne i grzyby oraz zwierzęta łowne są wykorzystywane w 

przemyśle spożywczym, zioła w przemyśle farmaceutycznym oraz drewno, 

które posiada niezliczoną ilość zastosowań. 

Drewno jako surowiec niemal doskonały znalazło dziś w świecie ponad 30 

tys. zastosowań. Domy, meble, mosty, słupy oraz tysiące innych konstrukcji i 

urządzeń wykorzystują właściwości fizykochemiczne drewna: wytrzymałość, 

lekkość, elastyczność i trwałość. Ogromną ilość drewna zużytkowuje przemysł 

celulozowo-papierniczy. W samej Polsce rocznie jest to 6 – 7 mln m3 drewna. 

Z drewna produkuje się też węgiel drzewny, płyty wiórowe i pilśniowe, stemple 

górnicze i wiele innych przedmiotów codziennego użytku. 

Wzajemne relacje między lasem, a wodą są przedmiotem wielu badań 

naukowych jednak w dalszym ciągu wiele problemów dotyczących wzajemnych 

relacji las-woda pozostaje do wyjaśnienia. Dużą rolę przypisuje się lasom w 

łagodzeniu ekstremalnych zjawisk hydrologicznych, czyli w ochronie przed 

powodzią i ograniczaniem skutków suszy. Las zwiększa przepływy niżówkowe. 

Poglądy dotyczące wpływu lasów na łagodzenie susz są w literaturze bardziej 

niejednoznaczne niż wpływu na łagodzenie powodzi. Czynniki wpływające na 

kształtowanie się odpływów w okresach suszy są złożone i w zależności od 

lokalnych warunków lasy mogą łagodzić lub pogłębiać skutki suszy (E. 

Pierzgalski 2008). Pomiary prowadzone w zlewniach badawczych Instytutu 

Badawczego Leśnictwa w rejonie Puszczy Augustowskiej dowodzą, że istnieje 

związek między lesistością, a wielkością odpływu wody ze zlewni (Pierzgalski, 

Tyszka 2005) Większe odpływy występowały w zlewniach o większej lesistości. 
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Niektóre gatunki drzew dzięki dużemu systemowi korzeniowemu mogą czerpać 

wodę glebową z głębszych warstw profilu glebowego co w okresie długiej suszy 

może wpłynąć na zmniejszenie odpływu gruntowego do cieku wodnego i 

zatarciu w tym różnic między zlewnią leśną i rolniczą. Wzrost temperatury 

powoduje zwiększenie transpiracji roślin, a także wzrost parowania z 

powierzchni gleby i zbiorników wodnych. Na gorsze warunki wodne okresie 

wegetacji wpływają cieplejsze zimy, podczas których następuje wcześniejsze 

topnienie śniegu co zmniejsza zasoby wodne już na początku sezonu 

wegetacyjnego. Skutkiem takich zjawisk jest np.: obniżanie się poziomu wód 

gruntowych w Puszczy Białowieskiej (Pierzgalski et.al.2002). 

 

6 . 2 . 4  Wpływ suszy na przemysł, transport i energetykę 

Przemysł i energetyka są w Polsce  jednym z głównych konsumentów wody.  

Wodę w procesach produkcyjnych wykorzystuje się jako środek chłodzący 

urządzenia mechaniczne lub produkty w trakcie ich tworzenia. Używa się jej w 

procesach wytwarzania energii cieplnej oraz elektrycznej a także do celów 

transportowych.  

Wodę jako surowiec wykorzystuje się przede wszystkim w przemyśle 

spożywczym, browarniczym, spirytusowym, paliwowym i wielu innych. W 

energetyce wodnej woda traktowana jest jako czynnik energetyczny.  Ważnym 

aspektem wykorzystania wód w produkcji jest możliwość ponownego 

wprowadzenia w obieg wód zużytych.  

Wielkość potrzeb wodnych ustala się na podstawie użytkowania wód w 

miastach, osiedlach, przemyśle, rolnictwie, jak również bierze się pod uwagę 

rozważania technologiczne, perspektywiczne i ekonomiczne. Aktualne zużycie 

wody nie zawsze jest równoznaczne z całkowitym zaspokojeniem potrzeb. 

Powodem tego jest często brak dostatecznej ilości wody. Fakt ten w znaczniej 

mierze ogranicza lub wręcz uniemożliwia rozwój gospodarczy wielu regionów. 

Największe ilości wody zużywane są w procesach chłodzenia urządzeń 

mechanicznych oraz pieców w dalszej kolejności w procesach produkcyjnych w 

postaci wody jako surowca, rozpuszczalnika, do celów czyszczenia oraz 

bieżących potrzeb zatrudnionych.  
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W przewarzającej części zapotrzebowanie przemysłu w wodę pokrywane jest 

z poborów wód powierzchniowych zatem już susza hydrologiczna może 

doprowadzić do znaczącego zahamowania produkcji. Problemem przemysłu w 

okresie suszy jest nie tylko dostarczenie wody na potrzeby produkcyjne ale 

także odprowadzanie ścieków. W celu zapewnienia odpowiedniej ilości wody na 

potrzeby przemysłowe, należy zwrócić uwagę na możliwość wykorzystania wód 

podziemnych. 

W przemyśle górniczym i wydobywczym największe zużycie wody związane 

jest z wydobyciem węgla kamiennego jednak woda ta pozyskiwana jest ze 

źródeł własnych z odwadniania zakładów stąd też skutki suszy na tą gałąź 

przemysłu będą miały charakter pośredni związany z czasem trwania oraz 

głębokości deficytów wody. W tabeli poniżej zamieszczono dane odnośnie 

wielkości poborów wody oraz ich źródła przez przemysł wydobywczy (wg GUS 

2012). 

 

Tabela 3. Pobór wód  w przemyśle wydobywczym 

DZIAŁ 
 

Pobór wody [hm
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Wydobywanie węgla kamiennego i 
węgla brunatnego (lignitu) 

48,7 39,2 3,7 4,5 31,00 

Pozostałe górnictwo i wydobywanie 17,5 15,1 7,5 2 5,6 

Wydobywanie kamienia, piaski i 
gliny 

9,3 9,2 2,9 1,8 4,5 

Górnictwo i wydobywanie gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

8,2 5,9 4,5 0,2 1,2 

 

 

Przetwórstwo przemysłowe jest wyjątkowo silnie uzależnioną od wody gałęzią 

Polskiej gospodarki. Wg danych GUS największe zapotrzebowanie na wodę 
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występuje w przemyśle związanym z produkcją podstawowych chemikaliów w 

tym również nawozów sztucznych. Z uwagi na to iż woda czerpana jest tutaj 

głównie ze źródeł powierzchniowych, długotrwała susza będzie groziła 

obniżeniem produkcji. 

Tabela 4.  Pobór wód  w przemyśle wytwórczym  

DZIAŁ 
 

Pobór wody [hm
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Produkcja artykułów spożywczych 76,5 68,6 6,6 61,9 - 

Produkcja odzieży 0,5 0,5 
 

0,5 - 

Produkcja skór i wyrobów ze skór 
wyprawionych 

0,7 0,6 0,2 0,4 - 

Produkcja wyrobów z drewna oraz 
korka, z wyłączeniem mebli; 

produkcja wyrobów ze słomy i 
materiałów używanych do 

wyplatania 

6 5,6 2,8 2,9 - 

Produkcja papieru i wyrobów z 
papieru 

91 80,5 76,7 3,8 - 

Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i 
produktów rafinacji ropy naftowej 

42,9 38,8 34,1 4 0,7 

Produkcja chemikaliów i wyrobów 
chemicznych 

364,5 361,7 348,2 13,5 0,1 

Produkcja podstawowych substancji 
farmaceutycznych oraz leków i 

pozostałych wyrobów 
farmaceutycznych 

3,6 3,4 2,3 1,1 - 

Produkcja wyrobów z gumy i 
tworzyw sztucznych 

8,6 8 6,5 1,5 - 

Produkcja wyrobów z pozostałych 
mineralnych surowców 

niemetalicznych 
17,4 14,9 1 9,4 4,5 

Produkcja metali 49,9 28,8 9 6,4 13,4 

Produkcja metalowych wyrobów 
gotowych, z wyłączeniem maszyn i 

urządzeń 
2,2 1,7 0,1 1,6 - 

Produkcja komputerów, wyrobów 
elektronicznych i optycznych 

2 1,9 0 1,9 - 

Produkcja urządzeń elektrycznych 1,8 1,4 0 1,4 - 
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DZIAŁ 
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Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie 
indziej niesklasyfikowana 

2,4 2,1 0,1 2 - 

Produkcja pojazdów 
samochodowych, przyczep i naczep, 

z wyłączeniem motocykli 
0,9 0,5 - 0,5 - 

Produkcja pozostałego sprzętu 
transportowego 

3,4 3,1 1,4 1,7 - 

Produkcja mebli 0,4 0,4 0,1 0,3 - 

Pozostała produkcja wyrobów 2,6 2,4 1,1 1,3 - 

 

W dalszej kolejności w zależności od potrzeb wodnych uplasowała się 

produkcja papieru i artykułów z papieru oraz produkcja artykułów spożywczych. 

Ta ostatnia jest szczególnie narażona na negatywne skutki suszy związane z jej 

silnym powiązaniem z rolnictwem. Dodatkowo zagrożenie to potęguje fakt, że 

znaczna część wódy niezbędnej do utrzymania działalności pobierana jest z 

ujęć wody podziemnych. Załamanie tej gałęzi przemysłu w wyniku wystąpienia 

długotrwałej suszy atmosferycznej, gruntowej i w końcu hydrologicznej może 

nieść za sobą bardzo negatywne skutki zarówno dla samej ludności jak i dla 

całej gospodarki.  

W energetyce najwięcej wody zużywane jest do jej produkcji oraz 

przesyłania, ma to bezpośredni związek z koniecznością chłodzenia w 

elektrowniach. Pobór wód na ten cel w większości następuje z ujęć wód 

powierzchniowych.  

W zakresie energetyki wodnej, potencjał hydroenergetyczny polskich rzek 

szacowany jest na poziomie (za Towarzystwem Rozwoju Małych Elektrowni 

Wodnych) : 

 dla Wisły z dopływami  16 457 GWh/rok (techniczny 9 270 GWh/rok 

 dla Odry z dopływami:   5 966 GWh/rok (techniczny 2 400 GWh/rok) 
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 dla rzek Przymorza       582 GWh/rok (techniczny 280 GWh/rok 

Polityka Energetyczna Polski do roku 2030 określa w pkcie 5.1. że jednym z 

głównych celów polityki energetycznej w obszarze OZE będzie: 

wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej istniejących urządzeń 

piętrzących stanowiących własność Skarbu Państwa. 

Z opracowania IMGW PIB „Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę 

i społeczeństwo tom 4 pt. Zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi 

oraz infrastrukturą hydrotechniczną, w świetle prognozowanych zmian 

klimatycznych” (projekt KLIMAT 2012), „Mimo rozbudowy istniejących oraz 

powstania nowych elektrowni, potrzeby wodne w sektorze pozostaną na 

obecnym poziomie lub nieznacznie spadną” 

Obecne zużycie wody przez sektor energetyczny przedstawia się 

następująco (źródło: GUS): 

 

Tabela 5 Pobór wód  w energetyce 
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Wytwarzanie, przesyłanie, 
dystrybucja i handel energią 

elektryczną 

7005,7 6980,6 6967,1 13,5 
 

Wytwarzanie i zaopatrywanie 
w parę wodną, gorącą wodę 

i powietrze do układów 
klimatyzacyjnych 

268,1 265,4 255,6 9,1 0,7 

 

 

Skutki suszy hydrologicznej będą z pewnością odczuwalne przez sektor 

energetyczny produkujący energię w elektrowniach wodnych, zwłaszcza w tych, 

dla których spad hydrauliczny i przepływ są podstawowymi parametrami 

produkcyjnymi.  
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Skutki suszy w transporcie należy rozpatrywać przede wszystkim w 

kategoriach transport wodnego, w szczególności żeglugi śródlądowej, gdyż jest 

on ściśle związany z wodą. Transport wodny to niewątpliwie najtańszy rodzaj 

transportu. Warunkiem koniecznym do prowadzenia tego rodzaju transportu jest 

oprócz utrzymania odpowiedniej infrastruktury, utrzymanie określonego stanu 

wody. Aby transport wodny był skuteczne szlaki wodne muszą być spławne a to 

oznacza utrzymanie ścisłych parametrów głębokościowych i szerokości. 

Obecnie transport wodny w Polsce ma marginalne znaczenie. Jest to 

spowodowane zarówno przez czynniki naturalne takie jak powodzie i susze, 

naturalne zmiany zachodzące w ekosystemach wodnych tj wypłycanie, 

zarastanie itp., ale także z uwagi na wieloletnie zaniedbania szlaków wodnych. 

Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że Polska jest w tym zakresie krajem 

tranzytowym, gdzie z czasem zagrożenie szklaków wodnych w wyników suszy 

może powodować straty ekonomiczne dla całej gospodarki. 

 

6 . 2 . 5  Wpływ suszy na gospodarkę rybacką 

Wpływ suszy na gospodarkę rybacką należy rozpatrywać na dwóch 

płaszczyznach związanych ze sposobem zaspokajania potrzeb wodnych. 

Pierwsza z nich dotyczy „konsumentów” wód, a więc gospodarki stawowej, 

druga związana jest z użytkowaniem rybackim wód publicznych Skarbu 

Państwa (rzek i jezior zakwalifikowanych jako wody płynące).  

Podstawowym problemem w gospodarce stawowej jest ograniczenie 

dostępności wody do zaopatrzenia stawów co skutkuje zwiększeniem 

zagęszczenia populacji hodowanych ryb, a w konsekwencji zwiększeniem 

koncentracji metabolitów w wodzie,  w tym w szczególności takich związków 

jak; amoniak, dwutlenek węgla i azotyny - niebezpieczne dla zdrowia i życia 

(Lewis 2011). W przypadku długotrwałej suszy atmosferycznej ograniczonej 

wymianie wody towarzyszy stopniowe nagrzewanie wód i obniżanie zdolności 

rozpuszczania tlenu atmosferycznego. Wzrost zanieczyszczenia, obniżenie 

zawartości tlenu rozpuszczonego, wtórne zasilanie biogenami ze 

zdeponowanych osadów dennych i zakwity sinicowe prowadzą kolejno do 

obniżenia przyrostu masy ryb, chorób, a w skrajnych przypadkach nawet 

śmierci. Jest to szczególnie istotne w przypadku hodowli ryb  mało odpornych 
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na zmiany warunków środowiskowych np. pstrąga tęczowego Oncorhynchus 

mykiss. Straty dotyczą zarówno stawów produkcyjnych, jak również wylęgarni i 

ośrodków zarybieniowych. W przypadku stawów spełniających funkcję 

komercyjnych łowisk specjalnych (wędkarskich) dochodzi też aspekt 

estetyczny, ograniczający liczbę klientów komercyjnych. Pośrednim skutkiem 

susz jest też wzrost cen produktów pochodzenia rolniczego, przeznaczonych do 

skarmiania ryb.  

W przypadku gospodarki rybackiej na wodach publicznych, skutki susz mają 

o wiele szerszy zasięg. Spadek poziomu wód jest szczególnie niebezpieczny 

dla zbiorników wód stojących. Cofnięcie linii brzegowej prowadzi do odsłonięcia 

strefy litoralnej i zniszczenia licznych refugiów. Ograniczeniu ulegają obszary 

tarliskowe, złożona ikra ginie, a młody narybek pozbawiony jest ochrony przed 

drapieżnikami. Rozpoczyna się proces gnilny, prowadzący do wtórnego 

uwolnienia biogenów po ponownym zalaniu strefy brzegowej. Zmniejszona 

wymiana wód sprzyja koncentracji zanieczyszczeń i podobnie jak w przypadku 

stawów (choć na inna skalę) dochodzi do ograniczenia zasobów tlenu 

rozpuszczonego. Spadek stężenia tego pierwiastka w hypolimnionie często na 

poziomie mniejszym od 2,0 mg O2 /l zagraża szczególnie koregonidom 

(Grześkowiak, Brodzińska 2009), m.in. dla odgrywającej duże znaczenie w 

odłowach gospodarczych  sielawy (Coregonus albula) granicą letalną jest  już 

1,5 mg O2 /l  (Bernatowicz i in. 1975).  Ograniczenie wymiany wody i spadek 

zawartości tlenu zagraża również innym cennym gatunkom gospodarczym. 

Efektem końcowym jest ograniczenie rozrodu naturalnego ryb, zmniejszenie 

populacji, spadek odłowów i wzrost nakładów na zarybienia. 

Długotrwały spadek poziomu wód nie pozostaje też bez znaczenia dla 

gospodarki rybackiej na wodach płynących. Podobnie jak w przypadku jezior, 

skutkuje ograniczeniem strefy tarliskowej i wzrostem koncentracji 

zanieczyszczeń co zagraża przede wszystkim, mało odpornym na zmiany 

środowiska, ale cennym gospodarczo rybom drapieżnym i łososiowatym 

Salmonidae. Okresowe tarliska ryb łososiowatych ulegają zamuleniu, a tarło 

naturalne ulega znacznemu ograniczeniu. Zagrożone są także efekty, 

przeprowadzanych w ostatnich latach na coraz szerszą skalę, próby 

reintrodukcji łososia (Salmo salar) i troci wędrownej (Salmo trutta). Podobnie jak 
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w przypadku użytkowania rybackiego jezior efektem końcowym są: 

ograniczenie rozrodu naturalnego ryb, zmniejszenie populacji, spadek odłowów 

i wzrost nakładów na zarybienia. 

 

6 . 2 . 6  Wpływ suszy na środowisko przyrodnicze 

Zachowanie równowagi w ekosystemach lądowych, lądowo-wodnych, 

wodnych i od wód zależnych jest ściśle uzależnione od panujących warunków 

hydrometeorologicznych, w których dominującą rolę odgrywają opad, retencja 

gruntowa i ewapotranspiracja. Każde zachwianie równowagi w systemie obiegu 

wody, oddziałuje bezpośrednio na warunki siedliskowe, florę i faunę.  

Na obszarach quasi-naturalnych, o stosunkowo niewielkiej antropopresji, np. 

w głębi obszarów leśnych, nieprzekształconych dolinach rzecznych i górskich 

lub rozległych obszarach bagiennych, susze mogą pozostawać przez długi czas 

niezauważone  i tylko w skrajnych przypadkach pozostawiają trwałe następstwa 

w środowisku przyrodniczym. Naturalne ekosystemy wykazują stosunkowo 

dużą odporność na okresowe zakłócenia równowagi wynikające z niedoborów 

opadów.  W wyniku ujemnych sprzężeń zwrotnych są w stanie powrócić od 

równowagi zbliżonej do pierwotnej o ile nie znajdzie się nowy, dodatkowy 

czynnik zaburzający równowagę (np. nieprawidłowo prowadzona gospodarka 

wodna, nadmierny pobór wód podziemnych i powierzchniowych). 

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku obszarów trwale przekształconych 

przez człowieka, a takie w Polsce dominują. Równowaga ekologiczna siedlisk: 

pokrytych roślinnością synantropijną (lasy gospodarcze, agroekosystemy, 

przekształcone antropogenicznie siedliska qausi-naturalne, częściowo 

zmeliorowane obszary podmokłe (bagna i torfowiska), wody powierzchniowe. 

Równowaga ekologiczna w takich ekosystemach wykazuje charakter chwiejny 

(w wyjątkowych przypadkach - np. na obszarach chronionych – podtrzymywana 

przez człowieka), wszelkie zakłócenia powodują natychmiastowe skutki. 

Długotrwałe susze na takich obszarach mogą w skrajnych przypadkach 

przybierać formy klęski żywiołowej.   

Skutki suszy najszybciej odczuwalne są przez roślinność. Przy czym w 

naturalnych zbiorowiskach roślinnych, jakie by one nie (…), następstwa suszy 
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atmosferycznej i suszy glebowej pojawiają się później niż w zbiorowiskach silnie 

przekształconych i wykorzystywanych przez człowieka (pastwiska). Wiąże się to 

przede wszystkim ze zróżnicowaną wrażliwością roślin na wystąpienie deficytu 

wody w glebie. W przypadku gatunków uprawianych przez człowieka 

wrażliwość ta jest z reguły bardzo wysoka, zwłaszcza jeśli niedobór wody 

pojawi się w okresie kwitnienia i w fazie zawiązywania nasion (Listowski 1983). 

Stąd niezwykle istotne jest dostosowanie rodzaju upraw do warunków wodnych 

i klimatycznych na danym obszarze. 

Pełna charakterystyka skutków dla środowiska jakie niosą ze sobą susze 

wymagałaby odrębnego opracowania. Częściowy opis skutków dla środowiska 

został zamieszczony w rozdziałach 6.2.2., 6.2.3., 6.2.5. Generalnie skutki dla 

środowiska można ująć w dwie grupy związane z obniżeniem ilości wody, i 

pogorszeniem jakości wody: 

 główne skutki wynikające z niedoboru wody: 

 obniżenie kondycji i wyginięcie roślinności, 

 ograniczenie populacji gatunków flory i fauny, 

 wymieranie hydrofitów, 

 przekształcenia i zniszczenie refugiów w strefach brzegowych rzek i 

jezior, 

 zniszczenie stref litoralnych wód powierzchniowych, 

 ograniczenie populacji, wodolubnych lub związanych z siedliskami 

podmokłymi - gatunków fauny, 

 osuszenie i zanik starorzeczy i torfowisk, 

 synantropizacja roślinności, 

 stopniowe zlądowienie ekosystemów od wód zależnych, 

 zaburzenia piramidy troficznej,  

 erozja gleb, 

 zanik małych zbiorników wodnych, 

 wzrost ryzyka pożarowego, pożary, 

 główne skutki wynikające z obniżenia jakości wody, 

 wzrost koncentracji zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych, 

 obniżenie zawartości tlenu rozpuszczonego w zbiornikach wód 

stojących, 
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 masowe zakwity glonów (w tym sinic), 

 wzrost koncentracji substancji szkodliwych w środowisku gruntowo-

wodnym, 

 ograniczenie populacji gatunków małoodpornych na 

zanieczyszczenia środowiska. 

 

 

Ryc.  3. Skutki głębokiej niżówki hydrologicznej (fot. zasoby własne) 

 

6 . 2 . 7  Społeczno-demograficzne skutki długotrwałych zjawisk suszy 

Zdrowie człowieka zależy od wielu czynników wewnętrznych i zewnętrznych. 

Jednym z czynników zewnętrznych  wpływających na stan zdrowia jest 

środowisko ( woda, gleba, jakość powietrza, nasłonecznienie, jakość produktów 

spożywczych wraz z czynnikami wpływającymi na jego degradację).  Mnogość 

czynników wpływających na organizm ludzki powoduje, że określenie 

zależności między stanem środowiska, a zdrowiem jest niezwykle 

skomplikowane. Również czas reakcji organizmu, szczególnie przy małych 

zakłóceniach środowiska, nie jest precyzyjnie określony. Problemy w 

jednoznacznym określeniu zależności między stanem zdrowia i środowiskiem 

wynikają z faktu, że komponenty środowiska tj. gleba, woda, powietrze 
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atmosferyczne, klimat, nasłonecznienie – są bardzo zróżnicowane pod 

względem właściwości fizycznych i chemicznych (Korporowicz 2010). Mimo 

trudności badania epidemiologiczne wskazują na związek poszczególnych 

komponentów środowiska ze stanem zdrowia, np.: dużego nasłonecznienia z 

ryzykiem zachorowania na nowotwory skóry (Zatoński 1995), czy spożywanie 

wody wysoko zmineralizowanej na spadek zachorowalności na nowotwór 

żołądka. Istotną współzależność stwierdzono między stopniem twardości wody, 

wysokim stężeniem ołowiu, a opóźnieniem rozwojowym u dzieci.  

Zanieczyszczenia znajdujące się w wodzie, powietrzu czy glebie powodują 

zmiany w składzie żywności np.: mleka, mięsa, czy owoców i warzyw. To z kolei 

pociąga za sobą zmiany w organizmie człowieka, generując np.: nowotwory, 

alergie (Zemła 1984). Pod wpływem ocieplenia wraz ze wzrostem temperatury 

wzrasta liczba zachorowań na różne schorzenia, zwłaszcza zakaźne, 

przenoszone przez owady, szczególnie żyjące i rozmnażające się w zbiornikach 

wodnych. Na obszarze Polski nie odnotowuje się istotnego wpływu zjawiska 

suszy na zdrowie społeczeństwa. Problem ten jest bardziej widoczny w 

państwach innej strefy klimatycznej. Nie można jednak lekceważyć faktu, że w 

okresach suszy podczas których zmniejsza się ilość dostępnej wody, obniżają 

się poziomy wód powierzchniowych co wpływa na zwiększenie stężenia 

zanieczyszczeń, w dłuższym okresie czasu może mieć negatywne skutki na 

zdrowie ludzi i zwierząt. 

 

6 . 2 . 8  Wpływ suszy na pozostałych użytkowników wód  

Zapotrzebowanie na wodę jest elementem nieodłącznym każdej sfery życia 

gospodarczego i społecznego, skutki niedoborów odczuwalne są zatem we 

wszystkich sektorach produkcyjnych i usługowych. Spośród sektorów nie 

wymienionych we wcześniejszych rozdziałach na pierwszy plan wysuwa się 

branża turystyczno-rekreacyjna i sportowa, ściśle powiązana z walorami 

przyrodniczymi i krajobrazowymi regionów, a także ze względu na dominującą 

rolę wód w tym sektorze. Susze atmosferyczne, choć towarzyszą warunkom 

klimatycznym, sprzyjającym wypoczynkowi i sportom wodnym, są często 

preludium do suszy hydrologicznej, której skutki dla ilości i jakości wód są o 

wiele szersze (rozdz. 6.2.5. i 6.2.6.). Obniżenie poziomu wód ogranicza 
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funkcjonowanie szlaków wodnych, cofnięcie linii brzegowej skutkuje 

uniemożliwieniem korzystania z infrastruktury brzegowej (pomosty, przystanie 

itp.). Konsekwencją długotrwałych niedoborów wód jest m.in. pogorszenie 

jakości wody w zbiornikach powierzchniowych, masowe zakwity glonów, śnięcia 

ryb i wzrost zagrożenia bakteriologicznego. Zamykane dla użytku sportowego i 

rekreacyjnego są pojedyncze kąpieliska lub całe akweny wodne. Spada wartość 

walorów estetycznych, a  w konsekwencji obniżenie popytu na sezonowe usługi 

turystyczne. W skrajnych przypadkach prowadzi to do likwidacji ośrodków 

sportowych i turystycznych i obniżenia atrakcyjności turystycznej regionów. 

