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1. Wstęp
Sprawozdanie obejmuje zakres prac wykonanych w ramach podzadania 1.1. „Przeprowadzenie Sprawozdanie obejmuje zakres prac wykonanych w ramach podzadania 1.1. „Przeprowadzenie 

ankietyzacji wśród interesariuszy wskazanych w Metodyce” w ramach projektu „Opracowanie planów 

przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy” (Nr Projektu: POIS.02.01.00-00-0015/16).

2. Cel ankietyzacji
Ankietyzacja miała na celu m.in. zebranie danych przydatnych do opracowania katalogu oraz 

programu działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy. Odpowiedzi respondentów (zwanych 

także interesariuszami) dostarczyły danych i informacji m.in. na temat:

� występowania niedoborów zasobów wodnych,

� zasięgu i okresów występowania suszy w podziale na jej 4 typy tj. suszę atmosferyczną, � zasięgu i okresów występowania suszy w podziale na jej 4 typy tj. suszę atmosferyczną, 

rolniczą, hydrologiczną i hydrogeologiczną,

� strat poniesionych w wyniku suszy oraz kosztów poniesionych na działania podjęte przez 

interesariuszy w celu przeciwdziałania skutkom suszy,

� identyfikacji obszarów gospodarczych, społecznych, środowiskowych najbardziej 
wrażliwych na wystąpienie zjawiska suszy,

� zrealizowanych, realizowanych i planowanych działań podejmowanych w zakresie 

przeciwdziałania skutkom suszy w podziale na działania wymienione w art. 184 ust. 2 pkt. 2) 

– 3) Ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.),

� pożądanych działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy,� pożądanych działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy,

� dokumentów, programów ustalających zakres działań lub strategii związanych 

z przeciwdziałaniem skutkom suszy lub/i innych dokumentów obowiązujących lub też 

wdrażanych w ramach działalności poszczególnych instytucji lub podmiotów 

gospodarczych,

� uwag do przygotowywanego projektu planu oraz uwag do samego procesu ankietyzacji, 

w tym formularza ankietowego.

Wyniki otrzymane w ramach ankietyzacji stanowią, dla dalszych prac nad planem, źródło 

informacji o procedurach, dokumentach, planach oraz przede wszystkim o działaniach i inwestycjach 

związanych z przeciwdziałaniem skutkom suszy. Zebrane w ankietyzacji dane przed włączeniem ich 
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do katalogu i programu działań przejdą procedury analityczne w ramach podzadania 1.7. – Analiza 

dokumentów planistycznych i programów uwzględniających aspekt ograniczenia skutków suszy. 

Informacje zawarte w ankietach wypełnionych przez respondentów, po poddaniu dalszej 

szczegółowej analizie jakościowej, dostarczą wyników niezbędnych do opracowania wniosków, 

które zobrazują obszary wrażliwe na suszę, rozmiar strat i wysokość ponoszonych przez podmioty 
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kosztów związanych z wdrażaniem działań naprawczych i zapobiegawczych skutkom suszy. Zatem 

wyniki ankietyzacji znajdą zastosowanie nie tylko przy realizacji podzadania 1.9. (Katalog działań 

służących ograniczeniu skutków suszy), i 1.10. (Program działań dla JCW z uwzględnieniem 

podziału administracyjnego), ale także odegrają istotną rolę w pracach nad podzadaniami: 

� 1.4. Identyfikacja obszarów zagrożonych suszą, …,

� 1.5. Identyfikacja obszarów narażonych na skutki występowania suszy,

� 1.6. Ocena możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych,

� 1.8. Wskazanie obszarów gospodarczych, społecznych, środowiskowych najbardziej 

wrażliwych na wystąpienie zjawiska suszy.

Celem drugoplanowym ankietyzacji jest upowszechnienie informacji 

o rozpoczęciu prac nad dokumentem planu przeciwdziałania skutkom suszy. Duża pula 

respondentów i różnorodność ich grup stwarza możliwość do tego, by informacja o planie respondentów i różnorodność ich grup stwarza możliwość do tego, by informacja o planie 

przeciwdziałania skutkom suszy została rozpowszechniona. Ankietyzacja bowiem wpłynie 

pozytywnie na liczebność grona zainteresowanych konsultacjami społecznymi opracowywanego 

dokumentu.
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3. Grupy interesariuszy
Badania ankietowe zgodnie z Metodyką objęły 5 grup interesariuszy (Rysunek 1). Łącznie 

ankietyzacją objęto 3495 organizacji. W skład puli respondentów wchodziły jednostki administracji ankietyzacją objęto 3495 organizacji. W skład puli respondentów wchodziły jednostki administracji 

rządowej i samorządowej, instytucje naukowo-badawcze oraz podmioty, których działalność 

związana jest z różnymi sektorami gospodarki narodowej, a także organizacje zajmujące się ochroną 

przyrody i aspektami gospodarki wodnej.

Podział respondnetów na grupy

GR. 1 GR. 2 GR.3 GR.4 GR.5

Ministerstwa Jednostki 
centralne Powiaty

Gminy

Urzędy 
Marszałkowskie

Rysunek 1 Podział interesariuszy na grupy i podgrupy

Trzy pierwsze grupy respondentów stanowiły jednostki administracji publicznej: Ministerstwa, 

specjalistyczne jednostki administracji rządowej (m.in.: Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, 

Zarządy Zlewni, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkie 
Inspektoraty Ochrony Środowiska, Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych), jednostki 

administracji samorządowej (Urzędy Gmin i Powiatów, Urzędy Marszałkowskie) oraz rządowej

Wodociągi

Użytkownicy wód

Stowarzyszenia

Instytuty/Fundacje

Parki Narodowe
i Krajobrazowe

Urzędy 
Wojewódzkie
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administracji samorządowej (Urzędy Gmin i Powiatów, Urzędy Marszałkowskie) oraz rządowej

(Urzędy Wojewódzkie). Na potrzeby sprawozdania grupa 2 otrzymała skróconą nazwę „jednostki 

centralne”. Ankiety skierowane zostały także do zakładów/przedsiębiorstw wodociągowych oraz

podmiotów gospodarczych, które w prowadzeniu swojej działalności korzystają z zasobów wodnych. 

Wyżej wymienione podmioty ujęte zostały w grupę 4. Ankietyzacją objęci zostali także pozostali 
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interesariusze zainteresowani bądź zaangażowani w tworzenie dokumentu PPSS - tworząc 5 grupę 

ankietowanych. W ramach tej grupy rozróżnione zostały 3 typy podmiotów:

� stowarzyszenia, izby gospodarcze, związki producentów reprezentujących różne dziedziny 
działalności gospodarczej wrażliwych na skutki suszy: tj.: energetyka, rolnictwo, chów 

i hodowla ryb, turystyka i żegluga, przemysł spożywczy i papierniczy; 

� instytuty badawcze i naukowe, uczelnie wyższe, fundacje, organizacje pozarządowe 

związane z ochroną przyrody i aspektami gospodarowania i ochrony zasobów wodnych;

� Parki Narodowe i Parki Krajobrazowe.
Zestawienie liczebności poszczególnych grup interesariuszy zaproszonych do ankietyzacji

prezentuje poniższa tabela (Tabela 1) oraz diagram (Rysunek 2).

Tabela 1 Liczba podmiotów zaproszonych do ankietyzacji w poszczególnych grupach

Liczba podmiotów zaproszonych 
Numer 
grupy Nazwa grupy

Liczba podmiotów zaproszonych 
do ankietyzacji liczba

końcowana dzień 
17.12.2018

w czasie trwania 
ankietyzacji 

1 Ministerstwa 7 - 7

2 Jednostki centralne 151 - 151

3 Gminy 2412 - 2412

3 Powiaty 380 - 380

3 Urzędy Marszałkowskie 16 - 16

3 Urzędy Wojewódzkie 16 - 16

4 Wodociągi 56 - 564 Wodociągi 56 - 56

4 Użytkownicy wód 126 2 128

5 Instytuty Państwowe, 
Uczelnie, Fundacje 138 9 147

5 Stowarzyszenia 78 17 95

5 Parki Narodowe i Parki 
Krajobrazowe 87 - 87

SUMA 3467 28 3495
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Rysunek 2 Procentowy udział poszczególnych grup w puli respondentów

0,2% 4,3%

5,3%

9,4%

80,8%

Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Grupa 4 Grupa 5

4. Harmonogram  
Dla zapewnienia skuteczności badania ankietowego przy jednoczesnym zachowaniu kryterium 

powszechności przyjęto szereg rozwiązań w zastosowanych formułach prowadzenia ankietyzacji. 

Zgodnie z Metodyką przyjęto bowiem, iż ankietyzacja zostanie zrealizowana z wykorzystaniem 
sytemu geoankietyzacji, w którym formularz ankietowy przyjmuje formułę on-line. Warunek sytemu geoankietyzacji, w którym formularz ankietowy przyjmuje formułę on-line. Warunek 

powszechności wprowadził wymóg ankiet ujętych w tradycyjne formularze rozpisane w plikach 

edytowalnych w formacie .doc a także w formacie PDF. Oba warianty zapewniały respondentowi 

możliwość wypełnienia ankiety cyfrowo lub w wersji papierowej i odesłania do PGW Wody Polskie

Formularze w wersji papierowej oraz on-line zostały opracowane w pełnej zgodności zakresu pytań 

oraz ich brzmienia. W rozdziale 6 szczegółowo przedstawiono zakres pytań formularzy dla każdej z 

grup respondentów.

Harmonogram prac związanych z ankietyzacją zawiera poniższa tabela (Tabela 2).
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Tabela 2 Harmonogram ankietyzacji

Nazwa zakresu prac:
Termin realizacji

� Przygotowanie formularza ankietowego i narzędzi dystrybucji� Przygotowanie formularza ankietowego i narzędzi dystrybucji
� Przygotowanie projektu ankiety, w tym ankiety on-line (wraz 

z instrukcją ankietyzacji i filmami instruktażowymi)

09.11.2018 - 17.12.2018 r.

� Przygotowanie systemu informatycznego do prowadzenia 
ankietyzacji elektronicznej on-line ( w tym geoankietyzacji), 
przeprowadzenie testów technicznych

� Akceptacja Zamawiającego treści ankiet oraz treści 
zaproszenia wraz z listą interesariuszy 

� Wysłanie drogą korespondencji listowej zaproszeń wraz 
kodami aktywacyjnymi niezbędnymi do rejestracji

� Przeprowadzenie ankietyzacji:
� proces zbierania danych (wypełnianie ankiet przez 

respondentów oraz obsługa techniczna i wsparcie 
merytoryczne zespołu ds. ankietyzacji)

17.12.2018 –15.02.2019 
(59 dni kalendarzowych)

merytoryczne zespołu ds. ankietyzacji)
� domykanie ankiet i wysłanie do respondentów raportów z 

systemu ankietyzacji
16.02.2019 - 05.03.2019
(18 dni kalendarzowych)

� Opracowanie wyników ankietyzacji 05.03.2019 – 20.03.2019
� Podsumowanie i analiza ilościowa udzielonych odpowiedzi 
� Przygotowanie wyników ankietyzacji w formie bazy danych 

� Utrzymanie po zakończeniu badań ankietowych informacji na 
stronie stopsuszy.pl wyników ankietyzacji

Okres utrzymana minimum do 
daty rozpoczęcia konsultacji 
społecznych projektu planu 
przeciwdziałania skutkom 

suszy

Ankietyzacja wśród interesariuszy przeprowadzana była formalnie w okresie od 17 grudnia 2018 

r. do 15 lutego 2019 r. – co stanowi łącznie 59 dni kalendarzowych. Terminem zakończenia pracy 

systemu ankietyzacji była data 05 marca 2019 r., po tej dacie rozpoczęto prace na wynikach 

zebranych w bazie danych.

