
Założenia do metodyki 
oraz proces planistyczny 



• Założenia 
merytoryczne i 
podstawa prawna

Plany zarządzania 
ryzykiem powodziowym



Dyrektywa 2007/60/WE  z dnia 23 października 2007 r. Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie oceny ryzyka powodziowego 

i zarządzania nim 

CEL DYREKTYWY  – ustanowienie ram dla oceny ryzyka powodziowego i 
zarządzania nim, w celu ograniczania negatywnych konsekwencji dla zdrowia 

ludzkiego, środowiska, dziedzictwa kulturowego  oraz działalności gospodarczej  
związanych z powodziami  na terytorium Wspólnoty 

IMPLEMENTACJA DYREKTYWY POWODZIOWEJ 
2007/60/WE DO PRAWA KRAJOWEGO

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  
(Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) 

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo 
wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. 

zm.)



DYREKTYWA POWODZIOWA 2007/60/WE –
ZMIANA PODEJŚCIA I ROZUMIENIA POWODZI

Główne zadanie: 
minimalizowanie ryzyka powodziowego i zarządzanie nim 

„ochrona przed 
powodzią” 

„zarządzanie ryzykiem 
powodziowym”

„odsuwamy 
powódź od 

ludzi”

„odsuwamy 
ludzi od 

powodzi”

„uczymy się 
żyć z 

powodzią”

Odpowiednie strategie ograniczania ryzyka powodziowego



RYZYKO POWODZIOWE - METODY JEGO 
OGRANICZANIA

ŚRODKI I DZIAŁANIA OGRANICZAJĄCE RYZYKO WIELKOŚĆ RYZYKA
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SYSTEM PROGNOZOWANIA I OSTRZEGANIA

SYSTEM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
• PLANY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
• PLANY EWAKUACJI

INSTRUMENTY (UREGULOWANIA PRAWNE I EKONOMICZNE)
• WARUNKI ZABUDOWY
• ODPORNOŚĆ BUDYNKÓW NA TERENACH ZALEWOWYCH

DZIAŁANIA NIETECHNICZNE OGRANICZAJĄCE RYZYKO POWODZI 
• NATURALNE ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ
• NATURALNA RETENCJA

DZIAŁANIA TECHNICZNE – BUDOWA LUB PRZEBUDOWA 
INFRASTRUKTURY

• BIERNEJ OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ
• CZYNNEJ OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ



Dokumenty 
strategiczne 

opracowywane 
przez Wody 

Polskie 

Wstępna ocena 
ryzyka 

powodziowego 
(przegląd i 

aktualizacja -
zakończono)

Mapy 
zagrożenia 

powodziowego 
(przegląd i 

aktualizacja –
w trakcie)

Mapy ryzyka 
powodziowego 

(przegląd i 
aktualizacja – w 

trakcie)

Plany 
zarządzania 

ryzykiem 
powodziowym 

(przegląd i 
aktualizacja -

w trakcie)

DYREKTYWA POWODZIOWA 2007/60/WE –
ETAPY CYKLU PLANISTYCZNEGO

Obszary narażone na 
niebezpieczeństwo 
powodzi (ONNP)

Obszary zagrożenia 
powodziowego (OZP)

Zestaw działań 
technicznych i 

nietechnicznych 



• Założenia do metodyki

Plany zarządzania 
ryzykiem powodziowym



PLANY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM 
POWODZIOWYM - ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

Celem nadrzędnym planów jest ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla 
życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej.

W ramach planów ustalane są cele zarządzania ryzykiem powodziowym dla ONNP wskazanych w 
WORP, dla celów przypisywane są typy działań, a następnie konkretne działania (nietechniczne, 
techniczne, formalno-prawne), mające na celu minimalizowanie ryzyka powodziowego i 
ograniczenie potencjalnych strat powodziowych. 

Plany przygotowane są z uwzględnieniem wszystkich aspektów zarządzania ryzykiem powodziowym, 
kładąc szczególny nacisk na zapobieganie, ochronę i stan należytego przygotowania, w tym 
prognozowanie powodzi i systemy wczesnego ostrzegania, uwzględniając cechy danego dorzecza, 
regionu wodnego lub zlewni.



PLANY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM 
POWODZIOWYM - CELE GŁÓWNE 

ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM

zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego 

(etap prewencji)

obniżenie istniejącego ryzyka powodziowego 

(etap prewencji i etap ochrony)

poprawa istniejącego systemu zarządzania ryzykiem 
powodziowym 

(etap przygotowania, etap odbudowy i analiz, rozwój instrumentów)
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Diagnoza

• Zdiagnozowanie problemów zarządzania ryzykiem 
powodziowym (analiza rozkładu ryzyka, ankietyzacja 
podmiotów, analiza wdrożenia PZRP I cyklu)

Cele

• Zdefiniowanie celów głównych i szczegółowych zarządzania 
oraz przypisanie im grup działań

Działania / 
Instrumenty

• Propozycja działań nietechnicznych i technicznych 
zarządzania ryzykiem wyłoniona w oparciu o analizy 
(hydrauliczne, MCA, CBA, środowiskowe)

Info-
promo

• Przeprowadzenie konsultacji społecznych sporządzonych aPZRP  
i kampanii informacyjnej (cały czas trwania projektu)

SOOŚ

• Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko projektów aPZRP

aPGW

• Zapewnienie spójności aPZRP i II aktualizacji Planów 
Gospodarowania Wodami i innymi dokumentami strategicznymi

Projekty 
aPZRP

PLANY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM 
POWODZIOWYM – SCHEMAT PRAC 

ANALITYCZNYCH PROJEKTU 



PLANY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM 
POWODZIOWYM - ZAKRES OBSZAROWY 



PLANY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM 
POWODZIOWYM - ZAŁOŻENIA DO METODYKI 

APZRP

Metodyka PZRP z I cyklu planistycznego została zaktualizowana w zakresie aktualnej m.in. nowej 
ustawy Prawo wodne, wniosków z oceny pierwszych PZRP przez Komisję Europejską, 
aktualnych wytycznych i metodyk. 