6.3 Synteza zagrożeń zjawiskami suszy w poszczególnych sektorach 

gospodarki krajowej  

W czerwcu 2006 r. Rada ds. Środowiska Naturalnego zgłosiła wniosek o 

podjęcie działań w kwestii niedoboru wody i susz. W lipcu 2007 r. Komisja 

Europejska w odpowiedzi na wniosek Rady wydała Komunikat  Komisji do 

Parlamentu Europejskiego i Rady „Rozwiązanie problemu dotyczącego 

niedoboru wody i susz w Unii Europejskiej”. W maju 2010 r. wydano dokument 

który stanowi sprawozdanie uzupełniające do komunikatu z 2007 r. (Second 

follow-up Report). Sprawozdanie uzupełniające informuje o postępie prac we 

wdrażaniu kierunków politycznych zaproponowanych w 2007 r. W kwietniu 

2010 r. zainicjowano przegląd polityki w dziedzinie niedoborów wody i suszy, 

formułując dokument do dyskusji. Wydano także trzecie sprawozdanie 

uzupełniające w marcu 2011 r. oraz dokonano przeglądu polityki w dziedzinie 

niedoborów wody i suszy w 2012 r. Wyniki przeglądu polityki są dostępne na 

stronie: http://ec.europa.eu/environment/water/quantity/scarcity_en.htm) i 

wskazują na potrzebę: 

 oszczędnego gospodarowania wodą (w rolnictwie i środowisku miejskim),  

 lepszego planowania (zarządzanie zapotrzebowaniem, planowanie 

przestrzenne, utworzenie obserwatorium ds. susz i opracowanie 

wskaźników, większe uwzględnienie kwestii niedoboru wody i susz w 

planach gospodarowania wodami w dorzeczu oraz w polityce 

poszczególnych sektorów),  

 odpowiednich instrumentów wykonawczych (takich jak finansowanie 

oszczędnego gospodarowania wodą, ustalanie cen wody, rozdział wody), 
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Wdrożenie wskazanych priorytetów wymaga jednak szczegółowego 

rozpoznania potrzeb wodnych poprzez przede wszystkim opracowanie 

warunków korzystania z wód regionów wodnych oraz zlewni, a także 

uwzględnienie wniosków z warunków w planach gospodarowania wodami w 

dorzeczach. Niezbędna jest także ocena w planach przeciwdziałania skutkom 

suszy w dorzeczach i regionach wodnych - rzeczywistych oddziaływań 

poszczególnych suszy (atmosferycznych, glebowych, hydrologicznych i 

hydrogeologicznych) na  poszczególne sektory gospodarki krajowej. Zagrożenia 

te, już na etapie sporządzania planów przeciwdziałania skutkom suszy dla 

poszczególnych regionów wodnych, powinny zostać poddane gradacji, w celu 

ustalenia obszarów priorytetowych w kontekście działań zmniejszających skutki 

suszy („Katalog działań …” - rodz. 10). Gradację taką należy przeprowadzić dla 

każdego regionu wodnego z uwzględnieniem charakteru, wielkości i trwałości 

oddziaływania. Zgeneralizowane zestawienie wpływu susz atmosferycznych, 

glebowych, hydrologicznych i hydrogeologicznych na poszczególnych 

konsumentów i użytkowników wód  zamieszczono w tabelach nr 6 i 7. 

Uwzględniono trzy kategorie wpływów:  

 

zasięg oddziaływania;  

 

 wpływ lokalny – oddziaływanie o charakterze lokalnym, często 

epizodyczne, nie skutkujące trwałymi zmianami w sferze społecznej, 

gospodarczej i przyrodniczej, potencjalne koszty podjęcia działań 

zapobiegawczych przewyższają potencjalne korzyści z ich realizacji - nie 

uwzględniane w planach przeciwdziałania skutkom susz, 

 wpływ regionalny – oddziaływanie obejmujące swoim zasięgiem znaczne 

obszary, niosące ze sobą znaczące skutki gospodarcze, społeczne i 

przyrodnicze - podjęcie działań zapobiegawczych jest uzasadnione 

ekonomicznie - uwzględniane w planach przeciwdziałania skutkom susz w 

regionach wodnych, 

 wpływ strategiczny – skutki długookresowe, często o charakterze trwałym, 

wymagające przekształceń w użytkowaniu gruntów, przeanalizowania 

właściwego źródła wody powierzchniowej lub podziemnej, powodujące 

zmiany w strukturach gospodarczych i demograficznych, nierzadko 
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powodujące nieodwracalne zmiany w środowisku przyrodniczym i in. – 

koszty naprawy szkód znacząco przekraczają potencjalny koszt wdrożenia 

działań zapobiegawczych - uwzględniane w planach przeciwdziałania 

skutkom susz dla regionów wodnych i dorzeczy, 

 

charakter oddziaływania; 

 pośredni – w odniesieniu do skutków lokalnych, regionalnych i 

strategicznych, 

 bezpośredni – w odniesieniu do skutków lokalnych, regionalnych i 

strategicznych, 

 

trwałość skutków; 

 chwilowe (CH) – oddziaływanie nie wymagające technicznych i 

nietechnicznych działań zapobiegawczych, 

 krótkookresowe (K) – oddziaływanie nie wymagające technicznych działań 

zapobiegawczych, przeciwdziałanie ograniczone do zabiegów 

zapobiegających ewentualnym skutkom wykonywanych przez lokalnych 

użytkowników i konsumentów wód, w oparciu o informacje monitoringowe i 

prognozy udostępniane publicznie zgodnie z zaleceniami dotyczącymi 

monitoringu zjawisk suszy (rozdz. 9), 

 średniookresowe (Ś) - oddziaływanie mogące wymagać lub wymagające 

(w określonych warunkach lokalnych) technicznych i nietechnicznych 

działań zapobiegawczych, przeciwdziałanie w oparciu o zadania określone 

w  planach przeciwdziałania skutkom suszy dla regionów wodnych i 

dorzeczy, w oparciu o informacje monitoringowe i prognozy udostępniane 

publicznie zgodnie z zaleceniami dotyczącymi monitoringu zjawisk suszy 

(rozdz. 9), 

 długookresowe (D) i trwałe (T) oddziaływanie mogące wymagać lub 

wymagające (w określonych warunkach lokalnych) technicznych i 

nietechnicznych działań zapobiegawczych, przeciwdziałanie w oparciu o 

zadania określone w  planach przeciwdziałania skutkom suszy dla 

regionów wodnych i dorzeczy oraz planach gospodarowania wodami w 

dorzeczach, podjęcie zabiegów w oparciu o informacje monitoringowe i 



 

OCHRONA PRZED SUSZĄ W  PLANOWANIU GOSPODAROW ANIA W ODAMI – METODYKA POSTĘPOWANIA   

 

       

- 51 - 

 

prognozy udostępniane publicznie zgodnie z zaleceniami dotyczącymi 

monitoringu zjawisk suszy. 

 

Zamieszczone w tabelach 6 i 7 zgeneralizowane oceny trwałości i zasięgu 

oddziaływań typów suszy na poszczególne sektory gospodarki narodowej 

należy potraktować jako materiał pomocniczy przy sporządzeniu ocen 

wskazanych w Kroku II etapu sporządzania „Planów …” (schemat ryc. 5 rozdz. 

8).     

Ocenę charakteru i zasięgu skutków na poszczególne sektory gospodarki 

krajowej i środowisko przyrodnicze, w odniesieniu do warunków lokalnych w 

danym regionie wodnym należy wykonać już na etapie przygotowania „Planu 

…” (rozdz. 12.1 pkt 8) i poddawać okresowej waloryzacji. 
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Tabela 6. Analiza skutków suszy w poszczególnych sektorach gospodarki narodowej 

 

L.
p. 

Sektory Gospodarki 
Narodowej 

Potrzeby wodne 

Skala skutków 

Susza 
atmosferyczna 

Susza glebowa 
Susza 

hydrologiczna 

Susza hydrogeologiczna 

Gruntowa 
Głębsze poziomy 
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Działy Gospodarki Narodowej zużywające wodę (Konsumenci) 

1 Przemysł i energetyka 
cieplna 

Zaopatrzenie w wodę do celów produkcyjnych                

2 Zaopatrzenie w wodę do celów chłodniczych i 
płuczących 

               

3 Energetyka konwencjonalna                

4 Ciepłownictwo                

5 Górnictwo                

6 Gospodarka komunalna Zaopatrzenie w wodę pitną                

7 Zaopatrzenie w wodę do celów bytowych                

8 Gospodarka ściekowa                

9 Zieleń publiczna                

10 Zdrowie publiczne                

11 Bezpieczeństwo pożarowe                

12 Rzemiosło i usługi                

13 Utrzymanie terenów zurbanizowanych                

14 Leśnictwo Produkcja leśna                

15 Retencja                

16 Ochrona zasobów przyrodniczych                

17 Bezpieczeństwo pożarowe                

18 Rolnictwo/Rybołówstwo Zaopatrzenie w wodę do celów bytowych                

19 Zaopatrzenie w wodę do nawodnień                

20 Chów i hodowla zwierząt                

21 Uprawa roślin                

22 Produkcja i przetwórstwo                

23 Gospodarka stawowa                
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Tabela 6.c.d.  Analiza skutków suszy w poszczególnych sektorach gospodarki narodowej 

L.
p. 

Sektory Gospodarki 
Narodowej 

Potrzeby wodne 

Skala skutków 

Susza 
atmosferyczna 

Susza glebowa 
Susza 

hydrologiczna 

Susza hydrogeologiczna 

Gruntowa 
Głębsze poziomy 

wodonośne 
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Działy Gospodarki Narodowej korzystające z  wody (Użytkownicy) 

24 Gospodarka rybacka na 
wodach publicznych 

Cieki naturalne                

25 Zbiorniki wodne z wyłączeniem stawów rybnych                

26 Energetyka wodna Hydroenergetyka                

27 Żegluga śródlądowa Transport wodny                

28 Turystyka wodna                

29 Turystyka i rekreacja Rekreacja, sporty wodne                

30 Pozostałe branże turystyczne                

Ochrona środowiska 

31 Zanieczyszczenie 
środowiska 

Zanieczyszczenie atmosfery                

32 Zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego                
33 Zanieczyszczenia wód powierzchniowych                
34 Zasoby przyrodnicze, w 

tym obszary chronione 
Ekosystemy lądowe                

35 Ekosystemy wodne i od wody zależne                

 wpływ bezpośredni  

 wpływ pośredni  

 brak wpływu lub wpływ 
znikomy 
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Tabela 7. Ocena wrażliwości  poszczególnych sektorów gospodarki narodowej na susze długotrwałe 

L.
p. 

Sektor Działalność 

Susza 
atmosferyczna 

Susza glebowa 
Susza 

hydrologiczna 

Susza hydrogeologiczna 

Gruntowa 
Głębsze poziomy 

wodonośne 

Potencjalna trwałość skutków 
CH K Ś D T CH K Ś D T CH K Ś D T CH K Ś D T CH K Ś D T 

Susze długotrwałe - Działy Gospodarki Narodowej zużywające wodę (Konsumenci) 

1 
Przemysł i energetyka 
cieplna 

Zaopatrzenie w wodę do celów 
produkcyjnych 

          x x    x x     x x   

2 

Zaopatrzenie w wodę do celów 
chłodniczych  
i płuczących 

          x x    x x     x x   

3 Energetyka konwencjonalna           x x    x x     x x   

4 Ciepłownictwo           x x    x x     x x   

5 Górnictwo            x x    x x    x x   

6 Gospodarka komunalna Zaopatrzenie w wodę pitną           x x x x   x x x x  x x x x 

7 
Zaopatrzenie w wodę do celów 
bytowych 

          x x x x   x x x x  x x x x 

8 Gospodarka ściekowa x x    x x      x x    x x x  x x   

9 Zieleń publiczna x x x    x x    x x    x x     x x  

10 Zdrowie publiczne x x x        x x    x x     x    

11 Bezpieczeństwo pożarowe   x x    x x   x x    x     x    

12 Rzemiosło i usługi x     x     x     x          

13 Utrzymanie terenów zurbanizowanych x x x        x x    x x     x    

14 Leśnictwo Produkcja leśna x x x x  x x x x  x x x x  x x x x     x x 

15 Retencja x x x x x x x x x x  x x x   x x x x   x x x 

16 Ochrona zasobów przyrodniczych x x x x x x x x x x x x x x  x x x x x   x x x 

17 Bezpieczeństwo pożarowe x x x   x x x    x x x   x x x     x  

18 
Rolnictwo/Rybołówstwo Zaopatrzenie w wodę do celów 

bytowych 
          x x x x  x x x x x  x x x x 

19 Zaopatrzenie w wodę do nawodnień x x x   x x x    x x x   x x x   x x x  

20 Chów i hodowla zwierząt  x x    x x    x x x    x x x   x x x 

21 Uprawa roślin x x x x  x x x x   x x x   x x x x  x x x x 

22 Produkcja i przetwórstwo  x x    x x    x x    x x    x x   

23 Gospodarka stawowa x     x     x x x x   x x x x  x x x x 



 

OCHRONA PRZED SUSZĄ W  PLANOWANIU GOSPODAROW ANIA W ODAMI – METODYKA POSTĘPOWANIA   

 

       

- 55 - 

 

L.
p. 

Sektor Działalność 

Susza 
atmosferyczna 

Susza glebowa 
Susza 

hydrologiczna 

Susza hydrogeologiczna 

Gruntowa 
Głębsze poziomy 

wodonośne 

Potencjalna trwałość skutków 
CH K Ś D T CH K Ś D T CH K Ś D T CH K Ś D T CH K Ś D T 

Susze długotrwałe - Działy Gospodarki Narodowej korzystające z  wody (Użytkownicy) 

24 Gospodarka rybacka na 
wodach publicznych 

Cieki naturalne            x x x    x x x   x x x 

25 
Zbiorniki wodne z wyłączeniem stawów 
rybnych 

           x x x   x x x    x x  

26 Energetyka wodna Hydroenergetyka           x x x x  x x x x x x x x x x 

27 Żegluga śródlądowa Transport wodny           x x x x  x x x x x x x x x x 

28 Turystyka wodna            x x x    x x x   x x x 

29 Turystyka i rekreacja Rekreacja, sporty wodne x x    x x     x x x    x x x   x x x 

30 Pozostałe branże turystyczne x x    x x     x x    x x    x x x  

Susze długotrwałe - Ochrona Środowiska   

31 Zanieczyszczenie 
środowiska 

Zanieczyszczenie atmosfery x x x   x x                   

32 
Zanieczyszczenie środowiska gruntowo-
wodnego 

 x x    x x    x x x   x x x   x x x  

33 
Zanieczyszczenia wód 
powierzchniowych 

 x x    x x    x x x   x x x   x x x  

34 Zasoby przyrodnicze, w 
tym obszary chronione 

Ekosystemy lądowe x x x   x x x x x   x x x   x x x    x x 

35 Ekosystemy wodne i od wody zależne x x x   x x x x x  x x x x   x x x   x x x 

 

 

 

 

 

 

 



  

77  OCENA ZAGROŻENIA SUSZĄ –  WSKAŹNIKI 

IDENTYFIKACJI RODZAJÓW SUSZY STOSOWANE N A 

ŚWIECIE  

 

7.1 Przegląd opracowań krajowych i zagranicznych 

Susza jest zjawiskiem powszechnym zarówno w Polsce jak i na świecie. 

Podobnie jak powódź jest naturalną cechą klimatu.  

Podstawą do określenia zagrożenia suszą w poszczególnych jednolitych 

częściach wód jest ocena ryzyka wystąpienia tego zjawiska na podstawie 

jednolitych wskaźników. Charakterystyki wskaźników suszy dokonano na 

podstawie przeglądu dokumentów i opracowań krajowych i zagranicznych. W 

wyniku przeglądu stwierdzono, że na całym świecie stosowane są te same 

wskaźniki i metody oznaczania suszy, jednak ich wykorzystanie w danym kraju 

czy też nawet instytucji zależy od dostępności danych wejściowych.  

Monitoring suszy każdorazowo opiera się na ciągłym monitoringu takich 

składników jak opad czy temperatura, parametrów hydrologicznych takich jak 

stan wód powierzchniowych i wielkość przepływu, hydrogeologicznych opartych 

na zmianach stanu wód podziemnych, a także parametrów związanych z 

ewaporometrią, wilgotnością powietrza i gleby. 
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Ryc.  4. Schematy rozwoju suszy; A- wg EarthLabs; http://serc.carleton.edu/eslabs/drought), 

B- wg Tokarczyk 2008 (za Stahl 2001) 
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Wszystkie stosowane wskaźniki monitoringu suszy to kombinacje tych 

parametrów mające na celu identyfikację suszy, jej stanu oraz intensywności. 

W ocenie suszy w większości opracowań brane się pod uwagę następujące 

parametry: 

 opad, 

 temperatura, 

 przepływy w rzekach, 

 stany wód rzek, 

 stan wód w jeziorach i innych zbiornikach wód powierzchniowych, 

 odpływ,  

 ewapotranspiracja, 

 wilgotność gleby, 

 poziom wód podziemnych,  

 wielkość poborów, itd. 

Stosowanie wskaźnikowej oceny suszy pozwala na łatwą interpretację 

wyników i umożliwia porównanie ich w regionach o różnych warunkach 

klimatycznych. Unifikacja stosowania wskaźników pozwoli na ocenę suszy w 

ujęciu krajowym, a nawet światowym. Wskaźniki oparte tylko na czynnikach 

klimatycznych nie uwzględniają w pełni procesu rozwoju suszy. Zastosowanie 

tylko jednego elementu może powodować błędy interpretacyjne.  

Ze względu na dostępność danych zarówno pod kątem długości ciągów 

obserwacyjnych, jak i zobrazowania przestrzennego stosowanie i interpretacja 

poszczególnych wskaźników jest różna. W warunkach polskich dane 

meteorologiczne są najbardziej dostępne stąd też wszystkie wskaźniki oparte 

na elementach pogody mogą znaleźć szerokie zastosowanie. W przypadku 

danych opartych na sieci wodowskazowej należy zwrócić uwagę na jej znaczne 

przerzedzenie, szczególnie w ostatnich latach, oraz stosunkowo krótkie ciągi 

obserwacyjne. 

Do przeprowadzenia jednolitej i porównywalnej w skali całego kraju, oceny 

zagrożenia suszą niezbędne jest opracowanie szczegółowej metodyki 

wyznaczania obszarów narażonych na zjawiska suszy oraz korzystania z 
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powszechnie stosowanych wskaźników identyfikacji suszy atmosferycznej, 

glebowej (rolniczej), hydrologicznej i hydrogeologicznej. Dobór wskaźników 

powinien zostać oparty w głównej mierze na dostępności danych pomiarowych 

z istniejących państwowych sieci monitoringowych. Dobór wskaźników i 

opracowanie metodyki oceny zagrożenia suszą musi ponadto uwzględniać 

potrzebę identyfikacji negatywnych oddziaływań zjawiska na poszczególne 

warunki przyrodnicze, środowiskowe i gospodarcze, zgodnie z poniższą 

specyfikacją: 

Oddziaływanie na środowisko - w sposób bezpośredni: 

 (wilgotność glebowa, poziom wód powierzchniowych, odpływ wód ze 

zbiorników retencyjnych, przepływ w rzekach, poziom wód podziemnych, 

wydajność źródeł, pobór wody przez roślinność) 

Oddziaływanie na środowisko - w sposób pośredni: 

(jakość wody, produkcja roślinna, zagrożenie dla niektórych gatunków roślin, 

pożary lasów) 

Oddziaływanie na gospodarkę - w sposób bezpośredni: 

Pobór wód podziemnych i powierzchniowych, zmniejszony odpływ ze 

zbiorników retencyjnych w szczególności wykorzystywanych energetycznie, 

pobór wody przez roślinność 

Oddziaływanie na gospodarkę - w sposób pośredni: 

(brak wody do nawodnień, niedobór wody na cele bytowe, nieurodzaj, niedobór 

wody na cele hodowlane (brak wody dla zwierząt i zmniejszenie ilości paszy 

roślinnej, wzrost gospodarczy) 

Oddziaływanie na społeczeństwo - w sposób bezpośredni: 

(brak wody do picia) 

Oddziaływanie na społeczeństwo - w sposób pośredni: 

(klęska głodu, ubóstwo, pogorszenie stanu zdrowia, migracje ludności, wzrost 

śmiertelności). 

Szczegółowy opis skutków suszy w poszczególnych sektorach gospodarki 

krajowej zamieszczono w rozdz. 6 niniejszego opracowania. 
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Próby kompleksowej oceny zagrożeń deficytami wody oraz możliwości 

przeciwdziałania im, podjęto m.in. w opracowaniach wykonanych przez dawny 

oddział poznański IMGW-PIB; pt. Studium na temat retencji wód 

powierzchniowych na obszarze Polski w aspekcie występowania suszy 

hydrologicznej, Ocena możliwości zwiększenia dyspozycyjnych zasobów wód 

powierzchniowych w oparciu o duże zbiorniki wodne (Kępińska-Kasprzak i in. 

2005a) oraz Studium na temat retencji wód powierzchniowych na obszarze 

polski w aspekcie występowania suszy hydrologicznej - Rozkład przestrzenny i 

ocena zjawiska suszy hydrologicznej w latach 2003/2004 na obszarze Polski 

(Kępińska-Kasprzak i in. 2005b). Pierwsze z wspomnianych opracowań, 

traktuje zjawisko suszy dość ogólnikowo, może jednak zostać wykorzystane do 

planowania działań zawartych w „Katalogu …” (rozdz. 10) już na etapie 

opracowywania planów przeciwdziałania skutkom suszy w dorzeczach i 

regionach wodnych. Drugie natomiast, może posłużyć do szczegółowego 

określenia obszarów, na których wskazane  jest wykorzystanie wskaźników 

uzupełniających (rozdz. 8) w celu pełniejszego zobrazowania ryzyka 

wystąpienia poszczególnych typów suszy w odniesieniu do regionów wodnych. 

Pierwsze oceny podatności obszarów na wystąpienia niedoborów wody 

związane z suszami oraz wskazania dotyczące identyfikacji obszarów 

szczególnie narażonych przedstawiono w opracowaniach wykonanych przez 

Pectore-Eco Sp. z o.o. z Gliwic na zlecenie Regionalnych Zarządów 

Gospodarki Wodnej w Szczecinie i Wrocławiu – odpowiednio: „Projekt planu 

występowania zjawiska suszy w regionach wodnych RZGW w Szczecinie wraz 

ze wskazaniem obszarów najbardziej narażonych na jej skutki” (Stolarska i in. 

2012a) oraz „Projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy – Etap I” (Stolarska 

i in. 2012b). Zawarte w tych materiałach informacje i wskazówki dotyczące 

wykorzystania niektórych, dość powszechnych, wskaźników zostały częściowo 

wykorzystane również w niniejszej metodyce, ze względu jednak na charakter i 

zakres tych opracowań, należy je traktować jako materiały pomocnicze, 

przeznaczone do wykorzystania w ocenach podatności obszarów na susze. 
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7.2 Wskaźniki stosowane na świecie do oceny zagrożenia suszą 

atmosferyczną: 

Wskaźnik suszy efektywnej (EDI - Effective Drought Index) stosowany jest do 

analizy intensywności i czasu trwania suszy poprzez analizę czasową 

zmienności warunków wilgotnościowych. Dzięki EDI można z dużą 

dokładnością określić czas rozpoczęcia i zakończenia okresu suszy.  

W celu wyliczenia wskaźnika EDI stosuje się następujące wzory (za Byun 

H.R., Kim D.W. 2010): 

 

gdzie: 

i –okres suchy +365 

Pm - poziom opadów na dany dzień/datę,  

"m" -  ilość dni przed określonym dniem /datą.  

 

W związku z tym EP określa  nagromadzenie wody opadowej przez 365 dni 

od określonego dnia 

DEP = EP –  MEP 

EP – opad efektywny 

MEP -  30-letnia średnia EP dla danej daty. 

DEP w równaniu reprezentuje odchylenie EP od MEP 

EDI = DEP / SD(DEP) 

 

Przedziały warunków wilgotnościowych -  Wartości wskaźnika EDI* 

≥1.5  –  bardzo mokre 

1.5 – 0.7 – mokre 

0.7 – - 0.7 – normalne 

-0.7 – -1.5 – suche 

≤ - 1,5 – bardzo suche 

*wartości wskaźnika przyjęto za IMGW-PIB (Projekt POSUCHA) 

 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy 

przeprowadzał w 2010r testy oprogramowania do obliczania wartości wskaźnika 

EDI w ramach badań statutowych pn: „Rozwój metod prognozowania i 
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systemów ostrzegania przed groźnymi zjawiskami hydrologicznymi i 

meteorologicznymi oraz wykorzystanie ich do osłony kraju” 

 

Klimatyczny Bilans Wodny – KBW (ang. CWB - Climatic Water Balance)  

 

Klimatyczny bilans wodny (KBW) jest wskaźnikiem umożliwiającym 

określenie stanu uwilgotnienia środowiska (oceny aktualnych zasobów 

wodnych) przy wykorzystaniu danych meteorologicznych. KBW jest określany 

jako różnica pomiędzy przychodami wody (w postaci opadów) a stratami w 

procesie parowania (ewapotranspiracja).  Klimatyczny bilans wodny określa się 

jako różnicę pomiędzy opadem atmosferycznym mierzonym standardowo na 

stacjach meteorologicznych a ewapotranspiracją potencjalną. Opad 

atmosferyczny jest podstawowym elementem mierzonym na stacjach 

meteorologicznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), 

natomiast wartość ewapotranspiracji potencjalnej oblicza się, wykorzystując 

wzór Penmana. Wartość ewapotranspiracji potencjalnej można również 

wyznaczyć z wystarczającą precyzją, korzystając ze wzorów uproszczonych, 

które uwzględniają podstawowe elementy meteorologiczne (temperatura 

powietrza, promieniowanie słoneczne, usłonecznienie, zachmurzenie, 

wilgotność powietrza, niedosyt wilgotności, prędkość wiatru). 