5. Kanały dotarcia i kontaktu z respondentem

W ramach prac związanych z organizacją badania ankietowego przyjęto i przeprowadzono  

8

szereg działań w celu zaproszenia, poinformowania i utrzymania ciągłości kontaktu 

z respondentami. W pierwszej kolejności przeprowadzono wysyłkę listów poleconych za 
pośrednictwem Poczty Polskiej na oficjalne adresy interesariuszy (jednostek/instytucji/podmiotów) 

wytypowanych wraz z Zamawiającym. Wysyłka miała charakter informujący i zapraszający do 

udziału w badaniu - realizowana była w dniach 11.12.2018 r. - 04.01.2019 r. i objęła łącznie 3491 
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interesariuszy (Tabela 3). Do interesariuszy wysłano pismo przewodnie zapraszające do udziału w 

ankietyzacji wraz z indywidualnym kodem aktywacyjnym. Pismo przewodnie zostało zamieszczone 

do wglądu na stronie projektu stopsuszy.pl.

Tabela 3 Zestawienie liczby nadanych listów

Data nadania Ilość nadanych przesyłek
11.12.2018 355
12.12.2018 918
13.12.2018 1500
14.12.2018 694
28.12.2018 22
04.01.2019 2

SUMA 3491

Do dyspozycji respondentów w okresie ankietyzacji w dni powszednie, w godzinach od 8:00 do Do dyspozycji respondentów w okresie ankietyzacji w dni powszednie, w godzinach od 8:00 do 

16:00 pozostawały infolinie telefoniczne w zakresie: treści ankiety – aktywne były dwa numery 

telefonów oraz w obszarze wsparcia technicznego jeden numer telefonu.

Respondenci otrzymali możliwość całodobowego wysyłania maili w zakresie merytorycznym 

ankiety na 2 adresy e-mail oraz 1 adres e-mail w zakresie wsparcia technicznego.

Tabela 4 Zestawienie liczby połączeń telefonicznych infolinii

przedział czasowy

suma połączeń
odebranych

suma połączeń 
wykonanych

wsparcie wsparcie wsparcie wsparcie 

W celu uzyskania wyższego wskaźnika odpowiedzi, zaplanowano i zrealizowano 

wielokrotne kontakty z badanymi za pośrednictwem poczty elektronicznej. Łącznie przeprowadzono 

14 działań mailingowych.

W wielu przypadkach tematyka mailingu poruszała więcej niż jedno zagadnienie.

Komunikaty zapraszające do udziału w ankietyzacji zostały zrealizowane 3 razy, natomiast maile, w 

których zawarto prośby o podjęcie dalszych działań w systemie (zmierzających do ukończenia 

wsparcie 
merytoryczne

wsparcie 
techniczne

wsparcie 
merytoryczne

wsparcie 
techniczne

17.12.2018-22.02.2019 871 522 116 569
23.02.2019-03.03.2019 8 0 3 47

SUMA 879 522 119 616
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których zawarto prośby o podjęcie dalszych działań w systemie (zmierzających do ukończenia 

ankiety) wysyłano 8 razy w ciągu trwania procesu ankietyzacji. Sześciokrotnie rozesłane zostały 

także mailingi zawierające treści instruktażowe. Wiadomości mailowe, informujące o zamianie 

terminu zakończenia ankietyzacji wysyłane były 5 razy.
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6. Formularze ankiet oraz opis procesu ankietyzacji 

Ankietyzacja przeprowadzona została poprzez stronę internetową www.ankieta.stopsuszy.pl.
Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w badaniu ankietowym było dokonanie rejestracji i 

uzyskanie zabezpieczonego profilu respondenta – w tym celu każdy z podmiotów otrzymał

indywidualny kod aktywacyjny.

Za główną formułę ankiety przyjęto wersję elektroniczną tzw. on-line z modułem geoankietyzacji, 
czyli możliwością wskazywania na mapie lokalizacji m.in. obszarów występowania suszy, działań 

podjętych (realizowanych, planowanych) na rzecz ograniczenia skutków suszy. Ankieta z uwagi na 

warunek zachowania powszechności została przygotowana także w wersji do pobrania (w formacie 

edytowalnym .doc oraz w formacie PDF). Respondent mógł pobrać plik z systemu dopiero po 

dokonaniu rejestracji, a pobranie wiązało się z obowiązkiem odesłania udzielonych odpowiedzi 

mailem lub za pośrednictwem poczty.

Do obu wersji ankiety (on-line i pliku do pobrania) przygotowano instrukcję merytoryczną w formie 

dokumentu tekstowego (dostępna dla respondentów na stronie systemu ankietyzacji po dokonaniu 

rejestracji). Do wersji elektronicznej ankiety on-line zostały przygotowane dodatkowo: filmy 

instruktażowe (prezentujące m.in.: logowanie, sposób działania systemu i poruszania się po 

ankiecie, w tym udzielania odpowiedzi na pytania, zaznaczania obiektów na mapach oraz 

zapisywania wprowadzonych odpowiedzi) oraz instrukcje technicznej obsługi systemu. Na czas 

trwania ankietyzacji stronie www.stopsuszy.pl w zakładce „Ankietyzacja” udostępniono wszystkie 

niezbędne informacje dla respondentów, w tym także instrukcje. 

W procesie ankietyzacji dla respondentów przygotowano 11 rodzajów ankiet przypisanych do 5 

grup jak na schemacie - Rysunek 1. Elementy wspólne (pytania) we wszystkich rodzajach ankiet to: 

uwagi do ankiety, miejsce na uwagi i informacje ważne dla opracowania planu przeciwdziałania 

skutkom suszy, pytanie o to, czy w zakresie osoby wypełniającej znajdują się działania związane z

przeciwdziałaniem skutkom suszy (wyjątek stanowi ankieta dla grupy 5, podgrupa Parki Narodowe i 

Krajobrazowe), a w przypadku odpowiedzi przeczącej, dodatkowe pytanie z prośbą o wskazanie 
takiej osoby. Elementem wspólnym w ankietach był także moduł mapowy – w każdej z ankiet istniała

możliwość wskazania lokalizacji obszaru, działań/inwestycji, do którego odnosi się pytanie. W celu 
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ułatwienia udzielania odpowiedzi przez respondentów w systemie w narzędziu mapy zastosowano 

następujące podkłady warstw tematycznych: wody, przyroda, administracja, ortofotomapa i 

OpenStreetMap. 
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Tabela 5 Warstwy tematyczne w narzędziu mapy.

Temat (wg 
kolejności 

zalegania w Nazwa warstwy Źródłozalegania w 
stosie warstw)

Nazwa warstwy Źródło

Wody

cieki oznaczone MPHP10 - Mapa Podziału Hydrograficznego 
Polski – wersja z 2017 r. (1:10 000)

zlewnie JCWP JCWP – wersja 2017

JCWPd JCWPd – z bazy danych aPGW
https://dane.gov.pl/dataset/599

Przyroda

Granice parków 
krajobrazowych

Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody -
GDOŚ

Granice parków narodowych Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody -
GDOŚ

granice administracyjne -
województwa Państwowy Rejestr Granic - PRG 

Administracja granice administracyjne -
powiaty Państwowy Rejestr Granic - PRG

granice administracyjne -
gminy Państwowy Rejestr Granic - PRG

MHP 50k Mapa Hydrologiczna Polski –
raster 1:50 000 WMS geoportal.gov.pl

Ortofotomapa Ortofotomapa WMS geoportal.gov.pl

OpenStreetMap OpenStreetMap Baza danych 
topograficznych OSM Foundation

Do każdej z ankiet załączono stosowną klauzulę informacyjną, dotyczącą przetwarzania danych 

osobowych przedstawiciela jednostki wypełniającego treść ankiety oraz metryczkę zawierającą osobowych przedstawiciela jednostki wypełniającego treść ankiety oraz metryczkę zawierającą 

podstawowe informacje o osobie wypełniającej ankietę. 

Rozkład ilościowy pytań był zróżnicowany w poszczególnych grupach i ich rodzajach ankiet 

Ankiety liczyły od 3 do 25 pytań, najmniejszą liczbę pytań skierowano do grupy 5- Instytuty 
Państwowe/Uczelnie/Fundacje tylko 3 pytania (w wersji on-line to 2 pytania), grupy 1 Ministerstwa-

odpowiednio 5 i 4 pytań. Najwięcej pytań zawarto w ankietach dla grupy 3. Gminy udzielały 

odpowiedzi na 23 pytania (22 on-line) a powiaty na 25 (24).

Mniejsza liczba pytań w ankietach dostępnych w formie elektronicznej (on-line), w stosunku do

ankiet w formie do wydruku, wynikała ze złączenia dwóch pytań w jedno w wersji w systemie, tj.

11

pytania o posiadanie w zakresie pełnionych obowiązków zadań zawiązanych z tematyką suszy oraz 

metryczki – danych osoby wypełniającej ankietę.

W ramach ankietyzacji wyróżnione zostały pytania wspólne, poruszające kluczowe 

zagadnienia. Występują one w większości ankiet dla wszystkich grup respondentów i charakteryzują 

się wspólnym zakresem tematyczny danych tj.: obszary niedoborów wody, obszary suszy, okresy 
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suszy, znajomość i powszechność informacji o zagrożeniu wystąpienia zjawiska suszy, 

procedury/strategie dotyczące przeciwdziałania skutkom suszy, realizowane/planowane lub też 

pożądane działania/inwestycje służące przeciwdziałaniu skutkom suszy. Wspólne dla części

respondentów były także pytania w zakresie poniesionych strat w wyniku zjawiska suszy i kosztów
wdrażanych działań doraźnych o charakterze zapobiegawczym lub naprawczym. Poszczególne 

pytania poruszające tę tematykę różniły się pomiędzy grupami i podgrupami zakresem treści pytania 

oraz pożądanym stopniem dokładności przekazywanych danych.

Poniższa tabela (Tabela 6) w ujęciu przekrojowym poprzez poszczególne grupy ankietowanych,

prezentuje rozkład pytań w zakresie kluczowych zagadnień tj.: niedobory wody, występowanie 
zjawiska suszy, informacje o procedurach/strategiach, działaniach służących przeciwdziałaniu 

skutkom suszy oraz poniesionych w skutek zjawiska suszy stratach i/lub kosztach. 