Metodyka PZRP z I cyklu planistycznego została uzupełniona o rozdziały dotyczące analizy 
postępów wdrożenia PZRP z I cyklu, ankietyzacji (nowe elementy) oraz rozdziały doprecyzowujące 
m.in. analizy hydrologiczne, hydrauliczne, środowiskowe, priorytetyzację. 

Celem Zaktualizowanej Metodyki PZRP (2020) jest możliwie precyzyjne określenie podejścia do 
przeprowadzenia analiz, przygotowania projektów planów i przeprowadzenia procesu konsultacji 
społecznych i kampanii informacyjnej. Pozwoli to zachować ujednolicone podejście we wszystkich 
regionach wodnych i obszarach dorzeczy.  



W ochronie 
przeciwpowodziowej 

- w kraju i w Projekcie

Zarządzanie procesem 
planowania



OBECNA STRUKTURA INSTYTUCJONALNA 
OCHRONY PRZED POWODZIĄ W POLSCE

Centralny

Regionalny

Lokalny

• Rada Ministrów

• Minister właściwy ds. gospodarki wodnej

• Minister właściwy do spraw wewnętrznych 

• Prezes Wód Polskich

• Państwowa Służba Hydrologiczno-
Meteorologiczna (PSHM) 

• Dyrektor urzędu morskiego

• Wojewoda

• Marszałek województwa 

• Starosta – na poziomie powiatu

• Wójt/Burmistrz/Prezydent – na poziomie 
gminy 



STRUKTURA ZARZĄDCZA PROCESU 
PLANOWANIA W PROJEKCIE

Zarządzanie 
strategiczne 

Zarządzanie 
operacyjne 

Nadzór i 
wsparcie  

• Kierownik Projektu po stronie Wód Polskich

• Biuro Wsparcia Projektu 

• Grupy Planistyczne obszarów dorzeczy

• Grupy Robocze regionów wodnych

• Zespoły planistyczne zlewni

• Komitet Sterujący



RAMOWY PRZEBIEG PRAC PLANISTYCZNYCH 
NA POZIOMIE REGIONÓW WODNYCH

Pozyskiwanie 
oraz 

opracowywa-
nie danych i 
informacji na 

potrzeby 
Projektu

Przegląd 
diagnozy 

problemów 
zarządzania 
ryzykiem 

powodziowym –
analizy na 
poziomie 
regionów 
wodnych

Ocena postępów 
w realizacji 

celów 
zarządzania 
ryzykiem 

powodziowym 
na poziomie 

regionów 
wodnych

Weryfikacja i 
aktualizacja 

celów 
szczegółowych 

zarządzania 
ryzykiem 

powodziowym 
pod względem 

ich zasadności w 
regionie 
wodnym 

Ocena 
postępów w 

realizacji 
działań -

wykonanie 
analiz na 
poziomie 
regionów 
wodnych

Weryfikacja list 
działań w 
ramach 

aktualizowanych 
PZRP dla 
obszaru 

dorzecza Odry, 
Wisły i Pregoły 

oraz 
opracowanie list 

działań dla 
nowych PZRP w 

II cyklu 
planistycznym -
wykonanie analiz 

na poziomie 
regionów 
wodnych

Przygotowanie 
materiału do 
uzgodnień i 
opiniowania 
projektów 
przeglądu 

i aktualizacji 
PZRP dla 

poszczegól-
nych 

obszarów 
dorzeczy



RAMOWY PRZEBIEG PRAC PLANISTYCZNYCH 
NA POZIOMIE ZLEWNI PLANISTYCZNYCH

a.przygotowanie 
wariantów działań 

dla zlewni,

a.przeprowadzenie 
modelowania 

hydrologicznego i 
hydraulicznego 

działań w zlewni, 

a.przeprowadzenie 
analiz kosztów i 

korzyści dla 
poszczególnych 

wariantów działań 
w zlewni,

a.wyłonienie 
wariantu 

preferowanego dla 
zlewni w drodze 

analizy 
wielokryterialnej.

Weryfikacja list działań w ramach aktualizowanych planów zarządzania 
ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry, Wisły i Pregoły oraz 
opracowanie list działań dla PZRP opracowywanych w II cyklu 
planistycznym – wykonanie analiz na poziomie zlewni:



Dziękujemy za uwagę

Prof. Andrzej Tiukało
Kierownik Projektu, IMGW-PIB
andrzej.tiukalo@imgw.pl

Urszula Sadowska
Kierownik Zespołu ds. Metodyki, DHI Polska 
(wsparcie w przygotowaniu prezentacji), 
usa@dhigroup.com