Wartości klimatycznego bilansu wodnego określone zostały w 

rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 r. w 

sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków 

roślin uprawnych i gleb. Wartości krytyczne klimatycznego bilansu wodnego 

oznaczające wystąpienie suszy zróżnicowano dla gatunków roślin (kukurydza, 

rzepak, rzepik, ziemniak, burak cukrowy, chmiel, tytoń oraz truskawki) lub grup 

roślin uprawnych (zboża ozime i jare, warzywa gruntowe, drzewa i krzewy 

owocowe oraz rośliny strączkowe), kategorii gleb i okresów rozwojowych roślin. 

Do wyznaczenia progów klimatycznego bilansu wodnego wykorzystano 

statystyczno-empiryczne modele prognoz i model symulacyjny plonów 

opracowane w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowym 

Instytucie Badawczym w Puławach. W oparciu o mapy glebowe opracowane w 

Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowym Instytucie 
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Badawczym w Puławach i wartości klimatycznego bilansu wodnego są 

definiowane obszary wystąpienia suszy w poszczególnych regionach Polski w 

podziale na gminy. 

Wskaźnik wylicza się ze wzoru : 

KBW = P–Eto 

 

gdzie: 

P – opad, 

Eto – ewapotranspiracja potencjalna 

 

Wskaźnik surowości suszy Palmera – PDSI (Palmer Drought Servity Index) 

Metoda polega na analizie schematu równań bilansu wodnego Thornthwaite’a i 

Mathera (1955). Uwzględnia opady oraz potencjalne i rzeczywiste wielkości 

ewapotraspiracji, retencji i odpływu. Bierze pod uwagę nadwyżki i straty 

bilansowe, które wpływają na zmianę zasobów wodnych gleby w zakresie 

wyznaczonym przez ich maksymalną pojemność wodną (AWC – Available Water 

Holding Capacityza, Paszczyk 2012). 

Wielkości wskaźnika PDSI oblicza się według wzoru: 

PDSI(i)=0.897·PDSI (i-1) + 1/3·Z(i), 

gdzie: 

Z(i) oznacza funkcję zależną od tzw. uwilgotnienia obszarowego D(i) i 

współczynnika wagowego K(j), wyznaczonego z wieloletnich średnich 

miesięcznych charakterystyk lokalnego klimatu  

Miarę uwilgotnienia obszarowego D(i) stanowi deficyt wody (moisture departure) 

rozumiany jako różnica między opadem zmierzonym P, a tzw. opadem 

miarodajnym klimatycznie P’ (CAFEC – Climatically Appropriate for Existing Con-

ditions)  

 

D(i) = P(i) – P’(i). 
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Opad P’ ustalany jest według następującego wzoru:  

 

P’=a·PE+b·PR+c·PRO – d·PL, (1) 

gdzie:  

PE – oznacza ewapotranspirację potencjalną,  

PR – deficyt wilgotności gleby,  

PRO – potencjalny odpływ,  

PL – potencjalne straty wynikające z ewapotranspiracji,  

a,b,c,d - współczynniki liczbowe równania. 

Współczynnik poniżej -4 uznawany jest za stan ekstremalnej suszy. Indeks 

Palmera waha się między -6.0 i +6.0.  

 

Tabela 8. Klasyfikacja wskaźnika PDSI (za National Climatic Data Center – NOAA) 

Klasyfikacja PDSI w okresach suchych i wilgotnych 

Wartość wskaźnika Stan 

4.00 lub więcej Ekstremalnie wilgotno 

3.00 do 3.99 Bardzo wilgotno 

2.00 do 2,99 Umiarkowanie wilgotno 

1.00 do 1,99 Lekko wilgotno 

0.50 do 0,99 Wilgotność początkowa 

0,49 do -0.49 Stan normalny 

-0.50 do -0.99 Susza początkowa 

-1.00 do -1.99 Łagodna susza 

-2.00 do -2.99 Susza umiarkowana 

-3.0 do -3.99 Surowa (dotkliwa) susza 

-4.00 i mniej Susza ekstremalna 

 

Wskaźnik względnego opadu – RPI (Relative Precipitation Index) 
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Wskaźnik względnego opadu (RPI) wraz ze wskaźnikiem 

standaryzowanego opadu (SPI) analizują tę samą cechę opadu jaką jest jego 

nadmiar lub niedobór. Ponieważ w literaturze brakuje klasyfikacji warunków 

opadowych dla miesięcznych sum opadów za pomocą wskaźnika względnego 

opadu (RPI) wykorzystano klasyfikację zawartą w publikacji Gąsiorek i in. 

2012r., w której to autorzy podjęli próbę wyznaczenia wskaźnika względnego 

opadu dla miesięcznych sum opadów na podstawie wskaźnika 

standaryzowanego opadu. Wskaźnik względnego opadu oznaczony jako RPI, 

choć bardzo często stosowany, nie umożliwia porównywania intensywności 

suszy w różnych regionach klimatycznych, ponieważ odnosi opad do wartości 

średniej. 

Wskaźnik ten definiowany jest wzorem: 

RPI = P/Pśr  · 100% 

gdzie: 

Pśr – wartość średnia opadu w badanym wieloleciu, 

P – suma opadu w badanym okresie. 

 

Klasyfikacja wskaźnika RPI dla różnych długości okresów obserwacji wg 

Kaczorowskiej Z. (1962); 

 

klasyfikacja dla okresu miesięcznego: 

RPI  - 0-24,9% - okres skrajnie suchy, 

 - 25,0-49,9% - okres bardzo suchy, 

 - 50,0-74,9% - okres suchy, 

 - 75,0-125,9% - okres przeciętny, 

 

klasyfikacja dla oceny kwartalnej lub rocznej: 

RPI - 0-49,9% - okres skrajnie suchy, 

 - 50,0-74,9% - okres bardzo suchy, 

 - 75,0-89,9% - okres suchy, 

 - 90,0-110,9% - okres przeciętny. 

 

Wskaźnik standaryzowanego opadu – SPI (Standardized Precipitation Index) 
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Wskaźnik SPI określany jest na podstawie długich szeregów opadowych dla 

żądanych okresów, dla których dobiera się rozkład prawdopodobieństwa 

Gamma, który jest następnie transformowany w rozkład normalny. Parametry 

rozkładu szacuje się metodą największej wiarygodności. Na większy opad niż 

średnia wskazują dodatnie wartości wskaźnika natomiast na mniejszy ujemne. 

Wskaźnik ten w głównej mierze służy do zdefiniowania intensywności okresów 

dla każdej skali czasowej. W momencie wystąpienia suszy pojawia się stała 

ujemna wartość wskaźnika SPI wynosząca -1,0 lub mniej. Kiedy wskaźnik 

przyjmuje wartość dodatnią można uznać, że okres suszy dobiegł końca.  

Zalety wskaźnika SPI: 

 dostarcza informacje do wczesnego ostrzegania o suszy, 

 może być określony dla różnych kroków czasowych i dla różnych 

warunków klimatycznych, 

 pomocny w ocenie surowości suszy. 

 

Dla sumy opadów x (w dowolnym okresie) SPI jest zdefiniowany wzorem: 

 

gdzie; 

SPI – wskaźnik standaryzowanego opadu,  

f(P) – przekształcona suma opadów, 

µ – średnia wartość znormalizowanego ciągu opadów,  

δ – średnie odchylenie standardowe 

znormalizowanego ciągu opadów 

 

Klasyfikacje susz wg wskaźnika standaryzowanego opadu (SPI): 

wartość SPI - klasa suszy: 

≤ - 2,00 ekstremalna 

-1,99 do -1,50 silna 

-1,49 do -1,00 umiarkowana 
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0 do – 0,99 łagodna 

Wskaźnik ten może być używany do oceny warunków wilgotnościowych w 

różnych warunkach klimatycznych i dla dowolnej skali czasowej.  

Opracowano na podstawie; L. Łabędzki 2006, E.Gąsiorek, M. Grządziel, E. 

Musiał, M. Rojek, 2012. 

 

Wskaźnik suchości Gaussena należy do wskaźników charakteryzujących 

stopień uwilgotnienia (suchości) atmosfery. Jest to kombinacja wilgotności 

względnej oraz liczby dni z opadem i rosą. Ze względu na znikoma dostępność 

danych, na potrzeby niniejszej metodyki wskaźnik ten nie będzie rozpatrywany. 

 

Indeks Gaussena - BGI (Bagnouls-Gaussen Index) to wskaźnik oparty na 

kombinacji wartości miesięcznych opadów wyrażonych w milimetrach (P) i 

temperatury mierzonej w stopniach Celsjusza (T). Współczynnik ten definiuje 

miesiące suche, gdy wartość współczynnika wynosi P < 2T.  

 

Współczynnik hydrotermiczny Sielianinowa – HTC (Selyaninov's 

Hydrothermal Coefficient) wyrażony jako iloraz wysokości miesięcznej sumy 

opadów atmosferycznych i sumy średnich dobowych temperatur powietrza w 

danej dekadzie lub miesiącu dla czasookresu, w którym temperatura średnia 

dobowa przekracza 10°C (Radomski 1973 za Selyaninov, 1930). 

Współczynnik hydrotermiczny Sielianinowa, będący miarą efektywności 

opadu w danym miesiącu ma postać:  

HTC = 10 · ΣPT=10/ΣT T=10, 

gdzie: 

ΣPT=10 – dekadowa/miesięczna suma opadów (w odniesieniu do okresów o temp. średniej 

dobowej pow. 10°C),  

ΣTT=10  – suma średnich dobowych wartości temperatury powietrza w danej dekadzie/ 

miesiącu (w odniesieniu do okresów o temp. średniej dobowej pow. 10°C).  

 

Wartość współczynnika określa okres: 
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<0,4  - skrajnie suchy, 

0,4 – 0,7 - bardzo suchy 

0,8 – 1,0 - suchy 

1,1 – 1,3 -  dość suchy, 

1,3 – 1,6 - optymalny, 

1,6 – 2,0 - dość wilgotny, 

2,0 – 2,5 - wilgotny, 

2,5 – 3,0 - bardzo wilgotny, 

>3,0 - skrajnie wilgotny. 

Wskaźnik wymaga modyfikacji regionalnej wartości granicznej temperatur dla 

których znajduje zastosowanie. Za podstawową wartość graniczną (za 

Selyaninov, 1930) przyjmuje się 10°C. Lokalnie, w oparciu o wyniki monitoringu 

rzeczywistych skutków suszy, można przyjąć wartości niższe  np. 0°C (P. 

Stachowski 2010).  

Wskaźnik opiera się na dostępnych danych Państwowej Służby 

Hydrologiczno-Meteorologicznej. 

 

7.3 Wskaźniki stosowane na świecie do oceny zagrożenia suszą glebową 

Wskaźnik suszy rolniczej - CDI (Crop Drought Index)  

Wskaźnik wyrażający deficyt wody dla roślin jako wielkość redukcji 

ewapotranspiracji rzeczywistej w warunkach niedoboru wody w glebie w 

stosunku do ewapotranspiracji potencjalnej w warunkach dostatecznego 

uwilgotnienia gleby.  

Wskaźnik CDI obliczany jest z zależności:  

CDI =1- ET/ ETp, 

gdzie: 

ET – ewapotranspiracja rzeczywista, 

ETp – ewapotranspiracja potencjalna. 
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Przy założeniu, że ET≤ETp, wartości CDI>0 odpowiadają redukcji 

ewapotranspiracji spowodowanej niedoborem wody w glebie. 

Wartość wskaźnika CDI wyznaczana są koniec każdego miesiąca z użyciem 

wartości wskaźnika SPI z równań regresji liniowej obu tych wskaźników. 

Interpretacja wartości wskaźnika CDI; 

0,1 – 0,19 – umiarkowana klasa suszy 

0,2 – 0,49 – silna susza, 

0,5 – 1,0 – susza ekstremalna. 

Wskaźnik ten choć łatwy w oznaczeniu może stwarzać pewne trudności 

związane z pozyskaniem danych dotyczących ewapotranspiracji. Opracowano 

na podstawie pracy Łabędzkiego i Bąka (2011). 

 

Wskaźnik wilgotności upraw - CMI (Crop Moisture Index) 

Wskaźnik jest pochodną wskaźnika Palmera. Wyznaczany jest dla krótkich, 

np. tygodniowych okresów, w regionach uprawnych. Wyraża meteorologiczne 

podejście do monitorowania warunków upraw w krótkich okresach.  Jest on 

oparty na średniej temperaturze oraz wielkości opadu całkowitego dla każdego 

okresu. CMI niezwykle szybko reaguje na zmieniające się warunki 

atmosferyczne. Wskaźnik przeznaczony jest do monitorowania krótko-

terminowych zmian warunków wilgotnościowych wpływających na rozwój roślin. 

CMI nie jest dobrym wskaźnikiem dla długoterminowego  monitoringu suszy. 

CMI jest doskonałym narzędziem do szybkiego reagowania na zmieniające się 

warunki. Szczegółowa metodologia obliczania wskaźnika zamieszczona jest w 

pracy W.C. Palmera pt. Keeping track of crop moisture conditions, nationwide: 

The new crop moisture index (1968).  

Wskaźnik ten nie wymaga modyfikacji regionalnej i opiera się na dostępnych 

danych Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej. 

CMI określa się według następującej skali: 

≤ -4,00   –  ekstremalnie sucho 

-3,0  do  -3,99  –  bardzo sucho 
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-2,00 do -2,99 –  nadmiernie sucho 

-1,00 do -1,99  –  wyjątkowo sucho 

0,99 do -0.99 –  lekko sucho/dostatecznie wilgotno 

1 do 1,99 –  nadmiernie wilgotno 

2 do 2,99 – mokro 

≥ 3,00 – zbyt mokro 

7.4 Wskaźniki stosowane na świecie do oceny zagrożenia suszą hydrologiczną 

i hydrogeologiczną (niżówki): 

Wskaźniki służące do wyznaczania obszarów zwiększonego ryzyka 

wystąpienia zjawiska suszy - Wskaźnik niedoboru i czasu trwania niżówki 

ekstremalnej w oparciu o wskaźniki; niedoboru dynamicznych zasobów 

wodnych, intensywności niżówki ekstremalnej, procentowy występowania 

niżówek (za Tokarczyk 2008), 

Jest to grupa wskaźników służąca do analizy okresów niżówkowych w 

poszczególnych częściach dorzeczy oparta na następujących danych: 

powierzchnia zlewni (A – km2), niedobór (D – tys. m3), czas trwania niżówki (T – 

liczba dni). Wskaźniki te służą do ocen ilościowych niżówek hydrologicznych.  

Odpowiednio:  

 wskaźnik niedoboru dynamicznych zasobów wodnych jest to stosunek 

niedoboru i powierzchni zlewni (D/A), wskaźnik uniwersalny, możliwy do 

zastosowania w zlewniach o zróżnicowanych warunkach i presji, 

 wskaźnik intensywności niżówki wyrażony stosunkiem niedoboru i czasu 

trwania niżówki (D/T – wynik stanowi średnią objętość niedoboru w 

okresie trwania niżówki), 

 wskaźnik procentowy występowania niżówek, a więc procentowy udział 

niżówek w analizowanym wieloleciu.    

Obliczenie poszczególnych elementów składowych tj. niedoborów 

przepływów podczas niżówki i czasu trwania niżówek proponuje się wykonać z 

wykorzystaniem modelu Niżówka 2003 (Jakubowski, Radczuk 2004). Okresy 

niżówkowe należy wyodrębnić z wykorzystaniem metody przepływu 

granicznego ThLM z zastosowaniem kryterium hydrologicznego z krzywej sum 

czasów trwania przepływów wraz z wyższymi na poziomie Q70%. 
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Krzywe czasów trwania przepływów winny być sporządzone w oparciu o 

dane hydrologiczne z zasobów Państwowej Służby Hydrologiczno-

Meteorologicznej. 

Metoda przepływu granicznego (Yevjevich’s ThLM - Threshold Level 

Method),  

Metoda oparta na wynikach pomiarów  hydrometrycznych, bazująca na 

przyjętych umownie wartościach granicznych przepływu Q0, poniżej którego 

notowane są niżówki (uproszczona Yevjevich’s 1983).  Przyjęta wartość 

graniczna Q0 stanowi zarazem wyznacznik do ustalenia czasu trwania (Tn), 

objętości deficytu (Dv) oraz przepływu minimalnego (Qmin,n).  Za początek 

niżówki przyjmuje się w takim przypadku moment gdy wartość przepływu spada 

poniżej przyjętego Q0, w sposób analogiczny przekroczenie wartości Q powyżej 

Q0 jest jednoznaczne z końcem niżówki. Zasadniczą trudnością w 

powszechnym stosowaniu tego wskaźnika jest wyznaczenie przepływu 

granicznego z uwzględnieniem kryteriów hydrologicznych, ekologicznych i 

gospodarczych. Przykłady doboru kryteriów zamieszczają Fleig, Tallaksen, 

Hisdal i Demuth 2006. Tokarczyk (2008, powołując się na  Ozga-Zielińska, 

Brzeziński 1997), wskazuje na konieczność doboru właściwego kryterium w 

zależności od celu opracowania przy jednoczesnym uzasadnieniu 

merytorycznym dokonanego wyboru. Ta sama autorka wskazuje jednocześnie 

na wartość Q0 – odpowiadającą przepływowi Q70% jako zalecaną przez badaczy 

skupionych w Projekcie FRIEND (Tallaksen 2004) i coraz powszechniej 

stosowaną jako wartość graniczną niżówek w Polsce i w Europie. Autorzy 

opracowań, przywołanych we wcześniejszych rozdziałach wskazują natomiast 

na wartość graniczną Q0, wyznaczoną na podstawie metodyki ustalania 

przepływu nienaruszalnego wg kryterium biologicznego Kostrzewy, a więc w 

przybliżeniu wartości SNQ z wielolecia.  

Ze względu na zmienność warunków atmosferycznych, hydrologicznych, 

przyrodniczych i przestrzenne zróżnicowanie antropopresji, a także form 

użytkowania wód, przed  wyborem kryterium ustalenia wartości granicznej Q0, 

wskazana jest szczegółowa analiza warunków panujących w poszczególnych 

regionach wodnych/dorzeczach. Jako graniczną wartość wyjściową do 



 

OCHRONA PRZED SUSZĄ W  PLANOWANIU GOSPODAROW ANIA W ODAMI – METODYKA POSTĘPOWANIA   

 

       

- 72 - 

 

wstępnych analiz proponuje się Q70% (za Tokarczyk 2008). Dane niezbędne do 

obliczenia wskaźnika pochodzą z pomiarów hydrometrycznych wykonywanych 

przez Służbę Hydrologiczno-Meteorologiczną. 

Krzywa sum czasów trwania przepływów (FDC – Flow Duration Curve), 

Jest to powszechnie stosowana metoda  identyfikacji niżówek na podstawie 

krzywej kumulacyjnej częstości przepływów charakteryzujących reżim 

hydrologiczny rzeki. Jest ona stosowana do przedstawienia aktualnego reżimu  

hydrologicznego w stosunku do całego okresu obserwacji. Krzywe kumulacyjne 

sporządza się dla wszystkich jednoimiennych dni roku na podstawie 

przepływów z wielolecia.  

Na tak sporządzonych krzywych wydziela się 5 przedziałów klasowych (klas), 

dla których przypisane są odpowiednie warunki  wilgotnościowe. Wyznaczonym 

klasom odpowiadają przedziały prawdopodobieństwa przewyższenia 

przepływów wg zasady:.   

KL. I - 0 do 10 % – warunki bardzo wilgotne, 

KL. II - 10–25% - warunki wilgotne,  

KL. III - 25–75% - warunki przeciętne, 

KL. IV - 75–90% - warunki suche,  

KL. V - 90–100% - warunki bardzo suche,  

Identyfikacja stanu aktualnego polega na nałożeniu na krzywą wyników 

bieżących obserwacji. Opracowano na podstawie Tokarczyk, Szalińska, Otop 

(2012). 

Ze względu na konieczność sporządzenia odrębnych krzywych dla 

poszczególnych cieków, proponuje się zastosowanie tego wskaźnika w 

odniesieniu do wydzielonych JCWP, dla których poszczególne RZGW 

posiadają dane hydrometryczne dla wielolecia 1961-2000. 

Wskaźnik ten, powszechnie stosowany na całym świecie, nie wymaga 

modyfikacji regionalnej. Do sporządzenia krzywej niezbędne są dane o 

wielkości przepływów z wielolecia. opiera się na dostępnych danych 
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hydrometrycznych Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej. 

Wskaźnik zagrożenia suszą gruntową (kn), 

Jest to wskaźnik stosowany obecnie przez Państwową Służbę 

Hydrogeologiczną i udostępniany w postaci map zróżnicowania przestrzennego 

wskaźnika zagrożenia niżówką hydrogeologiczną. Wartości wskaźnika (kn) w 

pierwotnej wersji ustalano na podstawie wzoru:  

 

kn= 1-G/SNGw (1991-2005) 

gdzie: 

G – aktualna głębokość położenia zwierciadła wody, przyjmowana umownie 

jako pierwszy pomiar w rozpatrywanym miesiącu (m), 

SNGw – średni niski stan (zwierciadła) wody z okresu wielolecia, obliczony 

jako  średnia z minimalnych rocznych stanów wód podziemnych dla wielolecia.  

Jako wartości graniczne dla przedziałów wartości wskaźnika kn 

przyjmowano: 0,1, (-0,1), (-0,3). Wyniki interpretowano w sposób następujący: 

kn > 0,1 – brak zagrożenia suszą (niżówką) gruntową, 

0,1 >= kn > -0,1 - zagrożenie wystąpienia niżówki, 

-0,1 >= kn > -0,3 – wystąpienie płytkiej niżówki, 

kn <= -0,3 – wystąpienie głębokiej niżówki.  

Obecnie sposób obliczenia zmodyfikowano z uwzględnieniem podziału na 

wody podziemne w otworach badawczych (AG) i źródłach (AQ), i tak obliczenia 

wykonywane są dla (źródło: Komunikat o bieżącej sytuacji … 2013):  

otworów hydrogeologicznych wg wzoru: 

kn = 1 – AG/SNG lub kn = 1 – AG/SNO gdy AG > SNG, 

gdzie:  

AG - stan aktualny, określany jako głębokość położenia zwierciadła wody, 
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przyjmowany umownie jako ostatni pomiar w rozpatrywanym miesiącu (m) 

SNG – średni niski stan (zwierciadła) wody z okresu wielolecia, określany 

jako średni  

z minimalnych rocznych stanów wód podziemnych w okresie wielolecia (m),   

SNO – stan niski ostrzegawczy, określany jako średnia z wybranych 

minimalnych rocznych stanów położenia zwierciadła wody i charakteryzujących 

się wartościami niższymi od wielkości SNG (m), 

źródeł wg wzoru: 

kn = 1 – AQ/SNQ lub kn = 1 – AQ/SNO gdy AQ > SNQ, 

gdzie: 

AQ (l/s) - stan aktualny, określany jako wydajność źródła, przyjmowany 

umownie jako ostatni pomiar w rozpatrywanym miesiącu  

SNQ (l/s) – średnia niska wydajność źródła z okresu wielolecia, określana 

jako średnia z minimalnych rocznych wydajności źródła w okresie wielolecia,  

SNOź (l/s) – stan niski ostrzegawczy, określany jako średnia z wybranych 

minimalnych wydajności źródła i charakteryzujących się wartościami niższymi 

od wielkości SNQ, 

Wyniki interpretuje się w następujący sposób: 

 dla otworów obserwacyjnych:  

gdy: 

kn > 0, AG < SNG – brak zagrożenia niżówką hydrogeologiczną,  

kn < 0, SNO > AG > SNG - zagrożenie pojawienia się niżówki 

hydrogeologicznej,  

kn < 0, AG > SNO – wystąpienie niżówki hydrogeologicznej w skali 

uzasadniającej wydanie ostrzeżenia i podejmowanie działań. 

dla źródeł:  

gdy: 

kn < 0, AQ > SNQ – brak zagrożenia niżówką hydrogeologiczną,  
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kn > 0, SNO < AQ < SNQ - zagrożenie pojawienia się niżówki 

hydrogeologicznej, kn > 0, AQ < SNO – wystąpienie niżówki hydrogeologicznej 

w skali uzasadniającej wydanie ostrzeżenia i podejmowanie działań. 

Wskaźnik ten odzwierciedla niżówkę wód podziemnych w obrębie suszy 

hydrologicznej i nie wymaga modyfikacji regionalnej. Do planów 

przeciwdziałania skutkom suszy należy wykorzystać monitoring prowadzony 

przez Państwową Służbę Hydrogeologiczną PIG-PIB. 

  

7.5  Wskaźniki łączone stosowane na świecie do oceny zagrożenia suszą 

(SWSI – Surface Water Supply Index) 

Wskaźnik zapasu wody powierzchniowej (SWSI – Surface Water Supply 

Index, źródło; Natural Resources Conservation Service - USA). Jest  to 

uzupełniający wskaźnik ogólnej dostępności wód powierzchniowych w zlewni 

stosowany w odniesieniu do obszarów górskich o dominującej roli zasilania 

śnieżnego. Indeks jest obliczany na podstawie danych pochodzących z 

pomiarów wykonywanych przez Służbę Hydrologiczno-Meteorologiczną IMGW: 

miesięcznej grubości pokrywy śnieżnej, retencji, przepływów i opadów deszczu.  

Wartości SWSI są skalowane; operacyjnie od 4,1 (znaczne zasilanie) do -4,1 

(bardzo suche), teoretycznie od 4,2 do -4,2, a wartości zero (0) wskazują na 

średni dopływ wody w stosunku do danych z wielolecia.  

Skalowanie wartości przeprowadza się osobno dla poszczególnych 

parametrów obliczeniowych na podstawie danych z wielolecia. Na podstawie 

danych wieloletnich z wszystkich stacji pomiarowych w analizowanej zlewni 

ustala się wartości normatywne dla poszczególnych komponentów, a następnie, 

proporcjonalnie na podstawie udziału każdego parametru w zsumowanej 

objętości wody w zlewni (suma wielkości normatywnych wszystkich 

komponentów) przypisuje poszczególnym parametrom wagi stanowiące łącznie 

dopełnienie jedności (suma wag =1). 