12



Projekt: Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy
Nr Projektu: POIS.02.01.00-00-0015/16

Tabela 6 Rozkład pytań w zakresie kluczowych zagadnień w poszczególnych grupach

Numer 
grupy Nazwa grupy

Zakres tematyczny pytania

obszary 
niedoborów 

wody

obszary 
suszy

okresy 
suszy

źródła 
informacji o 

suszy

procedury/ 
strategie 

przeciwdziałan
iu skutkom 

suszy

działania służące 
przeciwdziałaniu 
skutkom suszy 
realizowane lub 

planowane

działania 
służące 

przeciwdział
aniu 

skutkom 
suszy 

pożądane

straty/koszty 
związane z 

suszą*

1 Ministerstwa TAK TAK
2 Jednostki centralne TAK TAK
3 Gminy TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
3 Powiaty TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
3 Urzędy Marszałkowskie TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
3 Urzędy Wojewódzkie TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
4 Wodociągi TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
4 Użytkownicy wód TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK4 Użytkownicy wód TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

5 Instytuty, Fundacje TAK

5 Stowarzyszenia TAK** TAK TAK TAK TAK

5 Parki Narodowe i Parki 
Krajobrazowe TAK TAK** TAK TAK TAK

*- pytania w zależności od grupy dotyczyły ogólnego lub uszczegółowionego zakresu strat i kosztów
**- pytanie zmodyfikowane stosownie do specyfiki grupy

13
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7. Wyniki ilościowe ankietyzacji – efektywność ankietyzacji

W ramach wprowadzenia do analizy ilościowej wyników ankietyzacji należy się wyjaśnienie na 

temat ostatecznej liczby respondentów. Mianowicie, finalna lista podmiotów jest sumą respondentów 

pierwotnie zaproszonych do ankietyzacji wraz z podmiotami zarejestrowanymi pod daną Organizacją

(Tabela 7). Formuła rejestracji zezwalała bowiem na dokonanie rejestracji i wypełnienie ankiety przez 
dany podmiot jako instytucja działająca w ramach Organizacji. Rejestracja odbywała się ze 

wskazaniem Organizacji i wpisaniem odpowiedniego dla niej kodu aktywacyjnego. Zamiarem takiej 

procedury było umożliwienie dużym podmiotom dołączenia do ankietyzacji np. swoich oddziałów lub

poszczególnych zakładów.

Tabela 7 Końcowa liczba podmiotów zaproszonych i uczestniczących w ankietyzacji

Numer 
grupy Nazwa grupy

liczba 
podmiotów 

zaproszonych/ 

Liczba dodanych w 
ramach organizacji 
(zarejestrowanych)

liczba 
podmiotów

finalna
1 Ministerstwa 7 0 7
2 Jednostki centralne 151 +105 256
3 Gminy 2412 0 2412
3 Powiaty 380 0 380
3 Urzędy 

Marszałkowskie 16 0 16
3 Urzędy Wojewódzkie 16 0 16
4 Wodociągi 56 0 56
4 Użytkownicy wód 128 +9 137
5 Instytuty Państwowe, 

Uczelnie, Fundacje 147 +9 156Uczelnie, Fundacje
5 Stowarzyszenia 95 +13 108
5 Parki Narodowe i 

Parki Krajobrazowe 87 0 87
SUMA 3495 136 3631

Liczba respondentów wraz ze zgłoszonymi samodzielnie przez organizacje podmiotami, wyniosła

3631. Oddzielną daną jest liczba osób zarejestrowanych w systemie, która informuje o liczbie 

utworzonych kont przez zaproszonych użytkowników. 

W prezentowanej poniżej tabeli przedstawiono przyrost liczby zarejestrowanych respondentów 

czyli liczby kont założonych przez użytkowników (Tabela 8) w porównaniu do przyrostu 
zakończonych ankiet on-line. Prezentowana suma rejestracji użytkowników obejmuje tylko konta 

14

zakończonych ankiet on-line. Prezentowana suma rejestracji użytkowników obejmuje tylko konta 

prawidłowo aktywowane.



Projekt: Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy
Nr Projektu: POIS.02.01.00-00-0015/16

Tabela 8 Aktywność tygodniowa użytkowników w systemie

okres (przedział 
tygodniowy)

rejestracje użytkowników zakończone ankiety on-line
przyrost suma* przyrost suma

17.12.-23.12.2018 689 608 187 18717.12.-23.12.2018 689 608 187 187
24.12.-30.12.2018 233 822 20 207
31.12.-06.01.2019 340 1120 126 333
07.01.-13.01.2019 315 1411 152 485
14.01.-20.01.2019 220 1601 218 703
21.01.-27.01.2019 285 1867 232 935
28.01.-03.02.2019 274 2107 282 1217
04.02.-10.02.2019 522 2602 686 1903
11.02.-17.02.2019 237 2822 494 2397
18.02.-24.02.2019 187 2999 127 2524
25.02.-01.03.2019 33 3030 15 2539
02.03.-05.03.2019 3 3033 8 2547

Średnia dla ankiet zakończonych w systemie w ujęciu tygodniowym od początku trwania ankietyzacji 

do momentu zamknięcia systemu wynosiła 212. Największą aktywność względem ukończonych 

ankiet on-line zanotowano od początku lutego, czyli w końcowej fazie procesu ankietyzacji.

Z analizy wynika, że 3631 podmiotów zostało zaproszonych ankietyzacji przy czym 950 nie 

podjęło się rejestracji w systemie, a finalnie założono 3033 Indywidualnych kont użytkownika.
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Rysunek 3 Przyrost zarejestrowanych użytkowników i zakończonych ankiet w ujęciu tygodniowym

Ilość zarejestrowanych użytkowników - rzeczywista suma Ilośc zakończonych ankiet on-line
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Odpowiedzi na ankietę udzieliło łącznie 2666 użytkowników (suma ankiet online oraz ankiet 

przesłanych za pośrednictwem maila/poczty), w tym 80% gmin, 83% powiatów. (Wyniki 

prezentowane w niniejszym sprawozdaniu dotyczą liczby ankiet według użytkowników, nie według 

Organizacji). Łącznie ze wszystkich grup otrzymano 2547 ankiet wypełnionych w systemie on-line. 
W trakcie ankietyzacji za pośrednictwem Poczty Polskiej i drogą mailową wpłynęło do Wykonawcy 

zadania 126 ankiet, w tym 6 ankiet stanowiło zduplikowaną wersję ankiety z systemu on-line, 

a 1 ankieta została przesłana pusta. Największą liczbą respondentów, którzy zdecydowali się 

wypełnić ankietę poza formułą online, stanowili reprezentanci grupy 3 (jednostki samorządu 

terytorialnego i Urzędy Wojewódzkie)– przesłali 89 ankiet. Liczba ankiet przesłanych poza systemem 

w pozostałych grupach wygląda następująco: grupa 2 (Jednostki centralne) – 12 ankiet, grupa 4

(Wodociągi i Użytkownicy wód) – 9 ankiet, grupa 5 (Instytuty/Fundacje, Stowarzyszenia, Parki 
Narodowe i Krajobrazowe – 7 ankiet, grupa 1 (Ministerstwa) – 2 ankiety.

Poniżej zaprezentowano zestawienie ilościowe ankiet wypełnionych przez użytkowników 

w podziale na grupy (kolejno: Rysunek 4, Rysunek 5, Tabela 9). W formule do pobrania/wypełnienia

poza systemem ankietyzacji podano wartości po odjęciu ankiet stanowiących zgodność 

z zakończoną ankietą w wersji on-line. Możliwym jest, iż w związku z zastosowaną opcją rejestracji 
kilku podmiotów działających w ramach jednej organizacji, ankieta dla danego podmiotu ujętego 

liście podmiotów zaproszonych, została wypełniona więcej niż jeden raz. Zestawienie przedstawia 

Tabela 9.

Tabela 9 Liczba ankiet w poszczególnych grupach i rodzajach ankiet

nazwa grupy numer 
grupy

nr 
ankiety

liczba ankiet 
on-line

liczba ankiet 
„przesłanych”

wprowadzonych suma ankietnazwa grupy grupy ankiety on-line wprowadzonych 
do systemu

suma ankiet

Ministerstwa 1 7 2 2 4
Jednostki centralne 2 8 145 12 157
Gminy 3 9 1878 54 1932
Powiaty 3 10 288 30 318
Urzędy 
Marszałkowskie 3 12 6 3 9

Urzędy Wojewódzkie 3 11 14 2 16
Suma grupa 3 3 2186 89 2275
Wodociągi 4 16 31 3 34
Użytkownicy wód 4 17 57 6 63
Suma grupa 4 4 88 9 97
Instytuty Państwowe
Uczelnie 5 14 43 2 45
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Uczelnie
Fundacje

5 14 43 2 45

Stowarzyszenia 5 13 33 3 36
Parki Narodowe i 
Krajobrazowe 5 15 50 2 52

Suma grupa 5 5 126 7 133
SUMA 2547 119 2666
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72,47%
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0,34%
0,60% 1,28%

Ministerstwa Jednostki centralne

Rysunek 4 Procentowy udział wypełnionych ankiet w rozbiciu na 11 rodzajów ankiet

Ministerstwa Jednostki centralne
Gminy Powiaty
Urzędy Marszałkowskie Urzędy Wojewódzkie
Wodociągi Użytkownicy wód
Insytuty, Uczelenie, Fundacje Stowarzyszenia
Parki Narodowe i Krajobrazowe

0,15%
5,89%3,64%

4,99%

Rysunek 5 Procentowy udział wypełnionych ankiet w rozbiciu na 5 grup respondentów

85,33%

Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Grupa 4 Grupa 5
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W czasie trwania ankietyzacji otrzymano także 21 pism i podań informujących o braku 

możliwości wypełnienia ankiety przez dany podmiot ze względu na brak realizacji zadań z zakresu 
przeciwdziałania sutkom suszy lub też brak stosownych danych (
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Rysunek 6).

5%

52%

19%

24%

Rysunek 6 Rozkład procentowy odmów w danych grupach interesariuszy

W ramach realizowanej ankietyzacji otrzymano stopę zwrotu1 dla całości (wyliczona łącznie 

dla wszystkich grup) na poziomie 73%. Szczegółowe wyniki otrzymanej stopy zwrotu przedstawiają 

poniższe tabele (Tabela 12, Tabela 13 ). Najwyższy poziom stopy zwrotu otrzymano w grupie 3 –

80,3%, a najniższy natomiast w grupie 5 – 37,4%.

Tabela 10 Stopa zwrotu liczona po Organizacjach z zakończoną ankietą (liczba zgodna z liczbą 

Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Grupa 5

Tabela 10 Stopa zwrotu liczona po Organizacjach z zakończoną ankietą (liczba zgodna z liczbą 
podmiotów i instytucji, które otrzymały zaproszenie)

nazwa grupy numer 
grupy

nr 
ankiety

liczebność 
grupy liczba ankiet stopa zwrotu

Ministerstwa 1 7 7 3 42,9%
Jednostki centralne 2 8 151 99 65,6%
Gminy 3 9 2412 1927 79,9%
Powiaty 3 10 380 317 83,4%
Urzędy Marszałkowskie 3 12 16 9 56,3%
Urzędy Wojewódzkie 3 11 16 16 100,0%
Suma grupy 3 3 2824 2269 80,3%
Wodociągi 4 16 56 34 60,7%
Użytkownicy wód 4 17 128 54 42,2%
Suma Grupy 4 4 184 88 47,8%

18

Suma Grupy 4 4 184 88 47,8%
Instytuty, uczelnie 5 14 147 44 29,9%
Stowarzyszenia 5 13 95 27 28,4%
Parki Narodowe i 
Krajobrazowe 5 15 87 52 59,8%

                                                            
1 Wskaźnik stopy zwrotu ankiety (tzw. response rate) inaczej zwany poziomem realizacji próby, określa relację 
wypełnionych ankiet do liczby uczestników badania.
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Suma Grupy 5 5 329 123 37,4%
SUMA 3495 2582 73,9%

Tabela 11 Stopa zwrotu liczona po Użytkownikach z zakończoną ankietą (zarejestrowane i 
aktywne konta)aktywne konta)

nazwa grupy numer 
grupy

nr 
ankiety

liczebność 
grupy liczba ankiet stopa zwrotu

Ministerstwa 1 7 7 4 57,1%
Jednostki centralne 2 8 256 157 61,3%
Gminy 3 9 2412 1932 80,1%
Powiaty 3 10 380 318 83,7%
Urzędy Marszałkowskie 3 12 16 9 56,3%
Urzędy Wojewódzkie 3 11 16 16 100,0%
Suma grupy 3 3 2824 2275 80,6%
Wodociągi 4 16 56 34 60,7%
Użytkownicy wód 4 17 137 63 46,0%
Suma grupy 4 4 193 97 50,3%
Instytuty, uczelnie 5 14 156 45 28,8%
Stowarzyszenia 5 13 108 36 33,3%
Parki Narodowe i 
Krajobrazowe 5 15 87 52 59,8%

Suma grupy 5 5 351 133 37,9%
SUMA 3631 2666 73,4%
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Rysunek 7 Stopa zwrotu liczona po Organizacjach z zakończoną ankietą

Liczebność grupy Liczba zakończonych ankiet
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Rysunek 8 Stopa zwrotu liczona po Użytkownikach z zakończoną ankietą

8. Analiza ilościowa odpowiedzi udzielonych przez respondentów

A. Dane ogólne
Załączona poniżej tabela prezentuje zbiorcze zestawienie udzielonych odpowiedzi na 

Liczebność grupy Liczba zakończonych ankiet

poszczególne pytania z każdej grupy ankietowanych (w podziale na 11 obowiązujących rodzajów 

ankiet) (Tabela 12). Podana liczba odpowiedzi jest sumą odpowiedzi zliczonych z ukończonych 

ankiet (wszystkich on-line oraz przesłanych poza systemem) oraz odpowiedzi udzielonych przez 

użytkowników, którzy nie ukończyli ankiety (ale udzielili co najmniej 1 odpowiedzi w ankiecie on-line).

Przy obliczaniu wartości procentowych dla poszczególnych pytań w obrębie grupy 

ankietowanych przyjęto za wartość 100% liczbę podmiotów/instytucji zarejestrowanych – czyli liczbę 

aktywnych kont. 

Zaprezentowany procentowy rozkład odpowiedzi pozwala na wstępne oszacowanie, które 

pytania mogły nastręczać trudność respondentom, były najczęściej pomijane w ramach grupy. 

20

pytania mogły nastręczać trudność respondentom, były najczęściej pomijane w ramach grupy. 

Należy jednak pamiętać o zaistniałych w formule ankiety zależnościach pomiędzy udzieleniem 
odpowiedzi negatywnej, przykładowo stwierdzeniu braku danego zjawiska, a przejściem do 

kolejnego wyznaczonego pytania (założonym pominięciem kilku pytań przez respondenta)
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Tabela 12 Zestawienie liczbowe (A) i procentowe (B) udzielonych odpowiedzi przez zarejestrowanych użytkowników – przekrój przez wszystkie rodzaje 
ankiet
A

B

21
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B. Susze i niedobory wody

Wyniki zamieszczone w poniższych podrozdziałach mają charakter analizy ilościowejWyniki zamieszczone w poniższych podrozdziałach mają charakter analizy ilościowej

i prezentują zestawienie odpowiedzi respondentów w ramach poszczególnych grup. Pojawiające się 
wartości procentowe w poszczególnych tabelach rozdziałów B, C, D - ze względu na to,

iż ankietowani mieli możliwość nieudzielenia odpowiedzi na wybrane pytania, co skutkuje różną 

liczbą wypowiadających się podmiotów na poszczególne pytanie - odnoszą się do puli odpowiedzi 

na dane pytanie, nie do wartości stanowiącej sumę respondentów.

W procesie ankietyzacji wyróżniono szczególne pytania mające za zadanie określenie
wrażliwości na suszę rozpatrywanej w kategoriach: środowiskowych, społecznych i gospodarczych. 

Wśród zagadnień znalazły się pytania o zaistniałe niedobory wody i występowanie zjawiska suszy 

na administrowanym obszarze/terenie prowadzenia działalności.

Analiza ilościowa dla zagadnienia zjawiska suszy

W poniższej tabeli i diagramie zaprezentowano zestawienie ilościowe odpowiedzi 

udzielonych przez respondentów na pytanie: czy na terenach działalności/administrowanych przez 

respondentów stwierdzono problemy ze zjawiskiem suszy (Tabela 13, Rysunek 9). A w przypadku 

Stowarzyszeń: czy podmioty znajdujące się wśród członków Stowarzyszenia odczuwają skutki suszy 

w ramach prowadzonej działalności/są wrażliwe na suszę.

Tabela 13 Zestawienie ilościowe odpowiedzi dot. wystąpienia zjawiska suszy.

Odpowiedzi udzielone  Wartość procentowe
Nr 

grupy
Nazwa 

podgrupy

Odpowiedzi udzielone  
przez respondentów:

SUMA
Wartość procentowe

TAK NIE
NIE 

DOTYCZY TAK NIE NIE 
DOTYCZY

3

Gminy 1702 274 1976 86,1% 13,9%
Powiaty 194 62 59 315 61,6% 19,7% 18,7%
Urzędy 
Wojewódzkie 16 0 16 100,0% 0%

Urzędy 
Marszałkowskie 6 1 7 85,7% 14,3%

4
Użytkownicy 
wód 42 35 77 54,5% 45,5%

Wodociągi 24 10 34 70,6% 29,4%

5
Parki Narodowe 
i Krajobrazowe 37 18 55 67,3% 32,7%
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5 i Krajobrazowe
Stowarzyszenia 23 6 29 79,3% 20,7%

Najczęściej odpowiedzi „tak” (potwierdzającej wystąpienie zjawiska suszy na 

administrowanym/użytkowanym terenie) udzielono w grupie 3. Otrzymano 100% wartości wskazań 

dla podgrupy Urzędy Wojewódzkie, 86,1% dla Gmin, 85,7% Urzędów Marszałkowskich i 61,6% dla 
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Powiatów. Wartym podkreślenia jest fakt wskazania przez 18,7% respondentów z podgrupy Powiat 

odpowiedzi „nie dotyczy” co najczęściej oznacza brak stosownych/informacji danych lub kompetencji 

do udzielenia odpowiedzi. W pozostałych grupach najwięcej wskazań na potwierdzenie wystąpienia 

problemów związanych z wystąpieniem zjawiska suszy udzielono w zakresie grupy 4 - Wodociągi 
70,6% odpowiedzi. Pozostali Użytkownicy wód udzieli odpowiedzi twierdzącej w 54,5% zaznaczeń. 

Natomiast 79,3% zarządów stowarzyszeń, które udzieliły odpowiedzi na analizowane pytanie,

odnotowało problemy związane z wystąpieniem zjawiska suszy wśród swoich członków. Ankietowani 

z grupy 5- Parki Narodowe i Krajobrazowe udzielili 67,3% odpowiedzi potwierdzających zaistnienie 

problemów związanych ze zjawiskiem suszy na swoim obszarze.

406
59

2044

406

TAK NIE NIE DOTYCZY

Rysunek 9 Udzielone łącznie odpowiedzi dot. wystąpienia zjawiska suszy.

W ramach badania ankietowego respondenci potwierdzający obecność zjawiska suszy 
proszeni byli także o określenie jej typu. W tym celu do dyspozycji otrzymali stosowne instrukcje 

zawierające proste definicje każdego typu suszy. Zróżnicowanie odpowiedzi na pytanie o rodzaje

suszy występujące na terenie działalności/terenie administrowanym (grupa 3 i 4 grupa 5) 

zaprezentowane zostały w ujęciu tabelarycznym –Tabela 17 . Respondenci mogli wskazać w jednej 

odpowiedzi kilka typów suszy występujących na administrowanym przez nich obszarze.
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Tabela 14 Typy suszy wskazywane przez respondentów.

Zestawienie ilościowe wskazań przez respondentów dla danego 
Nr 

grupy Nazwa podgrupy
Zestawienie ilościowe wskazań przez respondentów dla danego 

typu suszy:
atmosferyczna rolnicza hydrologiczna hydrogeologiczna

3

Gminy 938 1495 311 120
Powiaty 119 161 57 23
Urzędy 
Wojewódzkie 5 16 2 1

Urzędy 
Marszałkowskie 3 4 3 1

2 Użytkownicy wód 19 16 27 5
Wodociągi 16 3 9 6

5 Parki Narodowe 
i Krajobrazowe 27 15 28 12

SUMA 1127 1710 437 168
SUMA wartość SUMA wartość 

procentowa 32,74% 49,68% 12,70% 4,88%

Z analizy zaprezentowanych wyników, wynika że najczęściej wskazywanym typem suszy 

była susza rolnicza – ponad 49% wszystkich wskazań (49,68%). W dalszej kolejności respondenci 

wskazywali suszę atmosferyczną – ponad 32% (32,74%) i suszę hydrologiczną – ponad 12%

(12,7%). Susza hydrogeologiczna stanowiła tylko 4,88% ze wszystkich wskazań typów suszy w tym 

pytaniu. W rozbiciu wyników na poszczególne grupy respondentów, suszę rolniczą wskazywano 
najczęściej w grupie 3, hydrologiczną zaś w grupie 4 – użytkownicy wód i grupie 5 – Parki. Poniżej 

zaprezentowano zestawienia mapowe odpowiedzi udzielonych w ankietach wypełnionych przez zaprezentowano zestawienia mapowe odpowiedzi udzielonych w ankietach wypełnionych przez 

jednostki gminne (Rysunek 10).
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A B

C D

Rysunek 10 Mapy wynikowe odpowiedzi udzielonych przez gminy na temat występowania na ich 
terenie poszczególnych typów suszy.

Objaśnienia: A – susza atmosferyczna, B – susza rolnicza, C – susza hydrologiczna, D – susza 
hydrogeologiczna; 1 – gminy w których wskazano dany typ suszy; 2 - gminy które nie udzieliły 

odpowiedzi na dane pytanie; na biało gminy które nie wzięły udziału w ankietyzacji

25

odpowiedzi na dane pytanie; na biało gminy które nie wzięły udziału w ankietyzacji

W zakresie kolejnego pytania o zjawisko suszy obecne na administrowanym obszarze 

(grupa 3) respondenci dla wskazanych (w odpowiedzi na poprzednie pytanie) typów suszy 

przypisywali częstość występowania zjawiska (przedział czasowy mm-rok) oraz wskazywali typy 

użytkowania terenu dotkniętego zjawiskiem suszy. 
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Zestawienie sumaryczne udzielonych odpowiedzi oznacza liczbę wskazań danego typu 

terenu, w ramach każdego z typów suszy wskazanego we wcześniejszym pytaniu (Tabela 15). 

Oznacza to, że dany typ użytkowania terenu mógł być wielokrotnie wskazywany przez respondenta 

dla różnych typów suszy.

Tabela 15 Wykaz wskazanych przez respondentów typów użytkowania terenu dotkniętych 
zjawiskiem suszy – (liczba ankiet)

Nr 
grupy

Nazwa
podgrupy Wskazane typy użytkowania terenu dotkniętego zjawiskiem suszy:

Gminy
grunty 
orne sady

łąki i 
pastwiska

grunty 
rolne 

zabudo
wane

lasy, grunty 
zadrzewione i 
zakrzewione

tereny 
mieszkan

iowe

tereny 
przemysł

owe

tereny 
rekreac

yjno-
wypocz
ynkow

e

tereny 
komunika

cyjne

cały 
obszar 
gminy

2188 979 1868 308 303 182 12 77 10 1338
grunty 

3 Powiaty
grunty 
rolne

grunty 
leśne

grunty 
zabudow

ane i 
zurbanizo

wane

użytki 
ekologic

zne
cały powiat

222 64 44 8 158

Urzędy 
Wojew
ódzkie

grunty 
rolne

grunty 
leśne

grunty 
zabudow

ane i 
zurbanizo

wane

użytki 
ekologiczne

całe 
województwo

284 2 2 1 10

W zakresie odpowiedzi udzielonych przez respondentów z grupy 3 - Gminy najczęściej
wskazywane były następujące typy użytkowania terenu: grunty orne (2188 wskazań) oraz łąki 

i pastwiska (1868). Równie licznie została wskazana opcja obszar całej gminy – 1338 odpowiedzi. 