Analizę stanu aktualnego lub prognozowanego wykonuje się w oparciu o 

następujący wzór: 
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gdzie: 

Px – prawdopodobieństwo nieosiągnięcia wartości normatywnej [%], 

a, b, c, d – wagi wskaźników, 

indeks Ś – pokrywa śnieżna, 

indeks Q – przepływ, 

indeks P – opad, 

indeks R – retencja zbiornikowa. 

 

Klasyfikację wyników przeprowadza się w oparciu o skalę stosowaną dla 

wskaźnika PDSI (tab. 8). 

Wskaźnik ze względu na standaryzację może być stosowany do 

porównywania poszczególnych zlewni górskich, ale należy go traktować jedynie 

jako narzędzie uzupełniające.  

Wskaźniki uzgodnione w ramach prac grupy eksperckiej ds. niedoborów 

wody i suszy w ramach Wspólnej Strategii Wdrażania Ramowej Dyrektywy 

Wodnej 

 

Wskaźnik Eksploatacji Wody (WEI - Water Exploatation Index i WEI+ - Water 

Exploatation Index Plus) 

Wskaźnik zużycia wody WEI został wprowadzony przez EEA (European 

Environment Agency) w celu określenia wykorzystania zasobów wodnych. 

Dzięki wskaźnikowi WEI można określić, czy wielkości poborów wody w danym 

kraju są stałe w kresie długoterminowym. 

Monitorowanie wykorzystania zasobów wodnych przez różne sektory 

gospodarki na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, jest ważne dla 

zapewnienia równowagi korzystania z zasobów w perspektywie 

długoterminowej. Mimo, iż Ramowa Dyrektywa Wodna nie określa zasad 

poboru jego wielkości jej celem jest promowanie zrównoważonego 
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wykorzystania dostępnych zasobów wodnych w oparciu o ich długoterminową 

ochronę. Ponadto jednym z głównych celów ochrony środowiska jest 

zapewnienie równowagi między poborem wód a ich odnawianiem w celu 

osiągnięcia dobrego stanu wód podziemnych. Ramowa Dyrektywa Wodna 

(2000/60/WE) oraz Program działań w dziedzinie środowiska zakłada 

wspieranie efektywnego wykorzystania zasobów poprzez wprowadzenie 

wzorców zrównoważonej konsumpcji. Wartości poborów muszą być 

zrównoważone w celu zapewnienia ochrony i zarządzania zasobami wodnymi 

oraz ekosystemów powiązanych. Tak więc wskaźnik ten określa gdzie zasoby 

wody słodkiej uległy redukcji w wyniku poborów, a tym samym gdzie występuje 

największe ryzyko wystąpienia skutków stresu wodnego. 

 

Wskaźnik eksploatacji wody (Water Exploatation Index) lub tzw. wskaźnik 

zużycia jest definiowany jako średnie roczne całkowite zapotrzebowanie na 

zasoby wody słodkiej, podzielone przez długoterminowy średni zasób wody.  

 

WEI 

% = 

całkowity roczny 

pobór wody 

długoterminowy 

średni zasób wody 

 

Wskaźnik WEI określa zatem całkowity pobór wody w zależności od 

dostępnych zasobów wodnych. Identyfikuje obszary o wysokim poborze w 

stosunku do wielkości zasobów, które  w związku z tym są podatne na 

niedobory wody. Długoterminowy średni zasób wody jest pochodną 

długoterminowych średnich opadów minus długoterminowa średnia 

ewapotranspiracja plus długoterminowy średni dopływ. 

 

Wskaźnik WEI został ostatecznie zmodyfikowany (WEI+) przez grupę 

ekspercką niedoborów wody i susz (Expert Group on Water Scarcity & Droughts) 

celem uszczegółowienia zależności pomiędzy odnawialnością zasobów wodnych 

i rzeczywistym ich wykorzystaniem. Założenia metodyczne do jego ustalania 
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zamieszczono w materiałach Expert Group on Water Scarcity & Droughts - 

Update on Water Scarcity and Droughts indicator development (H. Faergemann 

2012). 

 

Obliczenia wskaźnika powinny zostać oparte na równaniu bilansu wodnego 

dla danego okresie, z uwzględnieniem wskazanych w powyżej przytoczonym 

materiale, zaleceń metodologicznych i technicznych wg poniższego wzoru:  

 

                      WEI+ = (Abstraction – Returns)/(NWR-ΔSart) 

 

gdzie: 

Abstraction – suma poborów (zapotrzebowanie rzeczywiste), 

Returns – zwrot wykorzystanych wód (pobory zwrotne) 

NWR – naturalne zasoby wodne, 

ΔSart – zmiany retencji z uwzględnieniem retencji sztucznej. 

 

Do obliczenia wskaźnika WEI+, oprócz danych o rzeczywistych presjach 

antropogenicznych oddziałujących na stan ilościowy zasobów wodnych, 

niezbędne są następujące dane gromadzone lub możliwe do obliczenia przez 

Państwową Służbę Hydrologiczno-Meteorologiczną; przepływy, opady i 

ewapotranspiracja.  

 

Wskaźnik standaryzowanego opadu – SPI (Standardized Precipitation 

Index) 

- Wskaźnik  opisany szczegółowo w rozdziale 7. 

 

WSKAŹNIK APAR i fAPAR - Akumulowana energia fotosyntetycznie czynna 

(za Jarocińska, Zagajewski, 2008) 

Wskaźnik akumulowanej energii fotosyntetycznie czynnej (APAR) mierzy 

promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie fotosyntezy, w przedziale 400–

700 nm., w którym promieniowanie pochłaniane jest przez chlorofil do 

wytworzenia masy zielonej (Myneni, Williams, 1994; Moreau, Li, 1996). APAR 

jest to ilość energii, jaką rośliny wykorzystują do przeprowadzenia procesu 
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fotosyntezy, a następnie do produkcji biomasy. 

Bilans strumienia energii zakumulowanej jest sumą promieniowania 

bezpośredniego dochodzącego do roślin i odbitego od gleby pomniejszoną o 

promieniowanie bezpośrednie przenikające przez rośliny i pośrednie odbite od 

nich (Daughtry 1983, za: Epiphanio, Huete, 1995).Oblicza się je za pomocą 

następującego wzoru: 

 

APAR = (PARo + PARs) – (PARc + PARt) 

 

gdzie: PARo – gęstość strumienia promieniowania bezpośredniego 

dochodzącego do roślin 

            PARt – gęstość strumienia promieniowania bezpośredniego 

przenikającego przez rośliny 

            PARs – gęstość strumienia promieniowania odbitego od 

gleby 

            PARc – gęstość strumienia promieniowania odbitego od 

roślin 

 

Wskaźnik wykorzystywany jest do określania kondycji roślin, prognozowania 

ilości biomasy, a tym samym plonów (Law, Waring, 1994; Epiphanio, 

Huete,1995). APAR może być szacowany na podstawie globalnego 

promieniowana słonecznego, biorąc pod uwagę także empiryczne związki, 

które bazują na średnich temperaturach maksymalnych i minimalnych (Coops i 

in., 2001). 

Jednostką względną wskaźnika APAR jest frakcja APAR (fAPAR), nazywana 

także produktywnością. Jest to stosunek akumulowanego promieniowania w 

zakresie fotosyntezy do łącznego promieniowania bezpośredniego 

dochodzącego do roślin (Gallo, Daughtry, 1986 za: Epiphanio, Huete, 1995): 

 

fAPAR = APAR 
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PARo 

 

gdzie: APAR – akumulowana radiacja w zakresie fotosyntezy 

          PARo – gęstość strumienia promieniowania dochodzącego do roślin 

 

Taka konstrukcja wskaźnika pozwala wyeliminować zmiany nasłonecznienia, 

które wpływają na pomiary wskaźnika APAR. fAPAR może być stosowany do 

porównywania kondycji roślin i do obrazowania zmian wywołanych procesami 

fenologicznymi. Wskaźnik fAPAR przyjmuje wartości od  0 do 1, a w procentach 

od 0 do 100%. Im jest wyższy, tym więcej energii słonecznej wykorzystują 

rośliny, a tym samym są zdrowsze i można prognozować większą produkcję 

biomasy. Wartość wskaźnika zależy także od przypadkowego odbicia, budowy i 

optycznych właściwości baldachimu roślinności i odbicia tła gleby (Myneni, 

Williams, 1994). Jego wartość wzrasta wraz ze zwiększaniem się powierzchni 

projekcyjnej liści, odbicia tła oraz kąta padania promieni słonecznych. Wskaźnik 

maleje razem ze zmniejszaniem się półkolistego odbicia, przepuszczalności 

liści, średniego kąta liści oraz optycznej atmosferycznej głębokości. 

Obecnie wskaźnik FAPAR obliczany jest w trybie operacyjnym (krok 10-

dniowy) przez Europejską Agencję Kosmiczną – ESA na podstawie danych z 

wielospektralnych obrazów satelitarnych. Przetwarzanie obrazów odbywa się z 

wykorzystaniem algorytmów opracowany przez Komisje Europejską w oparciu o 

założenia zamieszczone w pracach B. Pinty i in. (2002) oraz N. Gobron in. 

(2004).  
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88  OCENA ZAGROŻENIA SUSZĄ –  WYBÓR WSKAŹNIKÓW 

DLA ZASTOSOWANIA W POLSCE 

 

Problematyka zarówno identyfikacji, jak i analizy przebiegu i skutków 

zjawiska suszy jest szeroko poruszana zarówno w literaturze krajowej jak i 

światowej. W publikacjach dotyczących tego zjawiska pojawia się wiele 

charakterystyk oraz wskaźników, których dobór uzależniony jest w równej 

mierze od celu badań jak i dostępnych danych monitoringowych. Analizując 

prace poszczególnych autorów, można uznać, że podstawowym kryterium 

wyboru danego wskaźnika jest zasięg przestrzenny (uwarunkowania 

regionalne) i cel jakim badania mają posłużyć (informacyjny, dydaktyczny, 

praktyczny) z wyraźnym ukierunkowaniem na związki przyczynowo-skutkowe 

(straty w rolnictwie, leśnictwie itp.). 

W Polsce podobnie jak w całej Unii Europejskiej nie doczekano się 

dotychczas jednoznacznej odpowiedzi na pytanie jakie wskaźniki i w jakim 

zakresie należy stosować w celu kompleksowej oceny zagrożeń związanych z 

występowaniem poszczególnych typów suszy i ich wpływu na kluczowe sektory 

gospodarki narodowej (rozdz. 6).  Komunikaty i sprawozdania, publikowane 

przez Komisję Europejską w latach 2010-2012 wskazują jedynie na 

konieczność ujednolicenia systemów monitorowania i zapobiegania skutków 

suszy oraz na podjęte już w tym zakresie działania: 

 

 (…) Wskaźniki przygotowywane są w ramach wspólnego wdrażania RDW, 

w koordynacji z Europejską Agencją Środowiska (EAŚ) i Wspólnym 

Centrum Badawczym. EAŚ poczyniła postępy w tworzeniu Europejskiego 

systemu informacji na temat niedoboru wody i susz; trwa również wdrażanie 

Globalnego monitoringu środowiska i bezpieczeństwa (GMES), który może 

dostarczać danych przestrzennych i narzędzi do monitorowania obszarów 

lądowych, potrzebnych do wspierania polityki wodnej (…) (Report from the 

commision …2010), 



 

OCHRONA PRZED SUSZĄ W  PLANOWANIU GOSPODAROW ANIA W ODAMI – METODYKA POSTĘPOWANIA   

 

       

- 82 - 

 

 

 (...) W ramach wspólnej strategii wdrażania ramowej dyrektywy wodnej w 

okresie 2010-2012 grupa ekspertów pracuje nad określeniem wskaźników 

niedoboru wody i susz. Potrzebne są różne wskaźniki do oceny 

odpowiednio niedoboru wody i susz. Wskaźniki dotyczące niedoboru wody 

opierają się często na schemacie „presja-stan-reakcja” i analizują pobór 

wody oraz jej zużycie w świetle długoterminowej dostępności. Zwykłe 

wskaźniki dotyczące susz opierają się na meteorologicznych i 

hydrologicznych zmiennych, takich jak opady deszczu, przepływ wody, 

wilgotność gleby, możliwości retencyjne zbiornika oraz poziom wód 

podziemnych(...) (Sprawozdanie Komisji… 2011), 

 

 (…) Opracowano prototyp Europejskiego Obserwatorium ds. Susz oraz 

dokonano uzgodnień w zakresie interoperacyjności z kluczowymi centrami 

danych na poziomie europejskim, regionalnym i lokalnym. Wskaźniki susz 

dotyczące całej UE są teraz wstępnie dostępne do celów obserwacji 

opadów, wilgotności gleby i reakcji roślinności, natomiast połączony 

wskaźnik suszy jest ukierunkowany na suszę w rolnictwie. Konieczne są 

dalsze zmiany, które pozwolą na testowanie i ulepszanie zestawu 

wskaźników, wprowadzanie kolejnych danych z poziomu państwa i 

dorzecza, testowanie i realizację średnio- i długoterminowych prognoz susz 

oraz przeprowadzanie analizy zagrożeń i ryzyka. (...) Osiągnięto postępy w 

dążeniu do stosowania wspólnych wskaźników niedoboru wody i susz w 

ramach wspólnej strategii wdrażania ramowej dyrektywy wodnej.  

 

Dotychczas uzgodniono trzy wskaźniki: 

 wskaźnik standaryzowanego opadu (SPI) dla suszy meteorologicznej;  

 frakcję aktywnego promieniowania słonecznego wchłanianego 

fotosyntetycznie (fAPAR) dotyczącą skutków suszy dla roślinności;  

 wskaźnik eksploatacji wody plus (WEI+) dotyczący presji na zasoby 

wodne związanej z poborami wody. 

Wskaźniki te można obliczyć na podstawie informacji już dostępnych lub 
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opracowywanych  (Komunikat Komisji …  2012). 

 

Jednocześnie w przytoczonych powyżej dokumentach Komisja Europejska 

kładzie nacisk na pilną potrzebę opracowania i wdrożenia programów 

zapobiegania skutkom suszy na poziomie krajowym, których podstawą jest 

szczegółowa identyfikacja tego zjawiska w ujęciu regionalnym w odniesieniu do 

Planów Gospodarowania Wodami w poszczególnych dorzeczach. To z kolei 

determinuje przeprowadzenie szczegółowych analiz dla wydzielonych 

Regionów Wodnych, pośrednio także dla poszczególnych zlewni bilansowych 

(tab.10). 

Oceny szczegółowej podatności obszarów na zagrożenia związane z 

występowaniem poszczególnych typów suszy, przebiegu samego zjawiska, 

sposobów prognozowania oraz jego potencjalnych skutków dla poszczególnych 

sektorów gospodarki narodowej, należy wykonać już na etapie opracowania 

“Planów ...” (rozdz. 12) w oparciu o wskaźniki wskazane w kolumnie wskaźniki 

obligatoryjne w tabeli nr 10 oraz w odniesieniu do zestawień tabelarycznych 

zamieszczonych w rozdziale 6. 

Analizy w trybie operacyjnym i prognozy należy wykonywać w oparciu o 

odrębny zestaw wskaźników obligatoryjnych i uzupełniających (nomenklatura 

przyjęta przez autorów na potrzeby opracowania), dostosowanych do 

warunków lokalnych, panujących w poszczególnych zlewniach bilansowych w 

oparciu o wykaz zamieszczony w tabeli 10 niniejszej metodyki. Część 

wskaźników ze względu na swoją uniwersalność, znajduje zastosowanie 

zarówno w analizach historycznych jak i w monitoringu w trybie operacyjnym.  

Przy ocenie przydatności (tab.9.) i wyborze wskaźników (tab.10.) , wykonanym 

częściowo na podstawie zaleceń wskazanych przez uznanych w kraju 

specjalistów (m.in. Doroszewski i in. 2012, Kaznowska 2010, Kręgiel, 

Jarosińska 2009,  Lorenc 2006, Łabędzki 2004, Łabędzki, Bąk 2004, Paszczyk, 

Michalski 2012, Tokarczyk 2008, Tokarczyk, Szalińska, Otop 2012) przyjęto 

następujące założenia: 

 Dostępność i jakość danych monitoringowych (IUNG-PIB, IMGW-PIB, PI-

PIB, zasoby katastru wodnego), 
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 Porównywalność wskaźników w ujęciu regionalnym i krajowym, 

 Możliwość wykonania ocen dla wszystkich typów suszy, 

 Przydatność do trybu operacyjnego, 

 Uwzględnienie wskaźników w istniejących systemach monitorowania 

zjawiska suszy w kraju i na świecie oraz wnioski z wyników ich 

zastosowania, 

 Dotychczasowe wykorzystanie w pracach badawczych i przydatność dla 

celów prognostycznych, 

 Możliwość przedstawienia interpretacji wyników w sposób przyswajalny 

dla użytkowników wód bez wiedzy specjalistycznej, 

 Możliwość jednoczesnego (w oparciu o zestaw wskaźników) określenia 

czasu trwania, natężenia i zasięgu zjawiska (ujęcie regionalne), 

 Możliwość określenia wpływu suszy na poszczególne działy gospodarki, 

środowisko i człowieka. 

W przypadku zlewni, dla których znaczące zagrożenie suszą zostało 

potwierdzone wynikami opublikowanymi w opracowaniu Susze w Polsce i 

celowość uwzględniania tego zjawiska w ocenach oddziaływania górnictwa 

odkrywkowego węgla brunatnego na środowisko (Wachowiak, Kępińska-

Kasprzak, 2011) rozszerzono zakres wskaźników obligatoryjnych PDSI. 

Zastosowanie wskaźnika EDI jako wskaźnika obligatoryjnego zaproponowano 

w odniesieniu do zlewni, dla których szczególnie istotna jest ocena suszy 

długotrwałych. 

 

Zakres wykorzystywanych wskaźników, należy weryfikować zgodnie z 

zidentyfikowanymi na etapie opracowania i każdorazowej aktualizacji 

„Planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych”.  
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Tabela 9. Przydatność wskaźników do monitoringu suszy 

L. p. Wskaźnik Rekomendacja Zakres danych 
Źródło danych 
wejściowych 

Zastosowanie Uzasadnienie 

1 

Wskaźnik suszy 
efektywnej (EDI - 
Effective Drought 
Index) 

International Center for Advanced 
Mediterranean Agronomic Studies 
(CIHEM) powołane z inicjatywy Rady UE 
i OECD (Byun H.R., Kim D.W. 2010) 
 
Stosowany w trybie operacyjnym m.in. 
przez Korea Meteorological 
Administration  
 
Stosowany przez IMGW PIB 

opad  
(wartości 
standaryzowane) 

IMGW-PIB  
(dane standardowe) 

Jako wskaźnik 
podstawowy w 
identyfikacji suszy 
atmosferycznej dla 
suszy krótko i 
długoterminowych 

 Możliwość zastosowania w trybie 
operacyjnym – krok 1-dniowy 

 Wskaźnik możliwy do zastosowania 
niezależnie od warunków lokalnych 

 Odniesienie do danych z wielolecia 

 Dostępność danych 

 Wartości standaryzowane 
pozwalają na porównywalność 
poszczególnych regionów 

 Zalecenie do stosowania w 
monitoringu regionalnym 
(Tokarczyk, Szalińska, Otop 2012) 

2 

Klimatyczny Bilans 
Wodny – KWB 
(CWB - Climatic 
Water Balance) 
 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
 
IUNG-PIB Puławy – Istniejący/pełny 
system monitoringu i upowszechniania 
danych KWB 

opad, 
promieniowanie 
netto, temperatura, 
ciśnienie, prędkości 
wiatru, 
ewapotranspiracja 
wskaźnikowa, 

IMGW-PIB/IUNG-PIB 
 

Jako wskaźnik 
podstawowy w 
identyfikacji suszy 
atmosferycznej i 
glebowej dla suszy 
krótko i 
długoterminowych 

 Możliwość zastosowania w trybie 
operacyjnym  

 Istniejący system monitoringu  
KBW dla całej Polski na poziomie 
gmin (IUNG Puławy) 

 Bieżąca prezentacja wyników 

 Możliwość zastosowania dla 
różnych kroków czasowych 

 Daje pełniejszy od SPI i EDI obraz 
warunków wilgotnościowych 
obszaru (Tokarczyk 2008) 

 Dostępność danych 

3 

Wskaźnik surowości 
suszy Palmera PDSI 
(Palmer Drought 
Servity Index) 

Oficjalny wskaźnik, wykorzystywany w 
trybie operacyjnym przez National 
Oceanic and Atmospheric Administration 
(NOAA) 
 
Stosowany przez Climatic Research Unit 
- School of Environmental Sciences in 
University of East Anglia w 
przygotowaniu raportów 
Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian 
Klimatu (IPCC) 
 
The Institute of Meteorology of Portugal 
 
Australian Centre for Sustainable 
Catchments, University of 
Southern Queensland, Toowoomba, 
Australia 

wieloletnie ciągi 
klimatyczne, opad, 
ewapotranspiracja 
rzeczywista i 
ewapotranspiracja 
potencjalna, 
temperatura, 
wilgotność gleby, 
retencja, odpływ, 

IMGW-PIB/IUNG-PIB 
 

Jako empiryczny 
wskaźnik pomocniczy w 
identyfikacji suszy 
atmosferycznej i 
glebowej  

 Brak zastosowania na terenach 
górskich i w okresie zimowym 

 Wskaźnik zalecany do określania 
intensywności, początku i końca 
suszy (Cloppet 2011) 

 Ograniczona dostępność danych 

 Wskazanie zastosowania w 
monitoringu regionalnym dla 
obszarów jednorodnych 

 Możliwość bieżącej kalibracji 
wskaźnika 
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L. p. Wskaźnik Rekomendacja Zakres danych 
Źródło danych 
wejściowych 

Zastosowanie Uzasadnienie 

4 

Wskaźnik 
względnego opadu – 
RPI Relative 
Precipitation Index 

W Polsce wykorzystywany do 
monitoringu suszy wykonywanym przez 
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badawczy 
ITP. w Bydgoszczy 

opad  
(wartości 
standaryzowane) 

IMGW-PIB  
(dane standardowe) 

Wskaźnik pomocniczy w 
charakterystyce susz 
atmosferycznych 
Brak zastosowania w 
monitoringu 
operacyjnym 

 Wskaźnik przeznaczony do 
klasyfikacji suszy na podstawie 
odniesienia sum opadów z okresu 
obserwacji do sum z wielolecia  

 Brak zastosowania w trybie 
operacyjnym 

5 

Wskaźnik 
standaryzowanego 
opadu – SPI 
(Standardized 
Precipitation Index) 

Kopenhaga/Geneva 15.12.2009 (WMO) 

Standardized Precipitation Index User 
Guide, 2012, (in:)  
WMO – No. 1090  

Stosowany w trybie operacyjnym przez 
służby ponad 70 krajów świata m.in.: 
Narodowe Centrum Zapobiegania Suszy 
w USA 

W Polsce wykorzystywany do 
monitoringu suszy na Kujawach 
(Łabędzki, Bąk 2011) 

Wskaźnik uzgodniony przez grupę 
ekspercką ds. niedoborów wody i suszy 
przy Komisji Europejskiej 

Wskaźnik rekomendowany przez IMGW-
PIB 
 

opad  
(wartości 
standaryzowane) 

IMGW-PIB  
(dane standardowe) 

Jako wskaźnik 
podstawowy w 
identyfikacji suszy 
atmosferycznej  

 Wskazanie wskaźnika SPI przez 
międzynarodowy zespół ekspercki 
WMO jako uniwersalnego 
narzędzia do identyfikacji suszy 
atmosferycznej, 

 Możliwość zastosowania dla 
różnych kroków czasowych 
(Tokarczyk 2008)  

 Dostępność danych  

 Wartości standaryzowane 
pozwalają na porównywalność 
poszczególnych regionów 

 Możliwość zastosowania do celów 
prognostycznych w ograniczonym 
zakresie  – sprawdzalność 80-
100% (wg Łabędzki, Bąk 2011) 

6 
Wskaźnik suchości 
Gaussena 

Wskaźniki przydatne w monitoringu lokalnym – nie uwzględniane w planach zapobiegania skutkom suszy 

7 Indeks Gaussena 

8 

Współczynnik 
hydrotermiczny 
Sielianinowa – HTC 
(Selyaninov's 
hydrothermal 
coefficient) 

Wskazany w raporcie WMO - 
Commission For Agricultural 
Meteorology (CAgM Report No. 101) 
jako kompleksowy wskaźnik suszy w 
meteorologii rolniczej (WMO 2006) 
 
Powszechnie stosowany w Federacji 
Rosyjskiej  

opad, temperatura 
IMGW-PIB  
(dane standardowe) 

Wskaźnik pomocniczy 
przeznaczony do ocen 
historycznych susz 
atmosferycznych i 
glebowych, ze 
wskazaniem (wg 
Ziernicka-Wojtaszek 
2012) do wykorzystania 
przy ocenach suszy w 
okresach wegetacyjnych 
na obszarach rolniczych 

 Dostępność danych 

 Dekadowy/miesięczny krok 
czasowy 

 Wskazanie do wykorzystania w 
ocenach podatności obszaru na 
susze na podstawie danych 
archiwalnych (Ziernicka-Wojtaszek 
2012) 

 Wskazanie zastosowania w 
monitoringu regionalnym dla 
obszarów jednorodnych 

 Wskazanie zastosowania w 
monitoringu regionalnym dla 
obszarów jednorodnych 
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L. p. Wskaźnik Rekomendacja Zakres danych 
Źródło danych 
wejściowych 

Zastosowanie Uzasadnienie 

 9 
Wskaźnik suszy 
rolniczej - CDI (Crop 
Drought Index) 

 

ewapotranspiracja 
rzeczywista, 
ewapotranspiracja 
potencjalna  

IMGW-PIB/IUNG-PIB 
(obliczenia empiryczne) 

Wskaźnik pomocniczy, 
przeznaczony do 
bieżącego 
monitorowania 
intensywności suszy 
glebowej i 
atmosferycznej 

 Ograniczona dostępność danych 

 Miesięczny krok czasowy 

 Możliwość zastosowania do celów 
prognostycznych w ograniczonym 
zakresie  – sprawdzalność 50-
100% (wg Łabędzki, Bąk 2011)  

 Możliwość korelacji z SPI dla ocen i 
prognoz sporządzanych dla 
konkretnych siedlisk i upraw  

 

10 

Wskaźnik 
wilgotności upraw - 
CMI (Crop Moisture 
Index) 