Zarówno w grupie Powiaty, jak i Urzędy Wojewódzkie najliczniej wskazywanym typem użytkowania 

dotkniętym zjawiskiem suszy były grunty rolne – odpowiednio 222 i 284 wskazania (duża liczba 

wskazań spowodowana jest wymienieniem wielu zdarzeń suszy dla poszczególnych gmin).

Na podstawie odpowiedzi udzielonych przez respondentów, zliczone zostały wszystkie 

wskazane zdarzenia suszy, dla których określony został przedział czasowy. W poniższej tabeli 

przedstawiona została liczba zdarzeń dla poszczególnych typów suszy, które zostały wskazane

przez respondentów z grupy 3, grupy 4 oraz 5 (Tabela 16).
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przez respondentów z grupy 3, grupy 4 oraz 5 (Tabela 16).



Projekt: Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy
Nr Projektu: POIS.02.01.00-00-0015/16

Tabela 16 Liczba wskazanych zdarzeń zjawiska dla poszczególnych typów suszy.

Nr grupy Nazwa grupy Typy suszy
atmosferyczna rolnicza hydrologiczna hydrogeologiczna

Gminy 1157 1992 240 149

3

Gminy 1157 1992 240 149
Powiaty 166 185 43 19
Urzędy 
Wojewódzkie 5 285 1 1

Urzędy 
Marszałkowskie 7 6 2 0

4
Użytkownicy 
wód 23 14 40 5

Wodociągi 25 3 17 13

5
Parki 
Narodowe i 
Krajobrazowe

47 18 25 9

SUMA: 1430 2503 368 196
SUMA wartość procentowa 31,80% 55,66% 8,18% 4,36%

W odpowiedziach respondentów największą ilość zdarzeń wskazywano dla suszy rolniczej -

ponad 55% wszystkich wskazań oraz suszy atmosferycznej 31,80% wskazań. Najrzadziej 

respondenci zaznaczali wystąpienie zjawiska suszy hydrogeologicznej – 4,36%.

Analiza ilościowa dla zagadnienia niedoborów wody

Analiza w zakresie występowania niedoborów wody na terenach działalności/terenach 

administrowanych przez organizacje respondentów została przeprowadzona w oparciu o jedno 

pytanie wystosowane w 2 grupach ankietowanych: grupie 3 (Gminy, Powiaty, Urzędy 

Marszałkowskie) i 4 (Wodociągi, Użytkownicy wód). W każdej z nich było to pytanie otwierające 

ankietę – w treści ankiety został zamieszczony słownik z definicją terminu. Respondenci w 

odpowiedzi na pytanie o niedobory wody mogli, w zależności od podgrupy do której przynależał 

ankietowany, wskazać jedną z odpowiedź; „tak”, „nie” lub „nie dotyczy” (np. ze względu na brak 
odpowiednich rejestrów w zakresie własnej działalności).

W tabeli zebrano odpowiedzi udzielone przez respondentów na pytanie, czy na terenach 

działalności/administrowanych przez respondentów wystąpiły problemy związane z niedoborem 

wody (Tabela 17). Wyniki zostały zaprezentowane także w ujęciu procentowym na daną podgrupę 

ankietowanych.
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Tabela 17 Zestawienie odpowiedzi w zakresie niedoborów wody.

Nr 
grupy Nazwa grupy

Liczba respondentów z 
odpowiedzią SUMA

Wartość procentowa

Nie Nie grupy Tak Nie Nie 
dotyczy Tak Nie Nie 

dotyczy

3

Gminy 1139 836 1975 57,67% 42,33%
Powiaty 152 119 46 317 47,95% 37,54% 14,51%
Urzędy 
Marszałkowskie 6 1 7 85,71% 14,29%

Urzędy 
Wojewódzkie 12 4 16 75% 25%

4
Użytkownicy 
wód 33 43 76 43,42% 56,58%

Wodociągi 23 12 35 65,71% 34,29%
SUMA: 1365 1015 46 2426 56,26% 41,84% 1,90%

Najwięcej odpowiedzi stwierdzających wystąpienie niedoborów wody uzyskano w grupie 3–
Urzędy Marszałkowskie– 85,71% wskazań, Urzędy Wojewódzkie– 75% oraz w grupie 4– Wodociągi Urzędy Marszałkowskie– 85,71% wskazań, Urzędy Wojewódzkie– 75% oraz w grupie 4– Wodociągi 

65,71%. Przekrojowo przez wszystkie grupy udzielające odpowiedzi na pytanie, obecność 

niedoborów wody wskazało 56,26%.

Respondenci udzielający odpowiedzi potwierdzającej niedobór wody proszeni byli 

o wskazanie aspektów, których ten niedobór dotyczył (możliwość wielokrotnego wyboru). W ramach 
grupy 3 do wyboru przedstawiono: gospodarkę komunalną (zaopatrzenie ludności w wodę), 

przemysł, energetykę, rolnictwo, stawy rybne, kopalnie, turystykę i rekreację, środowisko 

przyrodnicze oraz pozostawiono opcję „inne” – umożliwiającą podanie innych aspektów, których 

dotyczył niedobór wody. Rozkład poszczególnych odpowiedzi ujęto w poniżej tabeli (Tabela 18).

Tabela 18 Zestawienie aspektów w których odnotowany został niedobór wody.

Nr 
gru
py

Nazwa
grupy

Aspekt, którego dotyczył niedobór wody

gospodarka 
komunalna 

(zaopatrzenie 
ludności w 

wodę)

pr
ze

m
ys

ł

en
er

ge
ty

ka

ro
ln

ic
tw

o

st
aw

y 
ry

bn
e

ko
pa

ln
ie

tu
ry

st
yk

a 
i 

re
kr

ea
cj

a obszary o 
cennych 
zasobach 

przyrodniczych i 
środowiskowych

in
ne

3

Gminy 401 19 3 1084 134 3 66 61 41
Powiaty 57 3 5 112 38 1 25 12 15
Urzędy 
Marszałk
owskie

1 0 1 9 1 1 0 2 0

Urzędy 
Wojewód
zkie

1 0 1 21 9 0 1 1 0
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zkie

4

Użytkown
icy wód

gospodarka 
komunalna 

(zaopatrzenie 
ludności w

wodę)

gospodarka 
komunalna 
(odprowadz

enie 
ścieków)

gospodarka 
wodna 
(zasoby 
wodne) pr

od
uk

cj
a

oddziaływanie na 
obszary o 
cennych 
zasobach 

przyrodniczych i 
środowiskowych

in
ne

2 0 30 41 3 12
Wodocią
gi 38 0 16 9 7 6
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Najczęściej wymienianym aspektem w zakresie odpowiedzi udzielanych przez 

respondentów w grupie 3 było rolnictwo (1226 wskazań), na drugim miejscu zapatrzenie ludności 

w wodę (460), w dalszej kolejności stawy rybne (182). Kolejne aspekty wskazywane były przez 

respondentów w łącznej sumie odpowiedzi poniżej 100 na całość grupy. W grupie 4 najliczniej 
wskazywano niedobór wody w aspekcie produkcji (50 wskazań) i gospodarki wodnej (46) oraz 

gospodarki komunalnej (40).

W badaniu ankietowym w zakresie niedoborów wody respondenci otrzymali prośbę 

o wskazanie lat, w których odnotowano niedobór. Przedział czasowy nie został odgórnie wskazany, 

stąd zakres odpowiedzi obejmuje lata od 1988 do 2019. Wykaz poszczególnych lat wraz z liczbą 
wskazań dla tego okresu prezentuje poniższa tabela oraz diagram (Tabela 19, Rysunek 11).

Tabela 19 Wykaz lat objętych niedoborem wody.

Liczba wskazań dla poszczególnych lat
Rok 

wystąpienia 

Liczba wskazań dla poszczególnych lat
SUMAGminy, Powiaty

Urzędy Marszałkowskie
Urzędy 

Wojewódzkie
Użytkownicy wód   

i wodociągi
2019* 10 0 0 10
2018 824 10 39 873
2017 199 2 19 220
2016 217 4 19 240
2015 567 11 36 614
2014 75 0 7 82
2013 63 0 6 69
2012 55 0 7 62
2011 49 1 3 53
2010 37 0 2 39
2009 26 0 0 26
2008 71 0 2 732008 71 0 2 73
2007 20 0 1 21
2006 68 2 2 72
2005 30 0 1 31
2004 14 0 2 16
2003 19 1 3 23
2002 7 0 0 7
2001 6 0 0 6
2000 12 0 0 12
1999 2 0 0 2
1998 0 0 0 0
1997 1 0 0 1
1996 2 0 0 2
1995 2 0 0 2
1994 5 0 1 6

29

1994 5 0 1 6
1993 4 0 1 5
1992 4 0 1 5
1991 4 0 1 5
1990 1 0 3 4
1989 1 0 1 2
1988 1 0 1 2

*  dane dotyczą okresu od stycznia do lutego 2019, zgodnie z terminem zakończenia ankietyzacji.
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Rysunek 11 Liczba wskazań lat objętych niedoborem wody.

Najczęściej wskazanym rokiem wystąpienia zjawiska niedoboru wody był rok 2018 

(873 wskazań), następnie rok 2015 (614), 2016 (240) i 2017 (220). Częstość wskazań przez 

respondentów poniżej 9 odpowiedzi dla poszczególnego roku dotyczy okresów: 1988-1999 i 2001-
2002. Jednakże niski udział wystąpienia zjawisk w ww. latach może wynikać ze stopniowej erozji 

wiedzy dotyczącej oddalonych w czasie niedoborów, a nie z rzeczywistych warunków 

Liczba wskazań danego roku

hydrologicznych i meteorologicznych.

C. Straty i koszty ponoszone w skutek suszy
Kluczowym zagadnieniem poruszanym w ramach realizowanego badania ankietowanego była 

tematyka skutków wywołanych przez zjawisko suszy, zarówno w ujęciu ogólnym, jak i szczegółowym 

w odniesieniu do poniesionych strat.

Odpowiedzi na pytanie o ogólne skutki wywołane zjawiskiem suszy na administrowanym 

terenie, udzielała jedynie grupa 3 wskazując (wybór wielokrotny) na wybrane aspekty: gospodarczy, 

30

społeczny lub środowiskowy.
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Tabela 20 Skutki suszy w rozróżnieniu na 3 aspekty. 

Nr grupy Nazwa grupy

Zestawienie ilościowe udzielonych odpowiedzi dla 
następujących aspektów suszy:

ekologicznym/gospodarczym społecznym ekologicznym/
środowiskowym

3

Gminy 1596 327 431
Powiaty 172 46 83
Urzędy 
Wojewódzkie 15 8 6

Urzędy 
Marszałkowskie 6 1 4

SUMA 1789 382 524
SUMA wartość procentowa 66,38% 14,18% 19,44%

Najliczniej wskazywanym przez respondentów aspektem, którego dotyczyły skutki suszy był 
aspekt gospodarczy 66,38% udzielonych odpowiedzi, mniej liczniej wskazywano aspekt 

środowiskowy/ekologiczny 19,44% i społeczny tylko 14,18%.środowiskowy/ekologiczny 19,44% i społeczny tylko 14,18%.

Respondenci z grupy 3, 4 i 5 (grupa 5 tylko Parki Narodowe i Krajobrazowe oraz

Stowarzyszenia) udzielali odpowiedzi na pytanie o poziom strat poniesionych w wyniku suszy na ich 

terenie, w zakresie wybranych sektorów gospodarczych. Poziom poniesionych strat określany był na 
skali 4-stopniowej od nieodczuwalnego poprzez odczuwalny, dotkliwy po katastrofalny (Tabela 21).

Tabela 21 Poziom odczuwalnych strat dla wszystkich sektorów gospodarczych

Nr 
grupy Nazwa grupy

Poziom odczuwanych strat Liczba 
podmiotów 

która 
udzieliła nieodczuwaln odczuwalny dotkliwy katastrofalny udzieliła 

odpowiedzi
nieodczuwaln

y odczuwalny dotkliwy katastrofalny

3

Gminy 1010 1335 1131 100 1929
Powiaty 72 178 114 15 189
Urzędy 
Wojewódzkie 1 6 17 1 16
Urzędy 
Marszałkowskie 4 6 7 2 6

4 Użytkownicy 15 34 27 12 40
Wodociągi 36 12 9 0 24

5
Parki Narodowe i 
Krajobrazowe 15 58 22 0 38
Stowarzyszenia 2 5 23 2 32
SUMA 1155 1634 1350 132 2274
SUMA 

wartość procentowa 27,04% 38,26% 31,61% 3,09% 100%
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wartość procentowa 27,04% 38,26% 31,61% 3,09% 100%

W kwestii określenia poziomu odczuwalnych strat wypowiedziało się w sumie 

2274 ankietowanych podmiotów. Najczęściej wskazywano poziom odczuwalny (38,26%) oraz 

poziom dotkliwy (31,61%). Równie liczna grupa respondentów wskazała poziom nieodczuwalny 
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(27,04%). Jedynie 3,09% respondentów udzielających odpowiedzi uznało, że poziom strat był 

katastrofalny. 

Liczba sektorów gospodarki, dla których respondenci określali poziom poniesionych strat, Liczba sektorów gospodarki, dla których respondenci określali poziom poniesionych strat, 

była zróżnicowana w zależności od grupy ankietowanych. Każda z grup otrzymała możliwość 

wskazania innego sektora, nie uwzględnionego w liście wyboru.

Tabela 22 Sektory gospodarki w których wskazywane były straty spowodowane przez suszę.

Nr 
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5 Stowarz
yszenia 0 0 1 5* 5 0 2 1 0 0 0yszenia

3

Powiat 58 14 20 102 96 48 5 20 19 0
Urzędy 
Wojewó
dzkie

1 0 1 15 0 7 0 1 0 0

Urzędy 
Marszał
kowskie

2 1 3 3 4 3 1 0 2 0

Gminy 636 123 97 405 1468 270 73 184 183 26
SUMA 697 138 122 530 1568 333 79 207 205 0 0 26
SUMA
wartość 

procentowa

17,85
%

3,53
%

3,12
%

13,57
%

40,15
%

8,53
%

2,02
%

5,30
%

5,25
%

0,00
%

0,00
%

0,67
%

* Stowarzyszenia w opcjach wyboru miały ogólną kategorie rolnictwo

Ankietowani w ramach udzielonych odpowiedzi najczęściej wskazywali dwa sektory 

gospodarki: rolnictwo (uprawy pozostałe) (40,15% wszystkich odpowiedzi) oraz zaopatrzenie 
ludności w wodę (17,85%). Kolejnym sektorem działalności pod względem wskazań są: rolnictwo 

(nawadnianie) – 13,57% oraz stawy rybne 8,53%. 

Do analizy strat i kosztów powstałych w efekcie zjawiska suszy uwzględniono również 

pytanie (w grupie 4) o posiadanie przez przedsiębiorstwo polisy ubezpieczeniowej od bezpośrednich 

lub pośrednich skutków suszy oraz wypłatę z nich odszkodowania.
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Tabela 23 Zestawienie odpowiedzi na pytanie o polisę ubezpieczeniową od skutków suszy w 
przedsiębiorstwie.

Numer 
Polisa ubezpieczeniowa 

NIENumer 
grupy Nazwa grupy TAK

NIE
NIE

DOTYCZY
nie – brak tego 

rodzaju 
ubezpieczenia

nie – brak 
opłacalności

nie – nie 
było takiej 
potrzeby

4 Użytkownicy 5 21 4 20 26
Wodociągi 1 12 0 19 1
SUMA 6 33 4 39 27
SUMA 6 76 27

SUMA wartość 
procentowa 5,50% 69,73% 24,77%

Tabela 24 Wypłata odszkodowania za straty spowodowane przez suszę w przedsiębiorstwie

Nr grupy Nazwa 
podgrupy

Wypłata odszkodowania za skutki suszy

TAK NIE NIE 
DOTYCZY

4
Użytkownicy 5 37 34
Wodociągi 0 24 10

SUMA 5 61 44
SUMA wartość 

procentowa 4,55% 55,45% 40%

Z otrzymanych odpowiedzi wynika, że prawie 70% (69,73%) ankietowanych użytkowników 
wód nie posiada polisy ubezpieczeniowej od skutków suszy. Jedynie 5,5% respondentów deklaruje 

w odpowiedzi posiadanie polisy. Pozostałe 24,77% respondentów udzielających odpowiedzi na to w odpowiedzi posiadanie polisy. Pozostałe 24,77% respondentów udzielających odpowiedzi na to 

pytanie wskazało opcję „nie dotyczy”. W pytaniu o wypłatę odszkodowań uzyskano jedynie 

5 odpowiedzi (co stanowi 4,55% wszystkich udzielonych odpowiedzi) potwierdzających otrzymanie 

wypłaty odszkodowania z polisy.

Dotkliwość skutków suszy w ramach prowadzonej działalności respondenci z grupy 4

określali w czasie, wskazując wybrane okresy w których skutki były odczuwalne. 

Tabela 25 Okres odczuwania skutków suszy

Numer 
grupy Nazwa podgrupy

Zdeklarowany okres odczuwania skutków suszy

tylko w roku 
w roku 
wystąpienia przez 

okres powyżej 

33

grupy Nazwa podgrupy tylko w roku 
wystąpienia 

wystąpienia 
oraz w roku 
kolejnym

okres 
2-3 lat

powyżej 
3 lat

4 Użytkownicy 25 8 4 5
Wodociągi 19 2 1 2

SUMA 44 10 5 7
SUMA wartość procentowa: 66,67% 15,15% 7,58% 10,60%
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Odczuwalność skutków suszy tylko w roku jej wystąpienia została wskazana przez 66,67% 

ankietowanych udzielających odpowiedzi na to pytanie. Najrzadziej wskazano okres 2-3 lat od 

wystąpienia suszy – jedynie 7,58%.

W zakresie strat poniesionych na skutek zjawiska suszy uwzględniono także pytanie 

wskazujące na powołanie komisji do szacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych 

w wyniku wystąpienia zjawiska suszy (pytanie dla grupy 3).

Tabela 26 Szacowanie strat przez komisje

Numer 
grupy Nazwa grupy

Czy była powoływana komisja do 
szacowania strat

Średnia 
powierzchnia w ha, 

dla której 
szacowano straty

TAK NIE

3

Gminy 1641 327 7603,893
Urzędy 16 03 Urzędy 
Wojewódzkie 16 0

Powiaty 159 47 5992,89
SUMA 1816 374 -

SUMA wartość procentowa 82,92% 17,08%

Zdecydowana większość odpowiedzi we wszystkich podgrupach grupy 3 potwierdza fakt 

szacowania strat przez komisje, w sumie to 82,92% wszystkich wskazań.

Na poniższej mapie zaprezentowano rozkład przestrzenny gmin, dla których podano 

odpowiedź wskazującą na prace komisji do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych w wyniku 

wystąpienia zjawiska suszy (Rysunek 12).
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Rysunek 12 Mapa gmin w które udzieliły odpowiedzi na temat powołania komisji do 

szacowania strat powstałych w wyniku suszy
Objaśnienia: 1 – tak powołano komisje, 2 – nie powołano komisji , 3 – gminy które wzięły udziału w 

ankietyzacji ale nie udzieliły odpowiedzi na dane pytanie
(dane po Organizacjach)

Wykaz poszczególnych lat, w których zostały powołane komisje do szacowania strat 

przedstawia Tabela 27. 
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Tabela 27 Lata powołania komisji ds. szacowania strat

Rok Powiaty i 
gminy

Urzędy 
Wojewódzkie

Suma 
wskazań

2019* 6 0 62019* 6 0 6
2018 1586 16 1602
2017 39 0 39
2016 85 9 94
2015 887 17 904
2014 9 0 9
2013 8 0 8
2012 8 0 8
2011 22 1 23
2010 8 0 8
2009 6 0 6
2008 72 0 72
2007 5 0 5
2006 79 1 80
2005 21 0 212005 21 0 21
2004 0 0 0
2003 11 1 12
2002 3 0 3
2001 1 0 1
2000 6 0 6

SUMA 2862 45 2907
*  dane dotyczą okresu od stycznia do lutego 2019, zgodnie z terminem zakończenia ankietyzacji.

Najczęściej wskazanym przez respondentów rokiem powołania komisji był rok 2018 (1602 

wskazania), następnie rok 2015 (904 wskazania), rok 2016 (94 wskazania) i rok 2006 (80 wskazań).

Pozostałe lata zostały wskazane z częstotliwością między 10-100 wskazań dla lat 2016-2017, 2011, 

2008, 2006-2005 i 2003. Częstotliwość wskazań przez respondentów poniżej 9 odpowiedzi dla 

poszczególnego roku dotyczy okresów: 2019, 2012-2014, 2009-2010, 2007, 2000-2002. Nie 

wskazano ani razu roku 2004. 

Za źródło informacji o kosztach generowanych przez skutki suszy uznano również pytanie 

o dodatkowe koszty zaopatrzenia w wodę ludności w trakcie suszy (grupa 3: Gminy, Powiaty i

Urzędy Wojewódzkie). Ankietowani, którzy potwierdzali poniesienie takich kosztów proszeni byli o 

wskazanie rodzaju podjętych działań i ich oszacowanie.
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Tabela 28 Koszty dodatkowe poniesione w trakcie suszy.

Numer 
grupy Nazwa grupy

Czy poniesiono dodatkowe koszty w 
celu zaopatrzenia ludności w wodę Suma 

wskazańTAK NIETAK NIE

3

Gminy 176 1782 1958
Urzędy 
Wojewódzkie 3 12 15

Powiaty 21 254 275
SUMA 200 2048 2248

SUMA wartość 
procentowa 8,89% 91,11% 100%

Łącznie na pytanie uzyskano 2248 odpowiedzi, z czego 91,11% to wskazania na brak 

dodatkowych kosztów zaopatrzenia ludności w wodę w trakcie suszy. Jedynie niecałe 9% (8,89%) 

odpowiedzi potwierdziło poniesienie takich kosztów.
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Rysunek 13 Mapa gmin w których w związku z suszą poniesiono dodatkowe koszty.
Objaśnienia: 1 – poniesiono koszty, 2 – nie poniesiono kosztów , 3 – gminy które wzięły udziału w 

ankietyzacji ale nie udzieliły odpowiedzi na dane pytanie
(dane po Organizacjach)
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Tabela 29 Rodzaj poniesionych kosztów związanych z zaopatrzeniem ludności w wodę w trakcie 
suszy

Rodzaj działania Suma kosztów 
zakup wody od 

Numer  
grupy Nazwa podgrupy

Suma kosztów 
poniesionych dla 

wszystkich 
wskazanych 
zdarzeń (zł)

dowóz wody 
beczkowozami

zakup wody od 
innych 

podmiotów/ 
przedsiębiorstw 
wodociągowych

inny 

3

Urzędy 
Wojewódzkie 3 0 0 283 692,00

Powiaty 32 0 3 986 875,30
Gminy 214 57 54 18 137 965,65

SUMA 276 57 58
SUMA wartość procentowa: 70,59% 14,58% 14,83%

Łącznie wśród wszystkich udzielonych odpowiedzi najczęściej wskazywanym rodzajem 
działania był dowóz wody beczkowozami (70,59%). Suma kosztów z szacowań respondentów  

wyniosła ponad 19 mln zł.