Oficjalny wskaźnik, wykorzystywany w 
trybie operacyjnym przez National 
Weather Service - National Oceanic and 
Atmospheric Administration (NOAA) 
 
 

jak w przypadku 
PDSI, wilgotność 
gleby 

IMGW-PIB  
(dane standardowe) 
IMGW-PIB/IUNG-PIB 
(obliczenia empiryczne) 

Wskaźnik pomocniczy, 
przeznaczony do 
bieżącego 
monitorowania 
intensywności suszy 
glebowej w odniesieniu 
do ściśle określonych 
obszarów/siedlisk  

 Częściowa dostępność danych 

 Tygodniowy krok czasowy 

 Zasięg regionalny 
Brak zastosowania dla ocen 
długoterminowych (Cloppet 2011) 

 Możliwość zastosowania w trybie 
operacyjnym dla obszarów 
rolniczych (Kręgiel, Jarosińska 
2009) 

 

11 
Wskaźnik niedoboru 
dynamicznych 
zasobów wodnych  

Zestaw wskaźników proponowanych 
przez Tokarczyk do oceny ilościowej 
suszy hydrologicznej (Tokarczyk 2008, 
Tokarczyk, Szalińska, Otop 2012) 

powierzchnia zlewni, 
niedobór zasobów 
dyspozycyjnych, 
przepływy 

Kataster, MPHP 2010, 
IMGW-PIB  
(dane standardowe), 
obliczenia empiryczne 

Wskaźniki pomocnicze 
przeznaczone do 
kompleksowych opisów 
niżówek 
hydrologicznych w 
regionach wodnych na 
podstawie 
charakterystyk 
hydrologicznych  

 Wskaźnik uniwersalny, 
porównywalny dla różnych 
obszarów 

 Brak zastosowania w trybie 
operacyjnym 

 Konieczność zastosowania wzorów 
i modeli empirycznych  

12 
Wskaźnik 
intensywności 
niżówki  

13 

Wskaźnik 
procentowy 
występowania 
niżówek  

14 

Metoda przepływu 
granicznego (ThLM -  
Threshold Level 
Method) 

WATCH – Water and Global Change - 
Projekt finansowany ze srodków Unii 
Europejskiej (6PR), indices for different 
types of droughts and floods at different 
scales – Technical Report No.11, Henny 
A.J. van Lanen, Zbigniew W. 
Kundzewicz, Lena M. Tallaksen, Hege 
Hisdal, Miriam Fendeková & Christel 
Prudhomme 2008 
 
Hydrological Drought, A Study across 
Europe (Stahl,  2001) 
 
 

przepływy 
IMGW-PIB  
(dane standardowe) 

Wskaźnik podstawowy 
w identyfikacji suszy 
hydrologicznej 
przeznaczony dla 
wszystkich poziomów 
monitoringu i 
prognozowania  

 Dostępność danych 

 Możliwość zastosowania w trybie 
operacyjnym  

 Konieczność wyboru kryterium 
przyjętego do wyznaczania 
wartości granicznej w zależności od 
celu monitoringu i charakterystyki 
obserwowanego regionu 

 Możliwość doboru kryterium i 
wartości granicznej dla określonego 
czasokresu (dzień, tydzień dekada, 
miesiąc, itd.) (Vogel, Fennessey 
1994) 

 Możliwość zastosowania do celów 
prognostycznych 
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L. p. Wskaźnik Rekomendacja Zakres danych 
Źródło danych 
wejściowych 

Zastosowanie Uzasadnienie 

 Zastosowanie w monitoringu; 
lokalnym regionalnym i krajowym 

 

15 

Krzywa sum czasów 
trwania przepływów 
(FDC – Flow 
Duration Curve) 

 
przepływy (ciągi 
wieloletnie)  

IMGW-PIB  
(dane standardowe) 

Wskaźnik podstawowy 
w identyfikacji suszy 
hydrologicznej 
przeznaczony dla 
wszystkich poziomów 
monitoringu i 
prognozowania 

 Dostępność danych 

 Możliwość zastosowania w trybie 
operacyjnym 

 Wskaźnik uniwersalny, 
porównywalny dla różnych 
obszarów 

 Możliwość zastosowania do celów 
prognostycznych 

 Zastosowanie w monitoringu; 
lokalnym regionalnym i krajowym 

16 
Wskaźnik 
zagrożenia suszą 
gruntową (kn) 

Jest to wskaźnik stosowany obecnie 
przez Państwową Służbę 
Hydrogeologiczną 

stany wód PIG-PIB 

Wskaźnik podstawowy 
w identyfikacji suszy 
hydrogeologicznej 
(gruntową) 
przeznaczony dla 
wszystkich poziomów 
monitoringu i 
prognozowania 

 Dostępność danych 

 Możliwość zastosowania w trybie 
operacyjnym 

 Wskaźnik uniwersalny, 
porównywalny dla różnych 
obszarów 

 Możliwość zastosowania do celów 
prognostycznych 

 Zastosowanie w monitoringu; 
lokalnym regionalnym i krajowym 

17 

Wskaźnik zapasu 
wody 
powierzchniowej 
(SWSI – Surface 
Water Supply Index) 

Natural Resources Conservation Service 
- USA 

miesięczna grubość 
pokrywy śnieżnej, 
przepływy i opad 
deszczu 
potrzeby wodne 

IMGW-PIB, kataster 
wodny 
 

Wskaźnik uzupełniający 
w identyfikacji suszy 
hydrologicznej 
przeznaczony dla 
wszystkich poziomów 
monitoringu i 
prognozowania na 
obszarach górskich 
(Tsakiris i in. 2007) 

• Dostępność danych 
• Możliwość zastosowania w trybie 

operacyjnym 
• Wskaźnik uniwersalny, 

porównywalny dla obszarów 
górskich 

• Możliwość zastosowania do celów 
prognostycznych w ograniczonym 
zakresie 

• Zastosowanie w monitoringu; 
lokalnym regionalnym i krajowym 
dla obszarów górskich na których 
głównym zasilania w wodę 
powierzchniową jest śnieg (Shafer, 
Dezman i in. 1982) 
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Tabela 10. Zalecenia stosowania poszczególnych wskaźników w odniesieniu do zlewni bilansowych i regionów wodnych 

Region wodny Zlewnie bilansowe RZGW 
Wskaźniki 

obligatoryjne* 
Wskaźniki 

uzupełniające ** 

Wskaźniki przeznaczone 
do uzupełnienia analiz 

historycznych *** 

Górnej Odry 

Kłodnica Gliwice 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Górna Odra (bez Kłodnicy) Gliwice 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

SWSI 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Środkowej Odry 

Nysa Łużycka Wrocław 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

SWSI 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Bóbr Wrocław 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

SWSI 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Obrzyca Wrocław 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Barycz Wrocław 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Widawa Wrocław 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Bystrzyca Wrocław 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

PDSI, WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Nysa Kłodzka Wrocław 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

PDSI, WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

SWSI 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Mała Panew Wrocław 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Osobłoga Wrocław 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

PDSI, WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Kaczawa Wrocław 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Przyodrze Wrocław 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 
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Dolnej Odry i 
Przymorza 

Zachodniego 

Wieprza i przyległe Przymorze Szczecin 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Przymorze od Parsęty do J.Jamno Szczecin 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Parsęta Szczecin 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Przymorze od J. Resko Przymorskie do Parsęty Szczecin 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Rega i przyległe Przymorze Szczecin 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Lewobrzeżna zlewnia dolnej Odry Szczecin KBW, SPI, KN, WKE FDC, HTC, CDI, CMI, 
RPI, niżówki, wskaźniki z 

istniejących sieci 
monitoringowych 

Gowienica Szczecin 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Międzyodrze - Zalew Szczeciński - wyspy Wolin i 
Uznam 

Szczecin 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Ina Szczecin 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Płonia Szczecin 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Rurzyca -Tywa Szczecin 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

PDSI, WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Odra graniczna do Widuchowej Szczecin 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

PDSI, WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Myśla Szczecin 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

PDSI, WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Kurzyca - Słubia Szczecin 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

PDSI, WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Ilanka, Pliszka, Konotop i Kanał Luboński Szczecin 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

PDSI, WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
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monitoringowych 

Prawobrzezna zlewnia Dziwnej i Przymorze do J.Liwia 
Łuża 

Szczecin 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Warty 

Drawa Poznań 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Wełna Poznań 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

PDSI, WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Dolna Warta Poznań 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

PDSI, WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Warta od Obrzycka do Noteci Poznań 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

PDSI, WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Poznańskie Dorzecze Warty Poznań 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

PDSI, WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Obra Poznań 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

PDSI, WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Warta od Neru do Prosny Poznań 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

PDSI, WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Ner Poznań 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Warta od Widawki do Neru Poznań 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Widawka Poznań 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Warta od Liswarty do Widawki Poznań 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Noteć pradoliny toruńsko-eberswaldzkiej Poznań 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

EDI, WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Górna Noteć Poznań 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

EDI, WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 
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Warta od Prosny do Kanału Mosińskiego Poznań 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

EDI, WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Prosna Poznań 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Górna Warta Poznań 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Liswarta bez Kocinki Poznań 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Gwda Poznań 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Ücker Ücker Szczecin KBW, SPI, KN, WKE FDC, HTC, CDI, CMI, 
RPI, niżówki, wskaźniki z 

istniejących sieci 
monitoringowych 

Izery 

Łaba 

Wrocław 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

SWSI 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Orlicy Wrocław 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

SWSI 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Łaby i Ostrożnicy 
(Upa) 

Wrocław 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

SWSI 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Metuje Wrocław 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

SWSI 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Morawy Nysa Kłodzka Wrocław 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

SWSI 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Górnej Wisły 

Nida Kraków 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Wisła od Sanu do Sanny Kraków 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Wisła od Wisłoki do Sanu Kraków 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Wisła od Nidy do Wisłoki Kraków 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
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monitoringowych 

Wisła od Przemszy do Nidy Kraków 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Raba Kraków 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

SWSI 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

San z Wisłokiem Kraków 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

SWSI 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Wisłoka Kraków 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

SWSI 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Dunajec Kraków 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

SWSI 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Skawa Kraków 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

SWSI 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Soła Kraków 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

SWSI 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Środkowej Wisły 

Zlewnia systemu Wielkich Jezior Mazurskich i zlewnia 
Pisy 

Warszawa 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

PDSI, WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Zlewnia Narwi od granicy państwa do ujścia Biebrzy 
(górna) 

Warszawa 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

PDSI, WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Zlewnia Narwi od ujścia Biebrzy do Pułtuska z 
wyłączeniem zlewni systemu Wielkich Jezior Mazurskich 

i Pisy 
Warszawa 

KBW, SPI, ThLM, KN, 
PDSI, WKE 

FDC, HTC, CDI, CMI, 
RPI, niżówki, wskaźniki z 

istniejących sieci 
monitoringowych 

oś Wisły Warszawa 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

WKE FDC, HTC, CDI, CMI, 
RPI, niżówki, wskaźniki z 

istniejących sieci 
monitoringowych 

Zlewnie lewostronnych dopływów Wisły od ujścia Bzury 
do granicy RZGW Warszawa 

Warszawa 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Zlewnia prawostronnych dopływów Wisły od ujścia Wilgi 
do ujścia Kanału Żerańskiego, Kanału Żerańskiego do 
km 8+600 z Kanałem Bródnowskim (górnym) włącznie 

Warszawa 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Zlewnie lewostronnych dopływów Wisły od ujścia Pilicy 
do ujścia Bzury 

Warszawa 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
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monitoringowych 

Zlewnie prawostronnych dopływów Wisły od ujścia 
Wieprza do ujścia Wilgi włącznie 

Warszawa 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Zlewnia Radomki Warszawa 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Zlewnie lewostronnych dopływów Wisły od ujścia 
Kamiennej do ujścia Pilicy z wyłączeniem zlewni 

Radomki 
Warszawa 

KBW, SPI, ThLM, KN, 
WKE 

FDC, HTC, CDI, CMI, 
RPI, niżówki, wskaźniki z 

istniejących sieci 
monitoringowych 

Zlewnie prawostronnych dopływów Wisły od granicy 
RZGW Warszawa do ujścia Wieprza 

Warszawa 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Zlewnia Pilicy Warszawa 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Zlewnia Wkry Warszawa 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Zlewnia własna Jeziora Zegrzyńskiego włącznie z 
Kanałem Żerańskim od km 8+600 do ujścia rzeki Długiej 

włącznie, oraz zlewnia Narwi poniżej zapory Dębe z 
wyłączeniem zlewni Wkry 

Warszawa 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Zlewnie Wieprza Warszawa 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Zlewnie prawostronnych dopływów Wisły od ujścia 
Narwi do granicy RZGW Warszawa 

Warszawa 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Zlewnia Biebrzy Warszawa 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

PDSI, WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Zlewnia Narwi od granicy państwa do ujścia Biebrzy 
(dolna) 

Warszawa 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Zlewnia Bzury Warszawa 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Zlewnie lewostronnych dopływów Wisły od granicy 
RZGW Warszawa do ujścia Kamiennej 

Warszawa 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Zlewnie lewostronnych dopływów Bugu granicznego Warszawa 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

PDSI, WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
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monitoringowych 

Dolnej Wisły 

Brda Gdańsk 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Słupia Gdańsk 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Łeba Gdańsk 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Drwęca Gdańsk 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

PDSI, WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Wisła od dopływu spod Bogucina do Wdy Gdańsk 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Reda i Piaśnica Gdańsk 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Pasłęka i Bauda Gdańsk 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

PDSI, WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Wda Gdańsk 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Wierzyca Gdańsk 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Radunia i Motława Gdańsk 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Wisła od Wdy do ujścia Gdańsk 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

PDSI, WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Łupawa Gdańsk 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Elbląg i Żuławy Elbląskie Gdańsk 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Zalew Wiślany Gdańsk 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 
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Małej Wisły 

Przemsza Gliwice 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Mała Wisła (bez Przemszy) Gliwice 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

SWSI 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Łyny i Węgorapy 

Zlewnie dopływów Pregoły (z wyłączeniem zlewni Łyny) Warszawa 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

PDSI, WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Zlewnia Łyny oraz zlewnie Jarftu i Świeżej w granicach 
państwa 

Warszawa 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Świeżej Warszawa 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Jarftu Warszawa 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Niemna Zlewnia Niemna w granicach państwa Warszawa 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

PDSI, WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Dniestru Dniestr Kraków 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

SWSI 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Czarnej Orawy Czarna Orawa Kraków 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

SWSI 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

Czadeczki Czadeczka Gliwice 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

WKE 
FDC, HTC, CDI, CMI, 

SWSI 

RPI, niżówki, wskaźniki z 
istniejących sieci 
monitoringowych 

* wskaźniki obligatoryjne dla I cyklu planistycznego w tym oznaczone sygnaturą WKE wskaźniki Komisji Europejskiej 
** do wyboru przez opracowującego „Plan ograniczenia skutków…” 
*** dotyczy zlewni bilansowych, dla których nie przeprowadzano szczegółowych badań historycznych  
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W zamieszczonej powyżej tabeli dokonano podziału wskaźników 

wytypowanych  na podstawie oceny eksperckiej do wykorzystania wstępnych 

prac nad sporządzeniem „Planów przeciwdziałania skutkom …” z zachowaniem 

następujących założeń: 

 Wskaźniki historyczne: 

 wykorzystanie istniejących systemów monitoringowych, 

 dostępność danych pomiarowych i minimalizacja stopnia 

komplikacji obliczeń, 

 możliwość wykorzystania dotychczas sporządzanych ocen i 

charakterystyk suszy i niedoborów wód, 

 ujednolicenie zestawu wskaźników dla poszczególnych zlewni 

bilansowych, 

 osiągnięcie celu głównego wstępnych analiz danych historycznych 

jakim jest sporządzenie szczegółowej mapy zróżnicowania 

przestrzennego zagrożeń spowodowanych niedoborem wód – 

wytypowanie obszarów szczególnie narażonych, 

 Wskaźniki pomocnicze: 

 wykorzystanie maksymalnej liczby wskaźników możliwych do 

zastosowania w warunkach polskich w celu pozostawienia 

możliwości wyboru wskaźników docelowych przez wykonawcę 

„Planu przeciwdziałania skutkom …”, 

 dostępność danych pomiarowych i możliwości techniczne 

rozszerzenia zakresu monitoringu zjawiska suszy, 

 porównywalność wskaźników dla obszarów niżowych i górskich, 

 w przypadku wskaźnika SWSI – uwzględnienie zmian w 

dostępności zasobów powierzchniowych, wynikających z okresowej 

retencji śnieżnej, 

 Wskaźniki obligatoryjne: 

 uwzględnienie w ocenie wstępnej wszystkich typów suszy, 
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 maksymalne – możliwe wykorzystanie istniejących systemów 

monitorowania zjawiska suszy, 

 maksymalne – możliwe ujednolicenie zastosowanych wskaźników 

dla wszystkich zlewni bilansowych (porównywalność wyników), 

 pozytywne rekomendacje i sprawdzone zastosowanie w praktyce 

krajowej i zagranicznej, 

 dostępność danych pomiarowych, 

 w przypadku zlewni bilansowych, wskazanych jako szczególnie 

zagrożone suszami w oparciu o analizy przestrzenne (ryc. 1) 

konieczność rozszerzenia liczby i zakresu wskaźników. 

Wskaźniki wskazane w materiałach Komisji Europejskiej należy traktować 

jako obligatoryjne. Jednakże ich wykorzystanie jest uwarunkowane 

dostępnością danych.  

Powyższe wytyczne do wykorzystania wskaźników należy traktować jako 

zalecenia do wstępnej (I cykl planistyczny) analizy zjawisk suszy i opracowania 

założeń wyjściowych „Planów przeciwdziałania skutkom…”. Zakres wskaźników 

należy każdorazowo weryfikować na podstawie bieżących (w odniesieniu do 

okresu obowiązywania planów, o których mowa powyżej) prac grup roboczych 

powołanych zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi w rozdz. 11.2. 

Poszczególne etapy oceny i weryfikacji wskaźników przedstawia ryc. 5.  
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Ryc.  5. Schemat wykorzystania i weryfikacja stosowanych wskaźników suszy 
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99  MONITORING SUSZY W POLSCE, PROPOZYCJA 

MONITORINGU OPERACYJNEGO 

 

9.1 Monitoring susz w Polsce – stan obecny 

O ile badania naukowe nad przebiegiem poszczególnych typów suszy są w 

Polsce prowadzone od dawna, zarówno przez naukowców z uczelni wyższych 

jak i ośrodków badawczo-rozwojowych, o tyle monitoring bieżący tych zjawisk 

jest prowadzony w sposób wybiórczy. Na dzień dzisiejszy dysponujemy 

stosunkowo dużą liczbą publikacji i opracowań o charakterze mniej lub bardziej 

naukowym, dotyczących przebiegu suszy w ujęciu historycznym. Są to jednak 

w większości opracowania o zasięgu lokalnym, względnie regionalnym. Próby 

kompleksowego podejścia do tematu w ujęciu ogólnokrajowym podejmowało 

wielu specjalistów. Prace tych autorów stanowią niewątpliwie bogatą bazę 

wyjściową i punkt odniesienia do interpretacji częstotliwości, przebiegu i 

charakteru skutków suszy występujących obecnie. Opracowanie planów 

przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych i dorzeczach wymaga 

jednak organizacji stałego monitoringu wszystkich typów tego zjawiska w trybie 

operacyjnym lub quasi operacyjnym. W organizacji tego monitoringu należy 

wykorzystać istniejące systemy pomiarowe, detekcyjne i informatyczne 

funkcjonujące w ramach monitoringu państwowych służb.  

W zakresie prognozowania i monitorowania zjawiska suszy służbami 

odpowiedzialnymi są:  

 Państwowa Służba Hydrologiczno-Meteorologiczna, którą pełni 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut 

Badawczy,  

 Państwowa Służba Hydrogeologiczna, którą pełni Państwowy 

Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy. 

W ramach powierzonych ustawowo obowiązków IMGW opracowuje 
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ostrzeżenia przed niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w atmosferze i 

hydrosferze. Istniejący system monitoringu i prognozowania zjawisk 

meteorologicznych i hydrologicznych nie jest w pełni przystosowany do 

modelowania bieżących obserwacji w celu uzyskania długoterminowej prognozy 

zjawiska suszy.  

W zakresie monitoringu zasobów hydrogeologicznych opracowywane są 

prognozy średnioterminowe – trzymiesięczne, wydawane w formie 

Komunikatów i Prognoz przez Państwową Służbę Hydrogeologiczną. 

Komunikaty i prognozy zawierają analizy aktualnego stanu wód podziemnych, 

powierzchniowych, warunki meteorologiczne, prognozy hydrogeologiczno-

meteorologiczne oraz przebieg zjawisk historyczno-meteorologicznych, 

historyczny przebieg zjawisk niżówkowych i susz. Prognoza zawiera analizę 

wpływu przewidywanego stanu wód podziemnych na możliwości ich poboru.  

Na podstawie Ustawy Prawo wodne dyrektorzy regionalnych zarządów 

gospodarki wodnej zostali zobowiązani do koordynacji działań związanych z 

ochroną przed suszą. Dedykowany serwis istnieje na stronach Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, który prezentuje bieżące i historyczne 

dane dotyczące deficytu i nadwyżki opadu w stosunku do opadu średniego z 

wielolecia. Prezentowany jest również wskaźnik zagrożenia suszą gruntową 

obliczany na podstawie aktualnego, średniego i niskiego stanu zwierciadła wód 

podziemnych z wielolecia.  

Nie każdy punkt monitoringu może spełniać warunki niezbędne dla oceny 

niżówki hydrogeologicznej. Wstępnie przyjęto, że dla komunikatów o bieżącej 

sytuacji hydrogeologicznej wydawanej przez Państwową Służbę 

Hydrogeologiczną warunki spełnia punkt ujmujący zwierciadło swobodne 

zalegające na głębokości mniejszej lub równej 10,00 m. Można też do 

określenia niżówki wykorzystać wartości progowe położenia zwierciadła wód 

podziemnych określone metodami statystycznymi z obserwacji wieloletnich. 

Niestety nie są to długie ciągi. Ciąg o długości od 15 do 20 lat można przyjąć, 

ze daje dobrą wiarygodność.  

Istnieje również ogólnopolski monitoring suszy prowadzony przez Instytut 

Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, utworzony w 2007r. na 

wniosek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Monitoring ten jest realizowany 



 

OCHRONA PRZED SUSZĄ W  PLANOWANIU GOSPODAROW ANIA W ODAMI – METODYKA POSTĘPOWANIA   

 

       

- 102 - 

 

dla potrzeb rolnictwa. Instytut wyznacza obszary, na których ze względu na 

wskaźniki meteorologiczne i rodzaj gleb istnieje możliwość pojawienia się 

zagrożenia suszy. Dla poszczególnych gatunków roślin i rodzajów gleb 

agregowane są wskaźniki, które prezentowane są jako klimatyczny bilans 

wodny – KBW. Wartości krytyczne wskaźnika umieszczono w Rozporządzeniu 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 maja 2007 (Dz.U.Nr 90 poz 601) 

dzięki czemu można je porównać z otrzymanymi wynikami KBW. Zestawienia te 

zawierają dane sześciodekadowe w okresie wegetacyjnym roślin tj. od 1 

kwietnia do 30 września. Obszary o wartościach niższych przyjętych uznaje się 

za potencjalnie narażone na wystąpienie zjawiska suszy rolniczej. Wyznaczone 

obszary, na których istnieje zagrożenie wystąpienia suszy wykorzystywane są 

w systemie ubezpieczeń upraw rolniczych do wypłacania odszkodowań za 

poniesione straty przez rolników. W systemie monitoringu IUNG wykorzystuje 

się stacje synoptyczne i opadowe PSHM, a od 2008 roku rozpoczęto monitoring 

wilgotności gleby pozwalający na weryfikację prognoz strat w plonach.  

Od 2000 r., na skale regionalną (woj. kujawsko-pomorskie), monitoring suszy 

prowadzony jest również przez Wielkopolsko-Pomorski Ośrodek Badawczy 

Instytut Techniczno-Przyrodniczy (od 2010 r.), który opiera się na wskaźniku 

standaryzowanego opadu (SPI). 

9.2 Wykorzystanie istniejących systemów monitoringowych 

Monitoring IMGW-PIB (za Lorenc i in. 2006) – Monitoring prowadzony w 

Ramach projektu  „Prognostyczno-Operacyjny System Udostępniania 

Charakterystyk Suszy POSUCH@”. Informacje dotyczące susz zamieszczane 

są na stronie http://posucha.imgw.pl/. Dane wejściowe dla serwisu pochodzą z 

przygotowanego opisu susz historycznych oraz z wyników uzyskiwanych z 

systemu prognozy rozwoju i oceny suszy. Struktura serwisu złożona jest z 

trzech podstawowych modułów funkcjonalnych: opisu susz historycznych, stanu 

aktualnego oraz prognozy suszy (Ibidem). W serwisie zamieszczane są 

informacje dotyczące wartości wskaźników: EDI - wartości wyznaczane na 

podstawie danych operacyjnych dla stacji meteorologicznych, FDC – wartości z 

ostatnich trzech miesięcy wyznaczane na podstawie danych operacyjnych dla 

stacji hydrologicznych, SPI  w układzie przestrzennym dla całej Polski – 

wskaźnik aktualizowany po zakończeniu każdego miesiąca. Na stronach www 
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serwisu, zamieszczana jest również prognoza obejmująca 2 komponenty: 

prognozę krótkoterminową EDI (wartość wskaźnika jest ekstrapolowana na 

kolejne 3 dni), prognozę długoterminową dla miesięcy letnich - aktualizowaną w 

trybie quasi operacyjnym i zawierającą prawdopodobieństwo zmiany warunków 

wilgotnościowych w odniesieniu do wybranej lokalizacji. 