D. Dokumenty, strategie i projekty

W procesie ankietyzacji odpowiedzi respondentów stanowiły źródło danych o obecnie 
obowiązujących, wdrażanych lub planowanych do wdrożenia dokumentach tj. strategiach, planach, 

programach czy innych dokumentach obowiązujących w ramach działalności poszczególnych 

instytucji lub też podmiotów gospodarczych, dotyczących przeciwdziałania skutkom suszy.

Szczegółowość poszczególnych pytań była zróżnicowana w zależności od grupy 

ankietowanych. W treści ankiety najwięcej informacji o dokumentach proszeni byli udzielić 

respondenci z grupy 1 Ministerstwa i 2 - Jednostki centralne. Pozostałe grupy proszone były 

o wskazanie nazwy i roku opracowania dokumentu związanego z przeciwdziałaniem skutkom suszy. 

38

Tabela 30 Liczba podmiotów, która wskazała istnienie dokumentów dotyczących przeciwdziałania 
skutkom suszy związanych z prowadzoną działalnością.

Nazwa grupy Zestawienie liczbowe udzielonych odpowiedzi:



Projekt: Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy
Nr Projektu: POIS.02.01.00-00-0015/16

Numer 
grupy

udzielono odpowiedzi
(równoznaczne z TAK) nie udzielono odpowiedzi

1 Ministerstwa 2 2
2 Jednostki centralne 116 59

Nie, strategie są w trakcie 

3

TAK

Nie, strategie są w trakcie 
opracowywania/ Tak, są w 
trakcie aktualizacji (Urzędy 

Marszałkowskie)

NIE

Gminy 239 51 1658
Powiaty 67 10 211
Urzędy 
Marszałkowskie* 5 3 1

Urzędy 
Marszałkowskie** 6 2 1

Urzędy Wojewódzkie 6 10

4 Wodociągi 1 3 30
Użytkownicy wód 9 3 20

5 Stowarzyszenia 1 0 25
SUMA 452 72 1956

SUMA wartość procentowa 18,23% 2,90% 78,87%SUMA wartość procentowa 18,23% 2,90% 78,87%
* dotyczy odpowiedzi na pytanie o Strategię Rozwoju Województwa w zakresie ochrony zasobów wodnych i przeciwdziałania 
skutkom suszy
** dotyczy odpowiedzi na pytanie o Strategię Rozwoju Województwa w zakresie racjonalnej gospodarki wodnej

Łącznie udzielono 452 odpowiedzi stwierdzających istnienie lub też wdrażanie dokumentów 

dotyczących przeciwdziałania skutkom suszy. W 72 instytucjach takie dokumenty są w trakcie 

opracowania.

W poniższej tabeli przedstawiono ujęcie ilościowe dokumentów wskazanych przez 
respondentów w ramach danej kategorii.

Tabela 31 Rodzaj wskazywanych dokumentów w poszczególnych grupach

Nr 
Rodzaj dokumentu

Polityka Progra RegulaNr 
grupy Nazwa grupy SUMAAkt 

prawny

Polityka
/strateg

ia

Progra
m/poro
zumieni
e/ plan

strate
gie

proce
dury

Regula
miny/ 

instrukc
je

inny

1 Ministerstwa 0 1 2 0 3
2 Jednostki centralne 34 7 100 30 171

3

Gminy 105 14 15 9 143
Powiaty 44 8 2 54
Urzędy 
Marszałkowskie* 10 10
Urzędy 
Marszałkowskie** 9 9
Urzędy 
Wojewódzkie 5 1 6

4 Wodociągi 1 1 2
Użytkownicy wód 3 1 4 2 10
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4 Użytkownicy wód 3 1 4 2 10
5 Stowarzyszenia 1 1

SUMA 34 8 260 19 23 20 45 409
SUMA 

wartość procentowa:
8,31
%

1,96
%

63,57
%

4,65
%

5,62
%

4,89
%

11,00
%

100
%

* dotyczy odpowiedzi na pytanie o Strategię Rozwoju Województwa w zakresie ochrony zasobów wodnych i przeciwdziałania 
skutkom suszy
** dotyczy odpowiedzi na pytanie o Strategię Rozwoju Województwa w zakresie racjonalnej gospodarki wodnej
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Łącznie wśród wszystkich udzielonych odpowiedzi najczęściej (63,57%) wskazywanym 

rodzajem dokumentów były programy/porozumienia/plany (z czego większość w grupie 3 

respondentów stanowią plany zarządzania kryzysowego). Jedynie 4,89% odpowiedzi dotyczyło 

regulaminów i instrukcji.

E. Zgłoszone działania służące przeciwdziałaniu skutkom suszy (retencja, 
budowa i przebudowa, zmiany korzystania, miękkie) realizowane obecnie, 
planowane oraz pożądane

Zrealizowane badanie ankietowe miało jako jeden z głównych celów zebranie danych 
przydatnych do opracowania katalogu działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy. 

Respondenci otrzymali możliwość zgłoszenia działań (inwestycji) realizowanych

obecnie/planowanych lub pożądanych, ze względu na występujące na danym terenie skutki suszy, 

a służących przeciwdziałaniu i ograniczaniu negatywnych skutków zjawiska.a służących przeciwdziałaniu i ograniczaniu negatywnych skutków zjawiska.

W tabeli poniżej przedstawione zostało zestawienie liczbowe odpowiedzi udzielonych przez

respondentów na pytania, o prowadzone obecnie oraz planowane działania przeciwdziałające 

skutkom suszy, działania mające na celu łagodzenie skutków suszy (grupa 5, Stowarzyszenia) oraz 

służące ochronie zasobów wodnych (grupa 3, Urzędy Marszałkowskie). Dodatkowo pytanie dla 

grupy Użytkownicy wód i Wodociągi, oprócz prośby o wskazanie obecnie prowadzonych działań 

przeciwdziałających skutkom suszy, poruszało aspekty związane z realizowanymi bieżącymi 

działaniami naprawczymi w czasie wystąpienia zjawiska suszy Podgrupa Parki Narodowe i 
Krajobrazowe udzielała odpowiedzi na pytanie o prowadzone działania naprawcze i zapobiegające 

powstawaniu szkód spowodowanych zjawiskiem suszy w środowiskupowstawaniu szkód spowodowanych zjawiskiem suszy w środowisku

Tabela 32 Pytania zawierające odniesienie do obecnie realizowanych lub planowanych działań 
/inwestycji przeciwdziałających skutkom suszy.

Nr 
grupy Nazwa podgrupy

Zestawienie ilościowe odpowiedzi udzielanych przez 
respondentów

Liczba podmiotów z udzieloną 
odpowiedzią*

Liczba wskazanych 
działań

1 Ministerstwa 1 3
2 Jednostki centralne 103 156

3 Urzędy Marszałkowskie 4 6
Urzędy Marszałkowskie** 4 5

5

Są realizowane 
(lub planowane)

Nie są realizowane 
(lub planowane)

Wodociągi 15 6
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5 Wodociągi 15 6
Użytkownicy wód 15 9
Stowarzyszenia 2 23
Stowarzyszenia*** 12 11
Parki Narodowe i Krajobrazowe 21 32

SUMA 177 81
SUMA wartość procentowa: 68,60% 31,40%
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Założono, że udzielenie odpowiedzi w przypadku grupy 1, 2 oraz grupy 3 podgrupa Urzędy 
Marszałkowskie, jest równe z deklaracją realizowania działań przez podmiot.
** dotyczy odpowiedzi na pytanie o działania mające na celu ochronę zasobów wody
*** dotyczy odpowiedzi na pytanie o inne działania tj. interwencje*** dotyczy odpowiedzi na pytanie o inne działania tj. interwencje

W tabeli poniżej przedstawione zostało zestawienie odpowiedzi ankietowanych na temat 

prowadzonych obecnie oraz planowanych działań poruszających tematykę suszy lub pośrednio 

związanych ze zjawiskiem (przykładowo prowadzone badania lub monitoring, wydawane publikacje).

Tabela 33 Zestawienie liczbowe udzielanych odpowiedzi w zakresie działań

Nr grupy Nazwa grupy
Odpowiedzi

udzielono
odpowiedzi

nie udzielono 
odpowiedzi

Instytuty/Fundacje 41 9
TAK NIE

Stowarzyszenia* 4 21

5

Stowarzyszenia* 4 21
Stowarzyszenia** 2 7

Tak, działania są 
realizowane lub 
planowane

Nie, działania nie 
są realizowanie ani 

planowane

Parki Narodowe 
i Krajobrazowe 16 15

* dotyczy odpowiedzi TAK/NIE na pytanie o realizację działań
** dotyczy odpowiedzi na pytanie o szczegóły tych działań 

Pytanie o obecnie realizowane lub planowane działania/inwestycje mające na celu 

przeciwdziałanie skutkom suszy poprzez zwiększanie retencji naturalnej i sztucznej znajdowało się 

zakresie ankiet dla grupy 2 oraz 3 (Gminy, Powiaty i Urzędy Wojewódzkie).

Tabela 34 Pytania zawierające odniesienie do obecnie realizowanych lub planowanych działań 
/inwestycji związanych ze zwiększaniem retencji naturalnej lub sztucznej.

Nr 
grupy Nazwa grupy

Rodzaj odpowiedzi
Dotyczy/Są 

realizowane lub 
planowane

Nie dotyczy/Nie 
są realizowane 
lub planowane

2 Jednostki centralne 56 101

3
Gminy 181 1775
Powiaty 43 245
Urzędy Wojewódzkie 10 6

SUMA 290 2127
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SUMA 290 2127
SUMA wartość procentowa 12% 88%

Spośród respondentów udzielających odpowiedzi tylko 12% wskazywało na realizację lub 
zaplanowanie działań związanych ze zwiększeniem retencji naturalnej lub sztucznej (Tabela 34).
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Respondenci odpowiadający na to pytanie mieli możliwość wyboru poszczególnych kategorii 

działań, w zależności od rodzaju ankiety w ramach grupy w liczbie od 15 do 17. Poniżej 

przedstawione zostało zestawienie ilościowe kategorii wskazanych przez respondentów (Tabela 35).

Tabela 35 Kategorie wskazane przez respondentów dot. realizowanych lub planowanych działań 
/inwestycji związanych ze zwiększaniem retencji naturalnej lub sztucznej.