Monitoring IUNG-PIB - System Monitoringu Suszy Rolniczej (SMSR) został 

opracowany i uruchomiony przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa 

– Państwowy Instytut Badawczy w Puławach na wniosek Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, realizującego zadania Ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o 

ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Dz. U.2005. Nr 150 

poz. 1249 z późn. zm. .2005 (za Doroszewski i in 2012). (…) Susza 

meteorologiczna jest wyznaczana za pomocą KBW. (…) Dane dotyczące opadu 

atmosferycznego P pochodzą z 54 stacji synoptycznych oraz 163 posterunków 

opadowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), 50 stacji 

meteorologicznych Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych 

(COBORU) oraz 27 stacji automatycznych IUNG-PIB ewapotranspiracji 

potencjalnej ETP w SMSR jest wyznaczana na podstawie danych 

meteorologicznych z 54 stacji synoptycznych IMGW oraz z 27 stacji 

automatycznych IUNG-PIB. Łącznie SMSR wykorzystuje dane pozyskiwane z 

294 punktów Na podstawie danych meteorologicznych wyznaczane są wartości 

KBW. Przestrzenne dane z pomiarów punktowych są interpolowane z użyciem 

aplikacji Geographic Information System (GIS). W SMSR prowadzony jest 

monitoring wilgotności gleby. Wyniki pomiarów są prezentowane na stronie 

internetowej: http://www.susza.iung.pulawy.pl/ (Ibidem) (…). Monitoring 

wilgotności gleby zgodnie z przytoczonym Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi z dnia 9 maja 2007 prowadzony jest dla czterech kategorii gleb w 

odniesieniu do rodzaju upraw. „System składa się sieci punktów pomiarowych 

rozmieszczonych na reprezentatywnych kompleksach, typach i gatunkach gleb 

w skali kraju. Umożliwia prowadzenie w sezonie wegetacyjnym od kwietnia do 

października bieżącej oceny dynamiki zmian uwilgotnienia gleb na wybranych 

polach produkcyjnych oraz wyznaczenie rzeczywistego wpływu stresu wodnego 

na plon (http://www.susza.iung.pulawy.pl/m_wilg) (..)”. Wyniki monitoringu 

wilgotności poszczególnych kategorii gleb i ich potencjalnego wpływu na 

http://www.susza.iung.pulawy.pl/
http://www.susza.iung.pulawy.pl/m_wilg
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wysokość plonów prezentowane są w odniesieniu do poszczególnych gmin. 

Monitoring PIG-PIB – W ramach monitoringu stanów wód podziemnych, 

prowadzonego przez Państwowa Służbę Hydrogeologiczną wykonywana jest 

ocena stanu i zagrożenia wód podziemnych opracowano na podstawie 

wybranych punktów reprezentatywnych i podziału kraju na regionalne obszary 

osłony hydrologicznej. Ocena zagrożeń wykonywana jest odrębnie dla  wód 

podziemnych systemu wodonośnego o zwierciadle swobodnym oraz źródeł – 

wskaźnik zagrożenia niżówką hydrogeologiczną (kn) oraz dla wód podziemnych 

systemu wodonośnego o zwierciadle swobodnym i napiętym – wskaźnik zmiany 

retencji (Rr). Wyniki prezentowane są w kwartalnych Komunikatach o bieżącej 

sytuacji hydrogeologicznej (Komunikat o bieżącej … 2013) publikowanych na 

stronach internetowych 

http://www.psh.gov.pl/materialy_informacyjne/komunikaty/) Państwowej Służby 

Hydrogeologicznej. 

Monitoring ITP w Falentach (dawniej IMUZ) – Regionalny monitoring suszy 

atmosferycznej (meteorologicznej) i rolniczej, prowadzony dla obszaru Kujaw 

na podstawie wskaźników SPI i KBWs (Standaryzowany Klimatyczny Bilans 

Wodny). W ramach monitoringu określane są również wskaźniki RPI i CDI - 

aktualizowany z końcem miesiąca na podstawie wskaźnika SPI z równań 

regresji liniowej. Wyniki w formie tabelarycznej zamieszczane są na 

ogólnodostępnych stronach internetowych 

http://www.imuz.edu.pl/wpob/monitoring_s_r.php  (za Kręgiel, Jarosińska 2009).    

 

9.3 Organizacja monitoringu operacyjnego wskaźników suszy 

Niezwykle ważnym zagadnieniem dla przeciwdziałania skutkom suszy, w tym 

szczególnie dla wdrożenia planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach 

wodnych, jest zorganizowanie właściwego krajowego monitoringu. Monitoring 

ten musi zapewnić: 

 dostarczenie danych z monitoringu parametrów umożliwiających wyliczanie 

wskaźników suszy, 

 monitoringu o takiej rozdzielczości przestrzennej, aby możliwa była 

prawidłowa ocena wskaźników suszy dla całego kraju z dużą 

http://www.psh.gov.pl/materialy_informacyjne/komunikaty/
http://www.imuz.edu.pl/wpob/monitoring_s_r.php
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wiarygodnością,  

 dostęp do danych monitoringowych przez całą dobę, 

 dostęp on-line do danych pomiarowych z wybranych stacji 

monitoringowych,  

  dostęp do danych monitoringowych pozyskiwanych przez: 

  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB w ramach PSHM, 

  Państwowy Instytut Geologiczny PIB w ramach PSH, 

  Instytut Uprawy Nawożenia PIB w Puławach, 

Systemy te należy wykorzystać dla prowadzenia monitoringu dla planów 

przeciwdziałania skutkom suszy. 

Monitoring wskaźników suszy jest niezbędny dla prawidłowej pracy zespołów 

ds. suszy przy RZGW.  

Dane z monitoringu wykonywanego przez IMGW PIB, PIG PIB i IUNG PIB 

powinny być umieszczane na specjalnie utworzonej stronie prowadzonej przez 

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. Przekazywanie danych winno być na tyle 

sprawne, aby zespoły ds. suszy działające przy każdym RZGW, mogły 

okresowo, a w sytuacji zagrożenia suszą – codziennie w godzinach porannych 

zapoznać się z danymi i przeanalizować bieżącą sytuację. Organizacja takiej 

strony możliwa jest na portalu KZGW. 

Ogólny schemat przekazywania danych monitoringowych przedstawia 

 rycina 6. 
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Ryc.  6. Schemat przekazywania danych z monitoringu suszy 

 

 

1100  KATALOG DZIAŁAŃ PRZECIWDZIAŁANIA 

SKUTKOM SUSZY  

 

Ustawa Prawo wodne, w Art. 88r ust.3 określa: 

 Plany przeciwdziałania skutkom suszy, o których mowa w ust. 2, zawierają: 

1) analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych; 

2) propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urządzeń wodnych; 

3) propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów 

wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji. 

Plany przeciwdziałania skutkom suszy zawierają także katalog działań 

służących ograniczeniu skutków suszy. 
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Realizacja ust.3 następuje poprzez zastosowanie odpowiednich działań z 

katalogu działań określonego w tabeli 11, w sposób następujący: 

1)  Analiza możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych 

realizowana jest przez zastosowanie działań nr: 1; 2; 3; 5; 10; 11;  

2)  Propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urządzeń wodnych 

realizowana jest przez zastosowanie działań nr: 4; 6; 7; 8; 9; 22; 23; 

3)  Propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów 

wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji realizowana jest przez 

zastosowanie działań nr: 5; 12; 14; 16; 18; 21; 

Działania ograniczające skutki suszy można podzielić na: 

1) bieżące – możliwe do zastosowania w momencie wystąpienia suszy, 

2) krótkookresowe – które powinny być realizowane w krótkim okresie 

czasu – do 5 lat, 

3) długookresowe – które mogą być realizowane w długiej perspektywie 

czasowej >5 lat do 25 lat,  

Proponowany katalog działań przeciwdziałających skutkom suszy jest 

wykazem otwartym. Oznacza to, że powinien być uzupełniany lub zmieniany w 

kolejnych latach, z wykorzystaniem doświadczeń z wdrożenia z lat poprzednich. 

Uzupełnianie wykazu działań może wynikać także  z rozwoju technologii oraz 

potrzeb. Może wystąpić także potrzeba usunięcia działania z katalogu. 

Wdrażanie działań, winno być poprzedzone analizą kosztów i korzyści, aby 

wdrożenie nie okazało się droższe od spodziewanego ograniczenia strat 

spowodowanych suszą. 

Budując plan zapobiegania skutkom suszy z wykorzystaniem działań 

określonych w wykazie, nie należy nadmiernie rozbudowywać listy działań, ze 

względu na koszty oraz zbytnie ich rozdrobnienie i tym samym zmniejszenie 

efektywności. Katalog działań zawiera tabela 11.  
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Tabela 11. Katalog działań dla planów przeciwdziałania skutkom suszy 

Nr 
działania 

Nazwa działania Opis działania Spodziewany rezultat wdrożenia 

1 Zwiększanie retencji leśnej w zlewni 

Zwiększenie obszarów zalesionych korzystnie wpływa na zatrzymywanie wody 
w gruncie, opóźnia spływ powierzchniowy do odbiorników, zwiększa zasilanie 
wód podziemnych. Odtwarzanie oczek wodnych i budowa zbiorników 
retencyjnych w lasach korzystnie wpływa na bilans wodny zlewni. 

Efekt uzyskuje się w dłuższym 
okresie czasu poprzez poprawę 
bilansu wodnego. Działanie należy 
uznać za niezwykle korzystne i 
konieczne. 

2 
Zwiększanie retencji na obszarach 
rolniczych 

W obszarach występowania suszy zmiana sposobu uprawiania gleby, zmiana 
użytkowania gruntów poprzez wzrost areału użytków zielonych i roślin 
odpornych na suszę, odtwarzanie „oczek wodnych”, budowa zastawek na 
rowach i ciekach wodnych,  

Efekt można uzyskać w krótkim 
okresie czasu, pod warunkiem 
pokonania przyzwyczajeń zamierzeń 
lokalnych społeczności. Działania te 
należy uznać za niezwykle korzystne 
i konieczne 

3 
Zwiększanie retencji na obszarach 
zurbanizowanych 

Dążyć do zdecydowanego zmniejszenia stopnia uszczelnienia powierzchni 
terenu w jednostkach zurbanizowanych, budowa małych, powierzchniowych 
zbiorników retencjonujących wody opadowe, zatrzymywanie wody opadowej 
na każdej działce, 

Efekt jest istotny, jednak rozłożony w 
czasie. Poprzez zmniejszenie 
uszczelnienia terenu, zwiększamy 
znacznie filtrację wód opadowych do 
gruntu, zmniejszamy parowanie. 
Zatrzymanie wody opadowej w 
małych zbiornikach i wykorzystanie 
jej w okresie wegetacji zmniejsza 
wrażliwość na suszę. 

4 
Budowa sieci rozprowadzającej wodę z 
istniejących zbiorników „małej retencji” 

W Polsce od wielu lat realizowane są programy „małej retencji” polegające na 
budowie zbiorników retencyjnych o pojemności 1-5 mln m

3
. Wykorzystanie 

zgromadzonej wody jest znikome z powodu braku technicznie i ekonomicznie 
uzasadnionego systemu rozprowadzania wody do pół rolników. Budowa takiej 
sieci pozwoli w maksymalnym stopniu wykorzystać zgromadzone zasoby 
wody. 

Inwestycja jest kosztowna i efekt 
uzyska się w dłuższym okresie 
czasu. Działanie jest konieczne, aby 
skonsumować zgromadzone dużym 
nakładem zasoby wody w 
zbiornikach sztucznych i w jeziorach 
podpiętrzonych. 

 

 

5 
Wykorzystanie zasobów wód 
podziemnych do nawodnień w rolnictwie 

Polska posiada opracowany bilans wodno-gospodarczy w zakresie wód 
podziemnych, z którego wynikają duże rezerwy wód podziemnych. Istnieje 
możliwość budowy ujęć wód podziemnych, mających na celu sezonowe 
nawadnianie lub deszczowanie upraw rolnych. 

Komisja Dokumentacji Hydrogeologicznych stwierdziła, że „można 
zaakceptować w/w sposób wykorzystania wód podziemnych dla 
przeciwdziałania skutkom suszy w rolnictwie, na obszarach gdzie dysponujemy 

Możliwość bezpośredniego 
wpływania na zabezpieczenie się 
przed skutkami suszy poprzez 
nawadnianie upraw wodami 
podziemnymi. Wymierne korzyści 
gospodarcze. 
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Nr 
działania 

Nazwa działania Opis działania Spodziewany rezultat wdrożenia 

rezerwami zasobów wód podziemnych”. 

6 
Budowa małych zbiorników 
gromadzących wodę w pobliżu pól 
uprawnych 

Budowa małych zbiorników gromadzących wodę w okresie jej nadmiaru, w 
bezpośrednim sąsiedztwie pól uprawnych, daje możliwość bezpośredniego 
reagowania na oznaki suszy. System rozprowadzania wody jest w pełni 
elastyczny i mobilny. Zbiorniki mogą być różnej konstrukcji – betonowe, 
ziemne uszczelniane folią, gliną itp. Pojemność ich to kilka do kilkudziesięciu 
tysięcy m

3
, zależna od możliwości napełnienia i potrzeb w danym rejonie.  

Natychmiastowe i ciągłe 
zapobieganie objawom suszy, 
doskonałe wykorzystanie wód 
opadowych w okresie posusznym, 
zmiana technologii uprawy roślin. 

7 
Budowa zbiorników  retencjonujących 
wodę o pojemności do 20 mln m

3
  

Są to już zbiorniki „dużej” retencji, których budowa z reguły wynika z 
konieczności zapobiegania powodziom. Może okazać się, że będą rejony, 
gdzie taki zbiornik będzie uzasadniony ze względu na suszę. Zbiorniki tej 
wielkości są z reguły wielofunkcyjne, a jedna z funkcji jest alimentowanie w 
okresie niżówek. 

Proces inwestycyjny jest długi, po 
wybudowaniu i jednoczesnej 
budowie sieci rozprowadzającej 
wodę, efekt wykorzystania w okresie 
suszy jest duży i natychmiastowy.  

8 
Budowa zbiorników  retencjonujących 
wodę o pojemności  > 20 mln m

3
 

Są to już zbiorniki „dużej” retencji, których budowa z reguły wynika z 
konieczności zapobiegania powodziom. Może okazać się, że będą rejony, 
gdzie taki zbiornik będzie uzasadniony ze względu na suszę. Zbiorniki tej 
wielkości są z reguły wielofunkcyjne, a jedna z funkcji jest alimentowanie w 
okresie niżówek. 

Proces inwestycyjny jest długi, po 
wybudowaniu i jednoczesnej 
budowie sieci rozprowadzającej 
wodę, efekt wykorzystania w okresie 
suszy jest duży i natychmiastowy.  

9 
Przebudowa systemów melioracyjnych z 
odwadniających na nawadniająco-
odwadniające 

Wiele obszarów w Polsce jest zmeliorowanych wg starej metody melioracji, 
której celem było głównie odwadnianie. Powoduje to, ze wiele gruntów jest 
przesuszonych, co wzmaga skutki suszy. Należy każdy system melioracyjny 
przebudować w taki sposób, aby umożliwiał on zatrzymywanie wody w gruncie 
oraz nawadnianie gruntów – wgłębne lub powierzchniowe. 

Proces inwestycyjny jest długotrwały, 
jednak jego skuteczność jest bardzo 
duża. Uzyskuje się bezpośredni 
wpływ na łagodzenie zjawiska suszy, 
w dużym zakresie. 

10 Renaturyzacja koryt cieków i ich brzegów 

W bardzo wielu przypadkach, cieki utraciły swój naturalny charakter wskutek 
prac regulacyjnych i melioracyjnych. Jeśli wskutek tych prac ciek został 
pozbawiony naturalnych meandrów, a brzegi umocnione, został przyspieszony 
spływ wód i tym samym utrata znacznej retencji. Renaturyzacja ma przywrócić 
stan pierwotny, jest zalecana przez Ramową Dyrektywę Wodną.  

Zwiększenie (przywrócenie) 
naturalnej retencji cieku. Efekt istotny 
dla środowiska przyrodniczego, 
zagrożonego suszą. 

11 
Odtwarzanie starorzeczy i obszarów 
bagiennych  

Odcinanie starorzeczy od głównego nurtu cieku, pozbawianie starorzeczy 
możliwości wymiany wody i rozwoju świata przyrodniczego, osuszanie bagien, 
torfowisk itp. spowodowały duża utratę retencji wodnej oraz duże straty dla 
środowiska. Odtwarzanie starorzeczy i terenów bagiennych przywróci retencję 
oraz poprawi znacznie stan środowiska i jego odporność na suszę. 

Zwiększenie (przywrócenie) 
naturalnej retencji cieku. Efekt istotny 
dla środowiska przyrodniczego, 
zagrożonego suszą. 

12 

Usprawnienie reguł sterowania 
urządzeniami wodnymi retencjonującymi 
wodę w sposób umożliwiający  
wykorzystanie wody do nawodnień 

Głównie dotyczy to zbiorników wodnych, których powstanie całkowicie zmieniło 
reżim wodny dolin rzecznych poniżej piętrzeń. Naturalne walory przyrodnicze 
w postaci okresowych braków wody i jej nadmiaru, zostały zastąpione przez 
wyrównanie przepływów. Usprawnienie reguł sterowania powinno pójść w 
kierunku maksymalnego przywrócenia naturalnego reżimu przyrodniczego w 
dolinie rzeki. Pozwoli to na znaczne zwiększenie odporności na susze całego 

Przywrócenie naturalnego reżimu w 
dolinach rzek, zwiększenie 
odporności na susze świata 
przyrodniczego. 
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Nr 
działania 

Nazwa działania Opis działania Spodziewany rezultat wdrożenia 

świata przyrody. 

13 
Utworzenie lokalnych systemów 
ostrzegania o suszy 

W gminach zagrożonych suszą, należy utworzyć stanowiska pracy 
odpowiedzialne za kontakty z Zespołem ds. Suszy przy RZGW, oraz 
kolportujący informacje do użytkowników wód, dostępnymi środkami 
komunikacji. 

Możliwość pozyskania przez 
każdego użytkownika wód informacji 
o zagrożeniu suszą, o 
przewidywanym przebiegu i czasie, o 
podjętych działaniach 
zapobiegawczych, o podjętych 
decyzjach ograniczających zużycie 
wody itp. 

14 
Formułowanie i wdrażanie programów  
badań naukowych w zakresie identyfikacji 
i zwalczania suszy 

Badania naukowe nie mogą ograniczać się tylko do okresowego 
opracowywania danych historycznych o suszach, które wystąpiły. ponieważ nie 
ma żadnych metodyk takich badań, każdy kto je wykonuje obiera inne 
parametry oraz inny przedział czasowy. Badania naukowe są niezwykle 
konieczne w odniesieniu do suszy, powinny wspomagać programy 
przeciwdziałania, być prowadzone zarówno globalnie dla obszaru kraju jak i 
lokalnie dla regionów. Badania naukowe winny wskazywać rodzaje działań 
możliwych do zastosowania w konkretnych przypadkach, wskazywać 
rozwiązania jak chronić zasoby przyrodnicze przed suszą i wspierać 
decydentów. Nie bez znaczenia będą badania naukowe o charakterze 
socjologicznym oraz z zakresu komunikacji społecznej. 

Zdecydowaną poprawę w 
dokumentowaniu suszy 
historycznych, ale przede wszystkim 
wynikiem winny być wskazania dla 
prognozowania suszy, nowych 
metod monitoringu, wskazania dla 
nowych działań zmniejszających 
skutki susz. Efektem winny być także 
wskazania do poprawy komunikacji 
społecznej oraz o charakterze 
socjologicznym. 

15 

Wypracowanie jednolitych zasad 
gromadzenia danych i informacji o 
zasięgu  i wielkości szkód 
spowodowanych suszą  

Przeciwdziałanie skutkom każdej klęski żywiołowej, a taki charakter może 
przybrać wielkość i głębokość suszy, musi być oparte o rzetelne informacje. W 
Polsce nie ma jednolitego systemu i obowiązku dokumentowania zjawisk o 
charakterze katastrofalnym. Istnieje konieczność dokumentowania przebiegu 
zjawiska suszy, poprzez gromadzenie i archiwizowanie informacji zarówno 
meteorologicznych, hydrologicznych, hydrogeologicznych jaki i o stratach i ich 
strukturze. Dane te będą służyły do weryfikowania zakresu udzielanej pomocy 
rzeczowej i finansowej (z tytułu ubezpieczeń, także przez agendy rządowe i 
samorządowe). Będą także służyły do oceny działania istniejącego systemu 
zapobiegania suszy i wyciągania wniosków dla przyszłych działań. 

Umożliwienie prawidłowej oceny 
występującego zagrożenia, jego 
zakresu i głębokości, oceny 
stosowanych działań, formułowania 
wniosków na przyszłość, 
rekomendowania odnośnie 
przyszłych działań. 

16 
Opracowanie taryfikatora cen wody w 
okresie występowania suszy 

Działanie to wiąże się ścisłe z wymogiem zawartym w Ramowej Dyrektywie 
Wodnej nakazującej pokrywanie kosztów wszystkich usług wodnych – przez 
użytkowników wód. Stosowane obecnie taryfikatory cen wody, nie 
odzwierciedla jej zasobów oraz dostępności. Niezależnie od tego czy woda jest 
dostępna w nadmiarze, czy zasobów brakuje np. z powodu suszy – ceny wody 
są jednakowe. Opracowanie taryfikatora, który uzależni cenę wody od jej 
dostępności i od przebiegu i głębokości suszy, jest niezbędnym działaniem o 
charakterze ekonomicznym. Brak wody powinien mieć  wpływ na ograniczenia 
proporcjonalnie do ilości zużycia, biorąc jednocześnie priorytet korzystania dla 
celów komunalnych, produkcji farmaceutyków czy żywności. 

Uzyskanie efektu oszczędzania 
zasobu wody w przypadku 
wystąpienia jej niedoborów 
spowodowanych suszą.  
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17 
Doskonalenie wsparcia rzeczowego i 
finansowego dla poszkodowanych 
skutkami suszy 

Jest to działanie wybiegające poza merytoryczne i techniczne uzasadnienie 
działań ograniczających skutki suszy. Raczej jest to działanie wdrażane po 
ustąpieniu suszy, wynikające z możliwości ekonomicznych państwa, lub 
zawartych ubezpieczeń, czy też możliwości samorządu. Dzisiejsze rozwiązania 
prawne, umożliwiające udzielenie pomocy, bazują na ogłoszeniu stanu klęski 
żywiołowej, co wiąże się z konsekwencjami dla organów państwa. Chodzi o 
takie wykorzystanie udoskonalonych metod monitoringu, faktu uspołecznienia 
podejmowania decyzji o zagrożeniu suszą i innych elementów tego procesu, 
aby tworzone przepisy prawne, były bardziej przyjazne użytkownikom wód i 
jednocześnie nie powodowały zbytnich konsekwencji dla organów państwa. 

Udoskonalone prawo. 

18 

Opracowywanie aktów prawnych, 
krajowych i lokalnych, umożliwiających 
stosowanie działań ograniczających 
skutki suszy 

Wiele działań określonych w niniejszym wykazie, nie będzie posiadało 
dostatecznej podstawy prawnej. Aby można było działania wdrażać, konieczne 
jest doskonalenie prawa, napisanie założeń do ustaw, rozporządzeń lub 
wytycznych dla prawa miejscowego.  

Udoskonalone prawo, umożliwienie 
wdrażania wszystkich działań 
zmniejszających skutki suszy. 

19 

Opracowanie zasad finansowania 
wspomagających ekonomicznie programy 
wdrażające działania z zakresu 
ograniczania skutków suszy 

Wdrażanie wszystkich działań wymaga środków finansowych. Konieczne jest 
opracowanie założeń merytorycznych dla programów wdrażających 
poszczególne działania oraz określenie kosztów wdrożenia. Poszczególne 
działania mają inny ciężar gatunkowy, zależny od bardzo wielu czynników. 
Stąd konieczność opracowania zasad finansowania takich programów, których 
celem będzie finansowanie w całości lub wspieranie wdrażania działań. Jako 
źródła finansowania należy przewidywać wykorzystanie środków UE, 
NFOŚiGW, wojewódzkich FOŚiGW, budżetowych, samorządowych, fundacji i 
innych. 

Umożliwienie wnioskowania o 
przydzielenie środków finansowych, 
umożliwienie wdrażania 
poszczególnych działań. 

20 

Opracowanie i wdrażanie programów 
edukacyjnych dla społeczeństwa o 
przyczynach występowania suszy, 
sposobach jej identyfikowania, skutkach i 
sposobach zapobiegania 

Wszystkie źródła Zachodniej Europy oraz USA wskazują na ważność kwestii 
edukowania społeczeństwa w zakresie suszy. Bez wiedzy na temat przyczyn 
suszy, jej przebiegu, możliwości przeciwdziałania, kosztów tego 
przeciwdziałania oraz źródeł pokrywania tych kosztów – niemożliwe jest 
skuteczne przeciwdziałanie i zmniejszanie skutków suszy. Udział 
społeczeństwa w podejmowaniu decyzji, jest jednym z ważniejszych 
zagadnień związanych z zarządzaniem ryzykiem. Tworzenie programów 
edukacyjnych, znajdowanie drogi do świadomości społecznej, jest ważnym 
zadaniem bez którego nie będzie sukcesu.  

Wzrost wiedzy i świadomości 
społeczeństwa, przygotowanie 
społeczeństwa do działania, 
przygotowanie do pokrywania 
kosztów działań, ograniczenie strat 
spowodowanych suszą.  

21 Ograniczenie uprawnień na pobór wód 

Prawo wodne pozwala na ograniczanie bez odszkodowania praw wynikających 
z pozwoleń wodnoprawnych. Uprawnienie to nigdy nie zostało zastosowane. 
Należy przygotować pogłębione zasady stosowania tego uprawnienia, jako 
jednego z podstawowych w obszarach występowania suszy. 

Bezpośredni wpływ na dystrybucję 
zasobów wody, zmiana 
przestrzennego wykorzystania 
zasobów, umożliwienie równego 
dostępu do zasobów o chwilowym 
ograniczeniu jego wielkości. 

22 Budowa ujęć wód podziemnych dla Działanie to ściśle wiąże się z działaniem nr 5. W rejonach, gdzie istnieją Umożliwienie nawadniania użytków 
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nawadniania użytków rolnych  udokumentowane rezerwy zasobów wód podziemnych, można i należy 
wdrażać działanie polegające na budowie studni, które w okresie suszy 
pozwolą na dostarczanie wody dla produkcji rolniczej. 

rolnych wodami podziemnymi w 
okresie występowania suszy.  

23 
Budowa ujęć wód podziemnych dla 
zabezpieczenia wody do picia w rejonach 
górskich 

W rejonach górskich i podgórskich istnieją zasoby wód podziemnych, 
natomiast nie korzystają z nich mieszkańcy wsi, którzy czerpią wodę do picia z 
wód powierzchniowych. W okresach posuchy, wody brakuje. 