Nazwa kategorii

GRUPA 2 GRUPA 3
SUMA

Jednostki 
centralne

JST 
(Gminy, Powiaty, Urzędy

Wojewódzkie)
Urządzenia lub budowle piętrzące 108 122 230
Urządzenia lub budowle przeciwpowodziowe 7 40 47
Urządzenia lub budowle regulacyjne 26 26 52
Kanały, rowy (np. budowa, jak i przebudowa ze 
zmianą lub/ i dodaniem funkcji z odwadniającej 
na nawadniającą)

13 17 30

Urządzenia melioracyjne (np. budowa, jak i 
przebudowa ze zmianą lub/ i dodaniem funkcji z 
odwadniającej na nawadniającą)

9 19 28
odwadniającej na nawadniającą)
Sztuczne zbiorniki na wodach płynących oraz 
obiekty związane z tymi zbiornikami 45 66 111

Stawy 4 39 43
Obiekty energetyki wodnej 1 4 5
Wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do 
wprowadzania ścieków do wód, do ziemi lub do 
urządzeń wodnych

2 6 8

Wyloty służące do wprowadzania wody do wód, 
do ziemi lub do urządzeń wodnych (np. służące 
przerzutom wody, sztucznemu zasilaniu wód 
podziemnych)

1 20 21

Urządzenia służące do chowu ryb lub innych 
organizmów wodnych w wodach 
powierzchniowych

1 1 2

Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym na 
rzecz zwiększania retencji (np. zalesienia, 
urządzanie terenów zielonych i rekreacyjnych, 12 17 29urządzanie terenów zielonych i rekreacyjnych, 
zmiana przeznaczenia terenu na sprzyjający 
retencji glebowej – infiltracji,  (…)

12 17 29

Zagospodarowanie wód opadowych i
roztopowych w miejscu ich powstania 5 28 33

Zwiększenia przepuszczalności terenów 
zurbanizowanych 1 10 11

Inne kategorie działania 29 88 117
Budowa ujęć wód podziemnych 35 35
Budowa ujęć wód powierzchniowych 1 1

SUMA 264 539 803
SUMA wartość procentowa 32,90% 67,70% 100%

Najliczniej wskazywane kategorie to: urządzenia lub budowle piętrzące (230 wskazań).
Sztuczne zbiorniki na wodach płynących oraz obiekty związane z tymi zbiornikami (111) oraz 

kategoria inne (117).
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kategoria inne (117).

W zakresie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom suszy ankietowani w zestawie 

pytań posiadali zapytanie o realizowane działania „miękkie” rozumiane jako wszelakie działania o 

charakterze informacyjnym i edukacyjnym, promującym i naukowym. Zestawienie liczby udzielonych 
odpowiedzi oraz wskazanych działań „miękkich” ujęto w poniższych tabelach (Tabela 36,Tabela 37).
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Tabela 36 Zestawienie pytań i udzielonych odpowiedzi w odniesieniu do obecnie realizowanych lub 
planowanych działań „miękkich”.

Zestawienie liczbowe odpowiedzi udzielanych przez 
respondentów:

Nr grupy Nazwa grupy
respondentów:

Dotyczy/Są realizowanie
Nie dotyczy/Nie są 

realizowane lub 
planowane

2 Jednostki centralne 38 118

3 Gminy 103 1847
Powiaty 29 265

SUMA 170 2230
SUMA wartość procentowa 7,09% 92,91%

Zdecydowana większość udzielonych odpowiedzi ponad 92% (92,91%) informuje o braku 
realizacji takich działań lub informującym, że zakres pytania nie dotyczy podmiotu/instytucji 

wypełniającej ankietę. Tylko 7,09% odpowiedzi wskazuje na realizację takich działań.

Tabela 37 Wskazane przez respondentów kategorie prowadzonych lub planowanych działań 
„miękkich” związanych z tematyką suszy.

Nazwa kategorii
GRUPA 2 GRUPA 3

SUMAJednostki centralne JST 
(Gminy i Powiaty)

Szkolenia 11 48 59
Przedsięwzięcia społeczne 5 30 35
Doradztwo 0 18 18
Działania edukacyjne (w tym 
warsztatowe) 33 62 95

Badania naukowe 0 2 2
Konferencje/sympozja 5 2 7
Konkursy 2 10 12
Inne kategorie działania 14 69 83

SUMA 70 241 311

Respondenci najczęściej wskazywali realizację zadań z obszaru: działań edukacyjnych

(w tym też warsztatowych) – 95 wskazań, inne działania -83 wskazań, szkoleń-59. 

W tabeli poniżej zestawione zostały odpowiedzi respondentów na pytania dot. pożądanych 

działań dotyczących przeciwdziałaniu skutkom suszy (Tabela 38).
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Tabela 38 Zestawienie pytań i udzielonych odpowiedzi w odniesieniu do pożądanych działań dot. 
przeciwdziałania zjawisku suszy.

Odpowiedzi:

Nr grupy Nazwa grupy
Są pożądane/

Posiadamy propozycje 
takich działań

Nie są pożądane/
Nie posiadamy 

propozycji takich 
działań

3 Gminy 488 1454
Powiaty 105 185

4 Użytkownicy wód 13 11
Wodociągi 10 11

5 Parki Krajobrazowe i Narodowe 22 27
SUMA 638 1688

SUMA wartość procentowa 27,24% 72,76%

Zdecydowana większość udzielonych odpowiedzi 72,76% informuje o braku potrzeby 
realizacji działań dotyczących przeciwdziałania skutkom suszy (lub stanowi informację, że zakres 

pytania nie dotyczy podmiotu/instytucji wypełniającej ankietę). Tylko 27,24% odpowiedzi wskazuje 

na potrzebę realizację takich działań.

Rodzaj kategorii i liczbę działań, które są szczególnie pożądane przez respondentów ze 

względu na występujące skutki suszy na terenach administrowanych/działalności podmiotów, 
obrazuje poniższa tabela (Tabela 39). Działania pożądane zostały zdefiniowane w ankiecie jako 

propozycje działań, które mają szczególny potencjał do wdrożenia ze względu na występujące skutki 

suszy, a które nie są obecnie zaplanowane z różnych powodów np. finansowych lub 

administracyjnych.
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Tabela 39 Ilość wskazań poszczególnych kategorii działań pożądanych przez respondentów

Nazwa kategorii
GRUPA 3 GRUPA 4 GRUPA 5

SUMA
JST             

(Gminy i Użytkownicy       
Parki(Gminy i

Powiaty) i wodociągi Parki

Urządzenia lub budowle piętrzące 198 5 16 219
Urządzenia lub budowle przeciwpowodziowe 41 0 2 43
Urządzenia lub budowle regulacyjne 41 4 3 48
Kanały, rowy (np. budowa, jak i przebudowa ze zmianą 
lub/ i dodaniem funkcji z odwadniającej na 
nawadniającą)

64 2 4 70

Urządzenia melioracyjne (np. budowa, jak i 
przebudowa ze zmianą lub/ i dodaniem funkcji z 
odwadniającej na nawadniającą)

84 6 5 95

Sztuczne zbiorniki na wodach płynących oraz obiekty 
związane z tymi zbiornikami 103 3 0 106

Stawy 27 3 2 32
Obiekty energetyki wodnej 3 0 0 3
Wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do Wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do 
wprowadzania ścieków do wód, do ziemi lub do 
urządzeń wodnych

2 0 0 2

Wyloty służące do wprowadzania wody do wód, do 
ziemi lub do urządzeń wodnych (np. służące 
przerzutom wody, sztucznemu zasilaniu wód 
podziemnych)

4 3 0 7

Urządzenia służące do chowu ryb lub innych 
organizmów wodnych w wodach powierzchniowych 0 1 1

Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym na rzecz 
zwiększania retencji (np. zalesienia, urządzanie 
terenów zielonych i rekreacyjnych, zmiana 
przeznaczenia terenu na sprzyjający retencji glebowej –
infiltracji,  (…)

26 1 5 32

Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w 
miejscu ich powstania 55 0 1 56

Zwiększenia przepuszczalności terenów 3 0 0 3Zwiększenia przepuszczalności terenów 
zurbanizowanych 3 0 0 3

Budowa ujęć wód podziemnych 69 69
Budowa ujęć wód powierzchniowych 8 8
Szkolenia 20 2 22
Przedsięwzięcia społeczne 8 1 9
Doradztwo 8 0 8
Działania edukacyjne (w tym warsztatowe) 38 7 45
Badania naukowe 1 1 2
Konferencje/sympozja 2 0 2
Konkursy 1 0 1
Inne kategorie działania 45 6 8 59
Weryfikacja i aktualizacja pozwoleń wodnoprawnych 0 0
Działania edukacyjno-informacyjne lub ekspertyzy i 
badania naukowe 1 1

Zmiany w procesie produkcji (zakresie usług) – podać 
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Zmiany w procesie produkcji (zakresie usług) – podać 
jakie 3 3

Zmiana źródła zaopatrzenia w wodę (skorzystano z 
ujęć alternatywnych) 0 0

Dowóz wody beczkowozami 0 0
Wstrzymanie całkowite lub częściowe działalności 
produkcyjnej /usługowej 0 0

SUMA 851 37 58 946
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Łącznie w ramach rozpatrywanych grup udzielono 946 wskazań działań pożądanych, w tym 

59 wskazań na kategorię „inne”. Najliczniej wskazywana kategoria to „urządzenia i budowle 

piętrzące”- 219, „sztuczne zbiorniki na wodach płynących oraz obiekty związane z tymi zbiornikami”-

106 oraz „urządzenia melioracyjne (np. budowa, jak i przebudowa ze zmianą lub/ i dodaniem funkcji 
z odwadniającej na nawadniającą)”- 95.

Grupa 4 użytkownicy wód i wodociągi w zakresie treści ankiety otrzymali pytanie o podejmowane 

przez przedsiębiorstwo działania inwestycyjne/technologiczne w celu łagodzenia/przeciwdziałania 

negatywnym skutkom suszy. Zestawienie udzielonych odpowiedzi prezentuje Tabela 40.

Tabela 40 Zestawienie odpowiedzi respondentów z grupy 4 w zakresie działań inwestycyjnych.

Nr grupy Nazwa podgrupy
TAK – wdrożyliśmy 
lub zaplanowaliśmy

NIE – koszty 
działań/ inwestycji 
łagodzących skutki 

suszy na naszą 
działalność są zbyt 

NIE (w przypadku 
wskazania tej 

odpowiedzi, system 
automatycznie Nr grupy Nazwa podgrupy lub zaplanowaliśmy działalność są zbyt 

duże w porównaniu 
do ewentualnych 

strat

automatycznie 
przejdzie do 

pytania nr 18)

4 Użytkownicy wód 17 2 57
Wodociągi 17 4 13

SUMA 34 6 70
SUMA wartość procentowa 30,90% 5,47% 63,63%

Ponad 30% (30,90%) odpowiedzi respondentów wskazało na podjęcie przez 

przedsiębiorstwo działań inwestycyjnych w celu łagodzenia lub przeciwdziałania skutkom suszy. 

63,63% nie podjęło żadnych działań, a ponad 5% (5,47%) respondentów udzieliło odpowiedzi 

wskazującej, że koszty inwestycji przewyższają wysokość ponoszonych strat i są nieopłacalne.

9. Uwagi i przesłane załączniki

W ramach ankietyzacji spłynęły od 13 podmiotów dokumenty w postaci załączników do ankiety 

i innych dokumentów, razem 46 plików. Wśród przekazanych danych należy rozróżnić informacje 
stanowiące bezpośrednio uzupełnienie informacji na konkretne pytania do ankiety (38 plików). 

Przesłane pliki zawierają dane nie wprowadzone do systemu ankietyzacji, były one przekazane poza 

systemem. Inne przekazane załączniki mają charakter informacyjny bezpośrednio niezwiązany z 

odpowiedzią na konkretne pytanie
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