Uniezależnienie mieszkańców wsi od 
zasobu wód powierzchniowych, 
natychmiastowa poprawa ilościowa i 
jakościowa zaopatrzenia w wodę. 
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Ryc.  7. Obiekty małej retencji – Hiszpania (fot. zasoby własne) 

 

 

Ryc.  8. Elementy systemu nawadniającego – Hiszpania (fot. zasoby własne) 

 

Powyższy wykaz działań, obejmujący 23 pozycje, jest wykazem absolutnie 

otwartym. Oznacza to, że opracowując plany przeciwdziałania skutkom suszy w 

regionach wodnych nie ma obowiązku stosowania wszystkich działań, ale także 

wykaz ten może być uzupełniany o dalsze działania, wynikające z potrzeb 
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danego regionu wodnego.  

 

 

1111  PROGRAM DZIAŁAŃ UKIERUNKOWANYCH NA 

OCHRONĘ PRZED SKUTKAMI SUSZY I  

PRZECIWDZIAŁANIA IM  

11.1 Zagadnienia wstępne 

Problem suszy w Polsce jest problemem źle interpretowanym. Bierze się to z 

pewnej tradycji, łączenia w jednym zdaniu zagadnień powodzi i suszy. Są to 

jednak diametralnie różne zagadnienia i ich łączenie przynosi tylko szkody. 

Nowa ustawa Prawo wodne, rozdzieliła te dwa zagrożenia naturalne na dwa 

odrębne działy: Va – dotyczący ochrony przed powodzią i Vb – odnoszący się 

do ochrony przed suszą.  

Dotychczasowe rozumienie planu ochrony przed suszą opierało się na 

przeświadczeniu, że możliwe jest metodami administracyjnymi, zwalczenie nie 

tylko skutków tego uciążliwego zjawiska, ale także zwalczenie zjawiska jako 

takiego. Takie podejście, ugruntowywane w społeczeństwie w latach 1945 – 

1989, zakorzeniło się w świadomości społeczeństwa do tego stopnia, że 

oczekiwano jakichś specjalnych działań, które bez jakiekolwiek wysiłku ze 

strony społeczeństwa, zlikwidują skutki suszy.  

Tworząc plany przeciwdziałania skutkom suszy, nie starajmy się tworzyć 

dokumentu obejmującego wszystkie działania, z jednoczesnym czasem 

realizacji, bez liczenia się z możliwościami wykonawczymi i 

finansowymi. Starajmy się ustrzec przed tworzeniem dokumentu 

idealistycznego, który w perspektywie kilku lub kilkunastu lat, nie będzie 

mógł być zrealizowany. Wzorem państw Zachodniej Europy, korzystając 

z ich doświadczeń, twórzmy dokumenty realistyczne, wdrażające 

poszczególne elementy stopniowo, krok po kroku („step by step”). 
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Ważnym elementem, jaki wprowadzono w Europie Zachodniej i USA, to 

uczestniczenie szeroko pojętego społeczeństwa w zarządzaniu ryzykiem suszy. 

Nie można zarządzać żadnym ryzykiem, jeśli uczestnicy tego zarządzania nie 

będą świadomi materii którą przyszło im zarządzać. Polega to na tym, że 

likwiduje się dwie strony zarządzania – pierwszą – administrację rządową 

(samorządową), która ma zjawisku zapobiegać i drugą – użytkowników wód – 

która formułowała tylko roszczenia i żądania pod adresem administracji. 

Tworząc plany zarządzania ryzykiem suszy, połączono te dwie strony konfliktu, 

opierając zarządzanie na następujących przesłankach: 

 zarządzanie musi być realizowane przez specjalne komitety i zespoły na 

różnych poziomach działania, składające się z przedstawicieli wszystkich 

uczestników tego procesu, 

 proces zarządzania musi być prowadzony na podstawie wielu danych, 

zarówno historycznych, jak i bieżących, które muszą być zbierane i 

przetwarzane w sposób ciągły, niezależnie od występującego zagrożenia 

  musi być prowadzony stały monitoring parametrów klimatycznych, 

meteorologicznych i hydrologicznych, wybranych do charakteryzowania 

zagrożeniem suszą, 

 proces zarządzania musi opierać się na dostarczaniu społeczeństwu 

pełnej i rzetelnej informacji o zagrożeniu oraz edukowaniu społeczeństwa 

o przyczynach występowania suszy i realizowanych programach 

przeciwdziałających,  

Schematycznie zasadę tą przedstawiono na rycinie nr 9. 

Plany przeciwdziałania skutkom suszy, zawierać będą najlepsze propozycje 

działań dla danego regionu wodnego, wybrane z katalogu działań określonego 

w niniejszej metodyce. Podkreślić jednak należy, że katalogi te nie mogą być 

zamknięte, muszą być otwarte na dodatkowe propozycje, wynikające ze 

specyfiki danego terenu, postępu technicznego i technologicznego. 

Opracowując metodykę niemożliwe jest wyczerpanie wszystkich możliwych 

wariantów.  
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Ryc.  9. Schemat wdrażania planu przeciwdziałania skutkom suszy 

 

Podejście takie, zgodne z zaleceniami Unii Europejskiej, z pewnością w Polsce 

będzie dużą nowością, z która muszą zmierzyć się nie tylko użytkownicy wód, 

ale także administracja rządowa i samorządowa.  

 

11.2 Organizacja struktur zarządzania ryzykiem suszy 

Przedstawiona poniżej struktura jest propozycją autorów metodyki i 

materiałem przeznaczonym do dyskusji dla regionalnych zarządów gospodarki 

wodnej i Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz wypracowania 

wspólnego stanowiska w tym zakresie.  

Susza jest niezwykle ważnym elementem oddziaływującym na życie 

obywateli i działalność gospodarczą. Wobec powyższego zarządzanie suszą 

musi odbywać się na odpowiednio wysokim szczeblu decyzyjnym. 

Jednocześnie, ten wysoki szczebel decyzyjny musi być wspierany na bieżąco 

przez specjalną strukturę przygotowującą wiedzę z zakresu zagrożenia suszą. 

Strukturą zarządzającą ryzykiem suszy będzie Komitet Zarządzania 
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Ryzykiem Suszy w Regionie Wodnym, natomiast strukturą wspomagającą będą 

zespoły ds. suszy utworzone w każdym RZGW. Struktury organizacyjne muszą 

odzwierciedlać interdyscyplinarną naturę suszy, jednocześnie zapewniając 

właściwą reprezentację wojewodów i marszałków, jako struktur rządowych i 

samorządowych, działających na obszarze regionu wodnego. 

W skład struktur winni wejść także przedstawiciele instytucji rządowych i 

samorządowych, naukowcy, planiści, przedstawiciele głównych użytkowników 

sektora gospodarczego (przemysł, rolnictwo, gospodarka komunalna), 

przedstawiciele organizacji przyrodniczych pozarządowych.  

W każdym regionie wodnym skład struktur organizacyjnych zarządzających 

suszą, będzie nieco odmienny, ze względu na różnice w przestrzennym 

występowaniu suszy oraz oddziaływaniu na różne podmioty i w zróżnicowany 

sposób.  

Wykonawca opracowując szczegółowy plan przeciwdziałania skutkom suszy, 

dokona analizy interesariuszy w danym regionie wodnym i zaproponuje 

przedstawicieli do struktur organizacyjnych. 

Ogólny schemat struktury organizacyjnej zarządzania ryzykiem suszy 

przedstawia rycina 10. 

 

Ryc.  10. Schemat ogólnej struktury organizacyjnej zarządzania ryzykiem suszy w regionie 
wodnym 
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Ustawa Prawo wodne w Art. 88r. ust.2 określa, że:  

2.  Ochronę przed suszą prowadzi się zgodnie z planami przeciwdziałania 

skutkom suszy na obszarach dorzeczy oraz planami przeciwdziałania 

skutkom suszy w regionach wodnych. 

W Polsce, w Art.3 ustawy Prawo wodne, ustalono 10 obszarów dorzeczy: 

obszar dorzecza Wisły – obejmujący, oprócz dorzecza Wisły znajdującego się 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, również dorzecza Słupi, Łupawy, Łeby, 

Redy oraz pozostałych rzek uchodzących bezpośrednio do Morza Bałtyckiego 

na wschód od ujścia Słupi, a także wpadających do Zalewu Wiślanego; 

obszar dorzecza Odry – obejmujący, oprócz dorzecza Odry znajdującego się na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, także dorzecza Regi, Parsęty, Wieprzy 

oraz pozostałych rzek uchodzących bezpośrednio do Morza Bałtyckiego na 

zachód od ujścia Słupi, a także wpadających do Zalewu Szczecińskiego; 

obszary dorzeczy:  

a) Dniestru, 

b) Dunaju, 

c) Jarft, 

d) Łaby, 

e) Niemna, 

f) Pregoły, 

g) Świeżej, 

h) Ücker,  

– obejmujące znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej części 

międzynarodowych dorzeczy. 

 

Zestawienie obszarów dorzeczy, z określeniem ich powierzchni przedstawia 

tabela 12. 
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Tabela 12. Obszary dorzeczy i ich powierzchnie (źródło: Geoportal KZGW) 

Lp. OBSZAR DORZECZA Pow. km2 

1 Odry 118 014,82 

2 Wisły 183 175,81 

3 Pregoły 7 521,66 

4 Niemna 2 515,36 

5 Jarft 210,07 

6 Świeżej 161,40 

7 Dniestru 233,05 

8 Dunaju 384,96 

9 Łaby 238,48 

10 Ücker 14,70 

 

Z zapisu Art. 88 ust. 2 Prawa wodnego można wnioskować, że powinno 

powstać 10 planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy. 

Analizując położenie i powierzchnie obszarów dorzeczy, można zauważyć, że 

tylko trzy obszary dorzeczy są dominujące – Obszar Dorzecza Odry o pow. 118 

tys. km2 Obszar Dorzecza Wisły o pow. 183 tys. km2, oraz obszar Dorzecza 

Pregoły o pow. 7,5 tys. km2.  

Położenie 10 obszarów dorzeczy przedstawia ryc.11, granice obszarów 

dorzeczy natomiast przedstawia rycina 12. 
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Ryc.  11. Obszary dorzeczy w Polsce (źródło: Plany gospodarowania wodą) 
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Ryc.  12.  Granice i powierzchnie obszarów dorzeczy (Źródło: Geoportal KZGW) 

 

Na rycinie 12 widać wyraźnie tylko 3 obszary dorzeczy – Wisły, Odry i 

Pregoły, przy czym Obszar Dorzecza Pregoły jest też niewielki w porównaniu z 

dorzeczami Wisły lub Odry. 

Ze względu na duże nakłady kosztów i trudności w tworzeniu zbyt licznych 

struktur, proponuje się, aby struktury organizacyjne tworzyć tylko dla dwóch 

obszarów – Wisły i Odry, natomiast plany przeciwdziałania skutkom suszy w 

obszarach dorzeczy Ücker i Łaby opracować jako odrębne części planu dla 

obszaru dorzecza Odry, obszarów dorzeczy Jarft, Świeżej, Pregoły, Niemna, 

Dniestru, Dunaju jako odrębne części planu dla obszaru dorzecza Wisły. 

Wówczas „Plan przeciwdziałania skutkom suszy Obszaru Dorzecza Odry” 

będzie zawierał wydzielone plany dla: 

 Obszaru Dorzecza Ücker, 
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 Obszaru Dorzecza Łaby,  

 

 „Plan przeciwdziałania skutkom suszy Obszaru Dorzecza Wisły” będzie 

zawierał wydzielone plany dla: 

 Obszaru Dorzecza Jarft,  

 Obszaru Dorzecza Świeżej, 

 Obszaru Dorzecza Pregoły, 

 Obszaru Dorzecza Niemna, 

 Obszaru Dorzecza Dniestru, 

 Obszaru Dorzecza Dunaju,  

 

Obszary dorzeczy obejmują 21 regionów wodnych, zestawionych w tabeli 13. 

 

Tabela 13. Regiony wodne, ich przynależność do obszarów dorzeczy i powierzchnie (źródło: 
Geoportal KZGW) 

L.p. REGION WODNY Pow. km2 Obszar dorzecza Pow. km2 

1 Dniestru 233,05 Dniestru 233,05 

2 Czarnej Orawy 359,65 Dunaju  

3 Czadeczki 24,58 Dunaju  

4 Morawy 0,72 Dunaju 384,96 

5 Jarft 210,07 Jarft 210,07 

6 Orlicy 72,60 Łaby  

7 Izery 47,06 Łaby  

8 Łaby i Ostrożnicy 19,43 Łaby  

9 Metuje 99,38 Łaby 238,48 

10 Niemna 2 515,36 Niemna 2 515,36 

11 Górnej Odry 3 829,93 Odry  

12 Środkowej Odry 39 298,97 Odry  

13 Warty 54 479,96 Odry  

14 Dolnej Odry i Przymorza 20 405,95 Odry 118 014,82 
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Zachodniego 

15 Łyny i Węgorapy 7 521,66 Pregoły 7 521,66 

16 Świeżej 161,40 Świeżej 161,40 

17 Ücker 14,70 Ücker 14,70 

18 Dolnej Wisły 36 070,12 Wisła  

19 Środkowej Wisły 101 053,92 Wisły  

20 Górnej Wisły 43 109,29 Wisły  

21 Małej Wisły 3 942,46 Wisły 183 175,81 

 

Z zapisu Art. 88 ust. 2 Prawa wodnego można wnioskować, że powinno 

powstać 21 planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych. Jeśli 

przeanalizujemy powierzchnie regionów wodnych, zauważymy, że 

dominującymi są regiony wodne: 

 Dolnej Wisły       – 35 tys. km2,  

 Środkowej Wisły      – 101 tys. km2,  

 Górnej Wisły      – 43 tys. km2,  

 Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego   – 20 tys. km2,  

 Warty        – 54 tys. km2,  

 Środkowej Odry      – 39 tys. km2,  

Powierzchnie regionów wodnych są na tyle niewielkie, ze nie można analizować 

ich położenia na całościowej mapie Polski. Poniżej przedstawia się analizę 

regionów wodnych na przykładzie regionów wodnych południowej części 

Obszaru Dorzecza Wisły, leżących na obszarze działania RZGW Kraków. 

Załączony wycinek mapy przedstawia: 

1) Obszar Dorzecza Wisły, w tym: 

a) region wodny Górnej Wisły, (RZGW Kraków), 

b) region wodny Małej Wisły, (RZGW Gliwice),  

2) Obszar Dorzecza Dunaju, w tym: 

a) region wodny Czadeczki, (RZGW Gliwice),  

b) region wodny Czarnej Orawy, (RZGW Kraków),  

3) Obszar Dorzecza Dniestru, w tym: 
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a) region wodny Dniestru, (RZGW Kraków),  

 

 

Ryc.  13. Regiony wodne na obszarze działania RZGW Kraków (Źródło: Geoportal KZGW) 

 

Z analizy rysunku wynika, że regiony wodne: Górnej Wisły, Czarnej Orawy i 

Dniestru są położone w obszarze działania RZGW w Krakowie. Dominującym 

obszarem, jest obszar regionu wodnego Górnej Wisły o pow. 43 tys. km2,  

natomiast pozostałe regiony wodne posiadają bardzo niewielką powierzchnię tj. 

Czarnej Orawy – 359 km2 i Dniestru – 233 km2.  

Ze względu na duże nakłady kosztów i trudności w tworzeniu zbyt licznych 

struktur, proponuje się, aby struktury organizacyjne tworzyć w obszarach 

działania regionalnych zarządów gospodarki wodnej.  

Natomiast „Plan przeciwdziałania skutkom suszy” opracowywany przez 

Dyrektora RZGW w Gliwicach obejmie regiony wodne: 

 Małej Wisły,  

 Górnej Odry,  

 Czadeczki, 

„Plan przeciwdziałania skutkom suszy” opracowywany przez Dyrektora RZGW 

we Wrocławiu obejmie regiony wodne: 
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 Środkowej Odry,  

 Orlicy,  

 Metuje,  

 Łaby i Ostrożnicy,  

 Izery,  

 Morawy. 

„Plan przeciwdziałania skutkom suszy” opracowywany przez Dyrektora RZGW 

w Poznaniu obejmie region wodny: 

 Warty,  

„Plan przeciwdziałania skutkom suszy” opracowywany przez Dyrektora RZGW 

w Szczecinie obejmie regiony wodne: 

 Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego,  

 Ücker,  

„Plan przeciwdziałania skutkom suszy” opracowywany przez Dyrektora RZGW 

w Krakowie obejmie regiony wodne: 

 Górnej Wisły,  

 Czarnej Orawy,  

 Dniestru,  

„Plan przeciwdziałania skutkom suszy” opracowywany przez Dyrektora RZGW 

w Warszawie obejmie regiony wodne: 

 Środkowej Wisły,  

 Niemna, 

 Łyny i Węgorapy,  

 Świeżej,  

 Jarft, 

„Plan przeciwdziałania skutkom suszy” opracowywany przez Dyrektora RZGW 

w Gdańsku obejmie region wodny: 

 Dolnej Wisły.  
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Ryc.  14. Obszary regionów wodnych dla których zostaną opracowane „Plany przeciwdziałania 

skutkom suszy” (Źródło: Geoportal KZGW) 

 

11.3 Komitet Zarządzania Ryzykiem Suszy w obszarze dorzecza 

Na obszarach dorzeczy: Odry i Wisły (w rozumieniu niniejszej metodyki), 

położonych jest 16 województw, które nie pokrywają się z granicami obszarów 

dorzeczy. Przedstawia to rycina 15. 
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Ryc.  15. Obszary Dorzeczy Wisły i Odry z naniesionymi granicami województw (Źródło: 

opracowanie własne, Państwowy Rejestr Granic) 

 

Celem powołania Komitetu Zarządzania Ryzykiem Suszy jest włączenie się 

w podejmowanie decyzji w sytuacji poważnego zagrożenia suszą obejmującego 

obszar większy niż jeden region wodny. Komitet będzie podejmował decyzje o 

najważniejszych działaniach proponowanych dla ograniczenia skutków suszy 

na dużych obszarach. Komitet będzie zmuszony do ustanawiania wytycznych, 

które nie zawsze będą znajdowały oparcie w obowiązującym prawie, 

przynajmniej do czasu dostosowania tego prawa.  

Zadaniem Komitetu jest: 

 włączenie się do działania w przypadku wystąpienia suszy w dużej części 

obszaru dorzecza, większej niż obszar jednego regionu wodnego, lub w 

innym uzasadnionym przypadku,  

 zapoznawanie się z bieżącą sytuacją dla ustalenia przestrzennego 

zakresu wystąpienia suszy, jej głębokości, prognozowanego czasu 
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trwania, prognozowanych strat w gospodarce, środowisku i strat 

społecznych, 

 monitorowanie realizacji planów przeciwdziałania skutkom suszy na 

poziomie regionów wodnych wchodzących w skład obszaru dorzecza, 

 akceptowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach 

wodnych wchodzących w skład obszaru dorzecza,  

 występowanie na zewnątrz do odpowiednich organów w celu 

zapoczątkowania procesu uchwalenia i następnie wdrożenia przepisów 

prawnych wspomagających działania określone w planach przeciwdziała-

nia skutkom suszy w regionach wodnych, 

 monitorowanie harmonogramu oraz postępów realizacji wykonania planów 

przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych, 

Skład Komitetu Zarządzania Ryzykiem Suszy na poziomie obszaru 

dorzecza 

Komitet powoływany jest przez Ministra Środowiska na wniosek prezesa 

Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. 

Proponowany skład Komitetu: 

 przewodniczący Komitetu: Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki 

Wodnej, lub osoba delegowana przez prezesa 

 przedstawiciele wojewodów: 

 dla Obszaru Dorzecza Wisły województw: pomorskiego, warmińsko-

mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, 

lubelskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, śląskiego, małopolskiego, 

podkarpackiego,  

 dla Obszaru Dorzecza Odry województw: zachodnio-pomorskie, 

kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, lubuskie, łódzkie, śląskie, 

opolskie, dolnośląskie, pomorskie (nieobowiązkowe),   

 przedstawiciele marszałków województw: 
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 dla Obszaru Dorzecza Wisły województw: pomorskiego, warmińsko-

mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, 

lubelskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, śląskiego, małopolskiego, 

podkarpackiego,  

 dla Obszaru Dorzecza Odry województw: zachodnio-pomorskie, 

kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, lubuskie, łódzkie, śląskie, 

opolskie, dolnośląskie, pomorskie (nieobowiązkowe),   

 przedstawiciel Ministerstwa Środowiska, 

 przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

 przedstawiciel Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, 

 przedstawiciel Ministerstwa Finansów, 

 przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki, 

 przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, 

 przedstawiciel Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, 

 przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej, 

 przedstawiciel Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej, 

 przedstawiciel Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej,  

 przedstawiciel GDOŚ, 

 przedstawiciel GIOŚ, 

 przedstawiciele KZGW – wyznaczeni przez Prezesa KZGW, 

 dyrektorzy właściwych RZGW,  

 przewodniczący komitetów zarządzania ryzykiem suszy właściwych 

regionów wodnych. 
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11.4 Komitet Zarządzania Ryzykiem Suszy w regionie wodnym 

 

Na obszarze każdego regionalnego zarządu gospodarki wodnej znajduje się 

po kilka województw. Wynika to z faktu, że granice obszarów działania RZGW 

zostały wyznaczone jako zlewnie hydrograficzne i nie pokrywają się z granicami 

województw. Przedstawia to poniższa rycina: 

 

 

 

Ryc.  16. Obszary działania RZGW i granice województw (Źródło: Geoportal KZGW, 

Państwowy Rejestr Granic) 

 

Art. 88 r ust.2 Prawa wodnego brzmi: „Ochronę przed suszą prowadzi się 

zgodnie z planami przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy oraz 

planami przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych”. Z przepisu 

tego wynika, że „Plany…” muszą zostać opracowane dla regionów wodnych i 

obszarów dorzeczy, natomiast województwa powinny dostosować się do 

zarządzania zlewniowego. 

 

Celem powołania komitetu zarządzania ryzykiem suszy w regionie wodnym 

jest podejmowanie decyzji bieżących dotyczących możliwego przeciwdziałania 
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zagrożenia suszą, a także o najważniejszych (dla ograniczania ryzyka suszy) 

celach, priorytetach i rozwiązaniach (instrumentach) które trzeba zastosować w 

dłuższej perspektywie czasowej. Ważnym zadaniem Komitetu jest 

motywowanie jednostek administracji rządowej i samorządowej, a także 

pozostałych użytkowników wód – do współdziałania i aktywności, mimo braku 

odpowiednich wymogów prawnych.  

Zadaniem Komitetu jest: 

 zwołanie posiedzenia, na wniosek zespołu ds. suszy przy RZGW, w 

wypadku stwierdzenia zagrożenia suszą w danym regionie wodnym, 

 podejmowanie decyzji odnośnie zastosowania wypracowanych przez 

zespół ds. suszy przy RZGW, bieżących działań łagodzących skutki suszy,  

 zatwierdzanie propozycji rocznych i wieloletnich działań, zawartych w 

planach  przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych,  

 monitorowanie realizacji programów działań rocznych i wieloletnich, 

przewidzianych w planach przeciwdziałania skutkom suszy w regionach 

wodnych,  

 zarządzanie wszystkimi istotnymi zagadnieniami związanymi z ryzykiem 

suszy w regionie wodnym, monitorowanie ryzyka i zarządzanie nim,  

 wspieranie wniosków o finansowanie z różnych źródeł, programów działań 

rocznych i wieloletnich, których celem jest przeciwdziałanie skutkom suszy 

w regionie wodnym,  

 występowanie na zewnątrz do odpowiednich organów w celu 

zapoczątkowania procesu opracowania, uchwalenia i następnie wdrożenia 

niezbędnych instrumentów prawnych wspomagających działania zawarte 

w „Planach…”,  

 Rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z przebiegu suszy w 

regionie wodnym oraz z sprawozdania z działalności zespołu ds. suszy i 

grup roboczych, 

Skład Komitetu Zarządzania Ryzykiem Suszy na poziomie obszaru 

działania RZGW: 
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Komitet Zarządzania Ryzykiem Suszy regionu wodnego powoływany jest przez 

prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, na wniosek dyrektora 

właściwego RZGW. 

Proponowany skład Komitetu: 

 przewodniczący: dyrektor właściwego regionalnego zarządu gospodarki 

wodnej, lub osoba delegowana przez dyrektora, 

 przedstawiciele wojewodów, województw, których obszary znajdują się w 

danym regionie wodnym, 

 przedstawiciele marszałków województw, których obszary znajdują się w 

danym regionie wodnym, 

 starostowie powiatów z obszarów zidentyfikowanych jako zagrożonych 

wystąpieniem suszy dużych rozmiarów, 

 prezesi wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

województw, których obszary znajdują się w danym regionie wodnym,  

 przedstawiciele wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych 

województw, których obszary znajdują się w danym regionie wodnym, 

 przedstawiciele lasów państwowych, 

 przedstawiciele RDOŚ, 

 przedstawiciel nauki o specjalności klimatologia, hydrologia lub fizyka 

atmosfery, 

 przedstawiciel izby rolniczej,  

 przedstawiciel izby przemysłowej, 

 przedstawiciel gospodarki komunalnej (Wodociągi Polskie), 

 przedstawiciele RZGW, 

Skład komitetu proponowany powyżej, należy traktować ramowo. Wykonawca, 

po analizie interesariuszy w danym regionie wodnym, zaproponuje uzupełnienie 

składu Komitetu. 

Komitet powinien wyznaczyć rzecznika ds. kontaktów z mediami. 
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Zespół ds. Suszy przy RZGW 

Proces planowania zapobiegania skutkom suszy jest inicjowany i nadzorowany 

przez specjalnie utworzony Zespół ds. Suszy przy każdym RZGW. Zespół ten 

powołuje właściwy dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej, dla 

obszaru regionu wodnego. Zespół pracuje pod kierunkiem wyznaczonego 

zastępcy dyrektora właściwego RZGW. 

 

Zespół ds. Suszy realizuje następujące zadania:  

1) Inicjuje opracowanie Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy dla regionu 

wodnego, nadzoruje jego tworzenie, koordynuje rozwój opracowanego 

Planu, przestrzega jego aktualności, 

2) Prowadzi i nadzoruje witrynę internetową, zawierającą aktualny Plan 

Przeciwdziałania Skutkom Suszy, informacje rejonach zagrożonych suszą 

- ustalonych na podstawie danych historycznych, dane hydrologiczne i 

meteorologiczne, niezbędne do oceny zagrożenia suszą, wykaz i bieżący 

stan parametrów i wskaźników wg których oceniane jest zagrożenie 

suszą, informacje o dostępności zasobów wodnych powierzchniowych i 

podziemnych w zagrożonych regionach, 

3) W okresie wystąpienia zagrożeniem suszy: 

a) wnioskuje o wdrożenie działań przewidzianych w planie 

przeciwdziałania skutkom suszy,  

b) przygotowuje dla Komitetu Zarządzania Ryzykiem Suszy, raporty z 

bieżącej sytuacji i propozycje działań wynikających z tej sytuacji, 

c) koordynuje działania w zakresie przewidzianym planem – zalecone 

do realizacji przez Komitet,   

d) informuje społeczeństwo o wynikach monitoringu dotyczącego 

suszy oraz zaleconych i podjętych działaniach w przypadku jej 

wystąpienia, działania te realizuje wykorzystując wybitnych 

ekspertów ds. komunikacji ze społeczeństwem oraz szeroki dostęp 

do regionalnych mediów,   

e) sporządza raport końcowy z przebiegu realizacji wdrożenia Planu, 

poprzez: 
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i. zlecenie raportu z przebiegu zjawisk meteorologicznych i 

hydrologicznych będących przyczyną wystąpienia suszy, w 

celu określenia jej natężenia, głębokości oraz parametrów 

(wykonują w ramach PSHM i PSH – odpowiednio IMGW-PIB i 

PIG-PIB),  

ii. zlecenie analizy skutków ekonomicznych będących wynikiem 

wystąpienia suszy, z podziałem na podstawowe działy 

gospodarki (rolnictwo, przemysł, gospodarka komunalna, 

środowisko),  

iii. opracowanie analizy podjętych działań w ramach Planu w celu 

zinwentaryzowania pozytywnych decyzji i popełnionych 

błędów, w celu określenia możliwości działań alternatywnych i 

sformułowania wniosków na przyszłość,   

 

GRUPY ROBOCZE 

Grupa robocza ds. analizy danych 

Zadania grupy: 

1) Zaznajomienie się w stopniu wysokim z materiałami historycznymi 

dotyczącymi przestrzennego zasięgu występowania suszy w regionie 

wodnym, rodzajów suszy oraz ich głębokości, 

2) Zaznajomienie się ze skutkami dla poszczególnych sektorów gospodarki 

oraz dla społeczeństwa i środowiska, jakie mogą wystąpić wskutek 

suszy,   

3) Analizowanie bieżących danych z monitoringu, danych z poszczególnych 

gmin, rolnictwa, przemysłu i gospodarki komunalnej odnośnie sytuacji 

bieżącej w zakresie problemów z użytkowaniem wody,  

4) Ocena danych i wypracowanie wniosków odnośnie występowania suszy i 

jej fazy,  

5) Wypracowywanie propozycji podejmowania działań przewidzianych w 

„Planie…”,  

6) Wypracowywanie wytycznych dla grup monitorowania i informowania 

społeczeństwa, 
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Proponowany skład grupy: 

1) stali przedstawiciele RZGW prowadzący grupę, 

2) przedstawiciele WZMiUW, 

3) przedstawiciele RDOŚ, 

4) przedstawiciele rolnictwa z obszaru określonego jako zagrożony 

suszą – 3 osoby, 

5) przedstawiciele wodociągów z obszaru określonego jako zagrożony 

suszą – 3 osoby, 

6) przedstawiciele przemysłu z obszaru określonego jako zagrożony 

suszą – 3 osoby, 

7) przedstawiciele organizacji pozarządowych – do 3 osób, 

8) przedstawiciele nauki – 2 osoby, 

 

Grupa robocza ds. monitoringu 

Zadania grupy: 

1) Pozyskiwanie i przetwarzanie w trybie ciągłym danych z Instytutów 

monitorujących parametry suszy w zakresie określonym w „Planie…”, 

2) Bieżące przedstawianie przewodniczącemu grupy ds. analizy danych – 

wyników monitoringu, 

3) Wnioskowanie o uzupełnienie zakresu monitoringu, 

4) Przekazywanie wyników monitoringu do publikacji, 

5) Wypracowywanie raportów okresowych i wniosków, 

Proponowany skład grupy: 

1) stali przedstawiciele RZGW prowadzący grupę, 

2) przedstawiciele WIOŚ, 

3) przedstawiciele jednostek prowadzących monitoring parametrów 

suszy, 

4) przedstawiciele organizacji pozarządowych – do 3 osób, 

5) przedstawiciele nauki – 2 osoby, 
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Grupa robocza ds. informowania i edukowania 

Zadania grupy: 

1) Opracowywanie bieżących komunikatów o zagrożeniu suszą, pisanie 

objaśnień w języku niespecjalistycznym, 

2) Opracowywanie informacji o podjętych działaniach bieżących dla 

zapobiegania skutkom suszy, 

3) Wypracowywanie informacji o opracowanym „Planie…” ze 

szczególnym uwzględnieniem przyjętych działań, zarówno 

krótkoterminowych jak i długofalowych, 

4) Wypracowywanie wszelkich form edukacji społeczeństwa, ulotek, 

broszur, książek, stron www itp. 

5) Kontakty z mediami, 

6) Prowadzenie strony www dotyczącej wszelkich spraw związanych z 

suszą w regionie wodnym, 

Proponowany skład grupy: 

1) stali przedstawiciele RZGW prowadzący grupę, 

2) przedstawiciele WZMiUW, 

3) przedstawiciele organizacji pozarządowych, 

4) przedstawiciele powiatów z obszaru określonego jako zagrożony suszą 

– do 5 osób, 

przedstawiciele rolnictwa, przemysłu, gospodarki komunalnej z obszaru 

określonego jako zagrożony suszą – do 5 osób, 
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Ryc.  17. Schemat działania struktury zarządzającej ryzykiem suszy w regionie wodnym 

 

1122  PROJEKT ZAKRESU PLANÓW 

PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM SUSZY W DORZECZACH 

ORAZ REGIONACH WODNYCH 

12.1 Przebieg procesu opracowania planu przeciwdziałania skutkom suszy w 

regionie wodnym  

Dyrektor RZGW opracowując „Plan…” realizuje następujące etapy: 

1) Przeprowadzenie analizy dla obszaru regionu wodnego interesariuszy 

zainteresowanych uczestniczeniem w procesie zarządzania ryzykiem 

suszy w regionie wodnym: 

a) jednostek administracji rządowej, 

b) jednostek administracji samorządowej, 
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c) rządowych i samorządowych jednostek merytorycznych, zajmujących 

się gospodarką wodną, ochroną środowiska, administrowaniem lasami, 

parkami krajobrazowymi itp. 

d) jednostek naukowych – instytutów, wyższych uczelni, 

e) organizacji pozarządowych, 

f) głównych użytkowników wód, których susza w szczególny sposób 

dotyka, 

g) aglomeracji miejskich, ośrodków turystycznych, itp. 

h) innych interesariuszy, 

2) Przedstawienie propozycji:  

a) ewentualnego uzupełnienia składu osobowego Komitetu Zarządzania 

Ryzykiem Suszy regionu wodnego o członków spośród interesariuszy, 

b) propozycji włączenia przedstawicieli interesariuszy do Zespołu ds. 

Suszy przy RZGW,  

c) wyłonienia spośród interesariuszy członków grup roboczych: ds. 

monitoringu, ds. analizy danych, ds. edukacji i informowania, 

3) Opracowanie szczegółowego projektu struktur zarządzania ryzykiem 

suszy w regionie wodnym, opracowanie procedur działania tych  

struktur dla przypadków:  

a) bieżącego monitorowania parametrów suszy, informowania instytucji i 

społeczeństwa, 

b) wystąpienia zagrożenia suszą, 

4) Wykonanie na podstawie łatwo dostępnych materiałów, opracowań i 

raportów – identyfikacji zagrożonych suszą obszarów, ustalenie listy 

gmin mogących być dotkniętych suszą, przedstawienie wyników na 

mapach w skali 1:50 000, lub 1:100 000, 

5) Wypracowanie procedur do oceny bieżącego zagrożenia suszą, analiza 

proponowanych w „Metodyce….” wskaźników suszy: 

a) wybór wskaźników charakteryzujących suszę w danym regionie 

wodnym i najlepiej umożliwiających określenie zagrożenia suszą, jej 

głębokość i czas trwania,  
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b) szczegółowy opis parametrów meteorologicznych, hydrologicznych i 

hydrogeologicznych, które należy monitorować dla określenia 

wybranych wskaźników suszy, 

c) określenie szczegółowego algorytmu wyliczania wskaźników suszy,  

d) określenie sposobu ustalania progów, od których należy wnioskować o 

podniesienie alertu dla Zespołu ds. Suszy przy RZGW oraz zwołanie 

Komitetu Zarzadzania Ryzykiem Suszy,  

e) w zależności od zasięgu przestrzennego zagrożenia suszą, prognoz 

rozwoju sytuacji pogodowej, stanu zasobów wodnych itp. – 

opracowanie schematu (tabeli)  wspomagających podejmowanie 

decyzji,  

6) Rozpoznanie i inwentaryzacja programów których celem jest 

przeciwdziałanie skutkom suszy, realizowanych w jednostkach rządowych 

i samorządowych w regionie wodnym, 

7) Analiza obecnego systemu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie 

wodnym, w tym: 

a) inwentaryzacja systemów melioracyjnych działających w regionie 

wodnym, określenie ich funkcji (odwodnienia, odwodnienia-

nawodnienia, nawodnienia), dla instalacji przestarzałych – ocena 

możliwości przystosowania do funkcji ograniczania skutków suszy,  

b) inwentaryzacja zbiorników retencyjnych „małej retencji”, jezior 

podpiętrzonych i innych akwenów umożliwiających gospodarowanie 

wodą, określenie ich podstawowych parametrów eksploatacyjnych, 

określenie pojemności możliwej do wykorzystania do nawodnień oraz 

czasokresu, szczegółowe określenie czy zbiornik posiada sieć 

rozprowadzającą wodę do odbiorców, określenie parametrów tej sieci, 

inwentaryzacja odbiorców i ilości wody możliwej do dostarczenia,  

c) inwentaryzacja studni do ujmowania wód podziemnych, z których 

istnieje możliwość ujmowania wody dla celów ograniczania skutków 

suszy, 

d) wykaz obszarów Natura 2000, parków krajobrazowych, parków 

narodowych oraz innych obszarów cennych przyrodniczo,  
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e) przedstawienie graficzne na mapach w skali 1:50 000, lub 1:100 000 

oraz poglądowo w skali 1:250 000 wyników analiz wymienionych pod lit. 

a); b); c); jeśli Zespół ds. Suszy uzna za konieczne – dla wybranych 

rejonów pogłębioną prezentację na mapie w skali 1:10 000, 

8) Na podstawie zidentyfikowanych obszarów występowania suszy, 

przeprowadzenie analiz: 

a) użytkowników wody i wyselekcjonowanie grup użytkowników, których 

brak wody najbardziej dotyczy, 

b) zidentyfikowanie ewentualnych konfliktów, ich rodzaj, parametry od 

których konflikt jest możliwy oraz w jaki sposób możliwe jest jego 

zażegnanie lub ewentualne pogłębienie, 

c) oszacowania wpływu poszczególnych rodzajów suszy na poszczególne 

sektory gospodarki z uwzględnieniem wpływów wskazanych w rozdz. 

7.2. 

d) możliwego rozwoju zagospodarowania przestrzennego, rozwoju 

przemysłu wodochłonnego lub innych czynników pogłębiających skutki 

wystąpienia suszy i tym samym wzrost ryzyka suszy,  

e) obszarów o cennych zasobach środowiska i zasobach przyrodniczych, 

obszarów od wód zależnych – dla których susza stanowi zagrożenie 

bytu, 

f) Sformułowanie projektu „Planu przeciwdziałania skutkom suszy” 

poprzez wybór zestawu działań z wykazu działań zawartego w 

„Metodyce…”, ewentualnie uzupełnionego o inne działania, w tym: 

i. wykaz możliwych działań krótkoterminowych (bieżących), w tym: 

 prawnych ograniczających wykorzystanie wody w okresie 

występowania jej deficytu, 

 technicznych z zakresu dostarczania wody z innych rejonów, 

 innych, skutecznie wpływających na łagodzenie skutków suszy, 

ii. wykaz działań długoterminowych (wieloletnich), w tym: 

 prawnych, regulujących możliwość wykorzystywania wód 

powierzchniowych i podziemnych w sposób wymienny i z 

korzyścią dla gospodarki i środowiska, 
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 technicznych, zwiększających zasoby wody i umożliwiających ich 

wykorzystanie w czasie jej niedoboru, 

 nietechnicznych, zwiększających retencję i zasoby wód 

powierzchniowych i podziemnych, 

  edukacyjnych, wpływających na świadomość społeczeństwa i 

użytkowników gospodarczych,  

iii. wykaz działań ekonomiczno-prawnych zachęcających do 

oszczędnego gospodarowania zasobami wody oraz działań 

zniechęcających do gospodarowania rozrzutnego,  

9) Przeprowadzenie analizy kosztów i korzyści dla sformułowanego projektu 

„Planu…”, 

10) Dokonanie analizy i identyfikacja niezbędnych instrumentów prawnych dla 

umożliwienia  wdrożenia projektu „Planu…”: 

a) określenie podstawy prawnej lub jej braku dla poszczególnych działań 

wybranych do projektu „Planu…”, 

b) opracowanie założeń do niezbędnych aktów prawnych, 

11) Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

projektu „Planu….”, 

12) Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu „Planu…” polegających 

na: 

a) przedstawieniu projektu „Planu…” grupom roboczym ds. monitoringu, 

ds. analizy danych, ds. edukacji i informowania oraz Zespołowi ds. 

Suszy przy RZGW, 

b)  przedstawieniu projektu „Planu…” odpowiedniej radzie gospodarki 

wodnej regionu wodnego, 

c) przedstawieniu projektu „Planu…” Krajowej Radzie Gospodarki Wodnej, 

d) ewentualne przedstawieniu projektu „Planu…” innym gremiom wg 

potrzeb w danym regionie wodnym, 

13) Opracowanie ostatecznej wersji „Planu przeciwdziałania skutkom suszy w 

regionie wodnym…”, 

14) Wypracowanie procedur do oceny aktualności „Planu…”, 
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12.2 Przebieg procesu opracowania planu przeciwdziałania skutkom suszy w 

obszarze dorzecza 

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej opracowując „Plan 

przeciwdziałania skutkom suszy w obszarze dorzecza” realizuje następujące 

etapy: 

1) Przeprowadzenie analizy dla obszaru regionu wodnego interesariuszy 

zainteresowanych uczestniczeniem w procesie zarządzania ryzykiem 

suszy w obszarze dorzecza: 

a) jednostek administracji rządowej, 

b) jednostek administracji samorządowej, 

c) rządowych i samorządowych jednostek merytorycznych, zajmujących 

się gospodarką wodną, ochroną środowiska, administrowaniem lasami, 

parkami krajobrazowymi itp. 

d) jednostek naukowych – instytutów, wyższych uczelni, 

e) organizacji pozarządowych, 

f) głównych użytkowników wód, których susza w szczególny sposób 

dotyka, 

g) aglomeracji miejskich, ośrodków turystycznych, itp. 

h) innych interesariuszy, 

2) Przedstawienie propozycji ewentualnego uzupełnienia składu osobowego 

Komitetu Zarządzania Ryzykiem Suszy obszaru dorzecza o dodatkowych 

członków spośród interesariuszy, 

3) Przedstawienie projektu procedur działania struktur zarzadzania ryzykiem 

suszy w obszarach dorzeczy, w przypadku wystąpienia zagrożenia suszą, 

4) Na podstawie opracowanych planów przeciwdziałania skutkom suszy w 

regionach wodnych, wykonuje jednolity dokument planistyczny dla 

obszaru dorzecza, obejmujący syntezę następujących materiałów: 

i) identyfikację zagrożonych suszą rejonów w obszarze dorzecza, 

przedstawienie listy gmin mogących być dotkniętych suszą, 

przedstawienie wyników na mapach w skali 1:250 000, oraz poglądowo 

na mapie w skali 1:500 000 – 1:1 000 000 
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j) wykaz wskaźników charakteryzujących suszę w regionach wodnych 

położonych w danym obszarze dorzecza,  

k) wykaz parametrów meteorologicznych, hydrologicznych i 

hydrogeologicznych, które należy monitorować dla określenia 

wybranych wskaźników suszy z określeniem czy są monitorowane, w 

jaki sposób, źródło danych, braki w tym zakresie, 

l) wykaz progów, od których następuje wnioskowanie o ogłoszenie 

alertów dla zespołów ds. suszy przy RZGW oraz zwołanie komitetu 

zarzadzania ryzykiem suszy w poszczególnych regionach wodnych 

obszaru dorzecza, 

m)  omówienie analiz obecnego systemu przeciwdziałania skutkom suszy 

w regionach wodnych obszaru dorzecza, obejmujące: 

 systemy melioracyjne, 

 zbiorniki retencyjne małej i dużej retencji, jezior podpiętrzonych ze 

wskazaniem stanu sieci rozprowadzającej wodę, 

 studnie do ujmowania wód podziemnych,  

 obszary cenne przyrodniczo, w tym szczególnie Natura 2000 oraz 

zależne od wód, 

 załączniki graficzne w skali 1:500 000 – 1:1 000 000 lub skali 

dającej możliwość ogólnego przedstawienia wyników analiz dla 

całego obszaru dorzecza, 

n) wykaz grup użytkowników w obszarze dorzecza, których brak wody 

najbardziej dotyczy oraz wykaz ewentualnie możliwych konfliktów, 

o) syntezę wpływu suszy na gospodarkę, społeczeństwo i środowisko, 

wnioski odnośnie rozwoju tego wpływu, 

p) syntezę analiz wykonanych dla poszczególnych regionów wodnych w 

zakresie możliwego rozwoju zagospodarowania przestrzennego, 

rozwoju przemysłu wodochłonnego lub innych czynników 

pogłębiających skutki wystąpienia suszy i tym samym wzrost ryzyka 

suszy, 

5) Wykonuje syntezę planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach 

wodnych przedstawiając wybrane i zaakceptowane działania w 
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poszczególnych planach. Przedstawia ocenę, czy z perspektywy obszaru 

dorzecza działania są wystarczające, czy wymagają uzupełnienia. 

6) Wykonuje syntezę analizy kosztów i korzyści proponowanych działań z 

perspektywy obszaru dorzecza, 

7) Dokonuje ujednolicenia wyników analizy i identyfikacji niezbędnych 

instrumentów prawnych dla umożliwienia  wdrożenia projektów planów 

przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych oraz przedstawia 

analizę, odnośnie uzupełnienia tych instrumentów z perspektywy obszaru 

dorzecza,  

8) Przedstawia syntezę ze strategicznych ocen oddziaływania na środowisko 

poszczególnych planów w regionach wodnych, 

9) Przedstawia syntezę wyników konsultacji społecznych przeprowadzonych 

w regionach wodnych, 

10) Załącznikami Planu przeciwdziałania skutkom suszy w obszarze dorzecza 

są plany przeciwdziałania skutkom suszy w poszczególnych regionach 

wodnych wchodzących w skład danego obszaru dorzecza. 

12.3 Zawartość planów przeciwdziałania skutkom susz 

1 2 . 3 . 1  Zakres planów sporządzanych dla regionów wodnych 

1) Wykaz instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie skutkom suszy, 

wzajemne powiazania, rola instytucji rządowych, samorządowych i ich 

odpowiedzialność, 

2) Propozycję struktury organizacyjnej działania programu 

przeciwdziałania skutkom suszy, wynik analizy interesariuszy,  

3) Projekt zakresu upoważnień dla Zespołu ds. Suszy oraz Kolegium 

Zarzadzania Ryzykiem Suszy – do działania w zakresie 

przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym,  

4) Projekt procedur działania Zespołu ds. Suszy, grup roboczych: ds. 

monitoringu, ds. analizy danych i ds. edukacji i informowania. 

5) Wykaz obszarów (gmin) dla których zidentyfikowano zagrożenie 

suszą, na podstawie historycznych danych i dostępnych opracowań, 
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graficzne przedstawienie na mapie w skali 1:50 000 lub 1:100 000 

6) Wykaz wskaźników oceny suszy oraz procedur oceny, określenie 

progów granicznych, 

7) Procedura ogłoszenia alertu zagrożenia suszą, schemat wspomagania 

decyzji, 

8) Wykaz istniejących i działających programów przeciwdziałania 

skutkom suszy, realizowanych w jednostkach rządowych i 

samorządowych w regionie wodnym, 

9) Analiza elementów obecnego systemu przeciwdziałania skutkom 

suszy: 

a) systemy melioracyjne, 

b) zbiorniki retencyjne, 

c) studnie dla ujmowania wód podziemnych, 

d) obszary Natura 2000, parki krajobrazowe, obszary o cennych 

zasobach przyrodniczych, 

10) Wykaz obszarów gospodarczych, społecznych i środowiskowych, 

najbardziej wrażliwych na wystąpienie suszy, w tym: 

a)  identyfikacja grup użytkowników w obszarach zagrożonych suszą, 

których problem braku wody dotyczy, 

b)  identyfikacja możliwych konfliktów spowodowanych suszą 

pomiędzy poszczególnymi sektorami gospodarki, społeczeństwem 

i środowiskiem,  

c)  identyfikacja działań w celu zażegnania możliwych konfliktów, rola 

„Planu..” w tym zakresie, 

d)  Oszacowanie wpływu poszczególnych rodzajów suszy na różne 

dziedziny gospodarcze (rolnictwo, przemysł, turystykę), 

społeczeństwo (zaopatrzenie w wodę do picia, zdrowie, rekreację) 

oraz środowisko (rośliny i zwierzęta, ekosystemy od wód zależne), 

inne obszary, 

e)  identyfikacja możliwych trendów rozwojowych w obszarze regionu 
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wodnego, powodujących wzrost ryzyka wystąpienia konfliktów w 

przyszłości, 

f)  identyfikacja obszarów istotnych ze względu na walory 

przyrodnicze i środowiskowe, dla których susza może stanowić 

zagrożenie bytu, lub powodować istotne straty w środowisku, 

identyfikacja przyczyn tych zagrożeń,  

11) Projekt „Planu…” - wykaz możliwych działań przeciwdziałających 

skutkom suszy na gospodarkę, społeczeństwo i środowisko, w tym: 

a) wykaz możliwych działań krótkoterminowych (bieżących),  

b) wykaz działań długoterminowych (wieloletnich),  

c) wykaz działań ekonomiczno-prawnych zachęcających do 

oszczędnego gospodarowania zasobami wody oraz działań 

zniechęcających do gospodarowania rozrzutnego,  

d) analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów 

wodnych, 

e) propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urządzeń 

wodnych, 

f) propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów 

wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji, 

12) Analiza kosztów i korzyści dla sformułowanego projektu „Planu…”, 

13) Analiza i identyfikacja niezbędnych instrumentów prawnych dla 

umożliwienia  wdrożenia projektu „Planu…” 

14) Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko projektu „Planu….”, 

15) Wynik konsultacji społecznych, 

16) Procedura oceny aktualności „Planu…”. 

 

1 2 . 3 . 2  Zakres planów sporządzanych dla obszarów dorzeczy  

1) Wykaz instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie skutkom suszy 

jako synteza z planów dla regionów wodnych, wzajemne powiazania, 
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rola instytucji rządowych, samorządowych i ich odpowiedzialność, 

2) Propozycja składu osobowego Komitetu Zarządzania Ryzykiem Suszy 

w Obszarze Dorzecza, wynik analizy interesariuszy,  

3) Wykaz projektów zakresów upoważnień do działania w zakresie 

przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym dla zespołów ds. 

suszy oraz komitetów zarzadzania ryzykiem suszy w poszczególnych 

regionach wodnych,  

4) Projekt procedur działania Komitetu Zarządzania Ryzykiem Suszy w 

Obszarze Dorzecza, 

5) Synteza z planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach 

wodnych danego obszaru dorzecza: 

a) Wykaz zagrożonych suszą rejonów w obszarze dorzecza, 

b) Wykaz  dla wskaźników oceny suszy oraz procedur oceny,  

c) Wykaz parametrów meteorologicznych, hydrologicznych i 

hydrogeologicznych niezbędnych do monitorowania, wnioski w tym 

zakresie, 

d) Wykaz procedur ogłaszania alertów zagrożenia suszą,  

e) Wyciąg z analiz obecnego systemu przeciwdziałania skutkom 

suszy, 

f) Wyciąg z analizy grup użytkowników którym brak wody najbardziej 

dotyczy, wykaz możliwych konfliktów, 

g) Wyciąg z analiz wpływu suszy na gospodarkę, społeczeństwo i 

środowisko, wnioski odnośnie propagacji tego wpływu, 

h) Wyciąg z analiz w zakresie możliwego rozwoju zagospodarowania 

przestrzennego, rozwoju przemysłu wodochłonnego lub innych 

czynników pogłębiających skutki wystąpienia suszy i tym samym 

wzrost ryzyka suszy, 

6) Synteza z projektów planów przeciwdziałania skutkom suszy w 

regionach wodnych, wykaz możliwych działań, w tym: 

a) wykaz możliwych działań krótkoterminowych (bieżących),  
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b) wykaz działań długoterminowych (wieloletnich),  

c) wykaz działań ekonomiczno-prawnych zachęcających do 

oszczędnego gospodarowania zasobami wody oraz działań 

zniechęcających do gospodarowania rozrzutnego,  

7) Synteza analizy kosztów i korzyści dla projektów planów 

przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych, 

8) Instrumenty prawne niezbędne dla umożliwienia  wdrożenia projektów 

planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych i 

obszarach dorzeczy, 

9) Synteza ze strategicznych ocen oddziaływania na środowisko 

poszczególnych planów w regionach wodnych, 

10) Synteza wyników konsultacji społecznych, 

11) Procedura oceny aktualności planów  przeciwdziałania skutkom suszy 

w obszarach dorzeczy. 
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