
Analiza przestrzennego 
rozkładu ryzyka powodziowego



WYKAZ SKRÓTÓW
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WORP wstępna ocena ryzyka powodziowego

aWORP przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego

MZP mapy zagrożenia powodziowego

MRP mapy ryzyka powodziowego

PZRP plany zarządzania ryzykiem powodziowym

aPZRP przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym

ONNP obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi

OZP obszary zagrożenia powodziowego

JCWP jednolite części wód powierzchniowych

PJA przestrzenne jednostki analityczne



ZAŁOŻENIA OGÓLNE
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Cel analizy: wskazanie obszarów problemowych, charakteryzujących się najwyższym poziomem 
zintegrowanego ryzyka powodziowego – dla obszarów tych, na dalszych etapach opracowywania 
aPZRP/PZRP, zostaną wskazane działania ukierunkowane na osiągnięcie przypisanych celów 
zarządzania ryzykiem powodziowym.

Metodyka analizy przestrzennego rozkładu ryzyka powodziowego stanowi kontynuację 
założeń metodycznych ocen ryzyka powodziowego, wykonanych zarówno w ramach aWORP, 
jak i w PZRP w pierwszym cyklu planistycznym.

Metodyka analizy opiera się wprost na definicji ryzyka powodziowego określonej w Dyrektywie 
Powodziowej (art. 2 p. 2) oraz ustawie Prawo wodne (art. 16. p. 48), wg której „ryzyko 
powodziowe” oznacza kombinację prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi i związanych z 
powodzią potencjalnych negatywnych konsekwencji dla zdrowia ludzkiego, środowiska, 
dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej.



ZAŁOŻENIA OGÓLNE
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Analiza dotyczy:

• powodzi rzecznych o mechanizmie naturalnego wezbrania (A11),

• powodzi rzecznych powstałych w wyniku przelania lub zniszczenia obwałowań 
przeciwpowodziowych (A23),

• powodzi powstałych w wyniku zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących 
(A15).

Analiza dotyczy zarówno stanu aktualnego ryzyka powodziowego, jak i jego zmian 
perspektywicznych (z uwzględnieniem prognozy zmian warunków kształtujących 
poziom ryzyka powodziowego).



• Metodyka analizy dla 
powodzi rzecznych
o mechanizmie naturalnego 
wezbrania (A11)

Analiza rozkładu ryzyka



DANE WEJŚCIOWE
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MZP i MRP 
opracowane w 
drugim cyklu. 

MZP i MRP z 
pierwszego 
cyklu, które 
podlegały 

aktualizacji.

MZP z 
pierwszego 
cyklu, które 

nie podlegały 
aktualizacji. Dla części nowo wyznaczonych

w aWORP ONNP, dla których nie 
opracowano MZP i MRP stosuje się 
analizę uproszczoną, umożliwiającą 
określenie poziomu ryzyka 
powodziowego, zsynchronizowaną 
metodycznie z analizą główną 
przeprowadzoną dla ONNP 
z dostępną informacją (głównie 
wyniki aWORP).



PROCEDURA – ETAPY ANALIZY 
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Przygotowanie przestrzennych jednostek analitycznych (PJA).

Ocena potencjalnych niekorzystnych skutków powodzi.

Ocena ryzyka powodziowego.

Ocena zmian perspektywicznych ryzyka powodziowego, w tym 
określenie tendencji zmian.

Ocena ryzyka powodziowego z uwzględnieniem zmian 
perspektywicznych.

Identyfikacja obszarów problemowych.



PRZESTRZENNE JEDNOSTKI ANALITYCZNE 
(PJA)
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:
analogia – jednostki stosowane w aWORP,

wynik przecięcia OZP dla prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi 1% 
(MZP) i zlewni elementarnych (MPHP10k),

eliminacja niewielkich poligonów (o powierzchni < 400 m2) –
przyłączenie do zlewni sąsiedniej w granicach tej samej JCWP,

możliwość bezproblemowej agregacji do większych jednostek 
przestrzennych o strukturze hydrograficznej: ONNP, zlewnia 

planistyczna, JCWP.



PRZESTRZENNE JEDNOSTKI ANALITYCZNE 
(PJA)
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PRZESTRZENNE JEDNOSTKI ANALITYCZNE 
(PJA)
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PRZESTRZENNE JEDNOSTKI ANALITYCZNE 
(PJA)
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OCENA POTENCJALNYCH
NIEKORZYSTNYCH SKUTKÓW POWODZI
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Nr
Kategoria skutków 

powodzi
Wskaźnik oceny potencjalnych niekorzystnych skutków powodzi Jednostka

1

zdrowie ludzi

Mieszkańcy os./km2

2

Budynki - obiekty użyteczności społecznej, związane z przebywaniem:

- dzieci i młodzieży (dom dziecka, dom studencki, internat, szkoła, przedszkole, żłobek),

- osób o ograniczonych możliwościach poruszania się (szpital, hospicjum, dom opieki 

społecznej, ośrodek opieki społecznej, sanatorium),

- osób o ograniczonych możliwościach decyzyjnych (zakład karny, areszt śledczy, dom 

wychowawczy, zakład poprawczy)

szt./km2

3

środowisko

Zakłady przemysłowe (obiekty stanowiące duże zagrożenie dla środowiska)

szt./km2

4 Składowiska odpadów (obiekty stanowiące potencjalne zagrożenie dla środowiska)

5
Oczyszczalnie i przepompownie ścieków (obiekty stanowiące potencjalne 

zagrożenie dla środowiska)

6 Cmentarze (obiekty stanowiące potencjalne zagrożenie dla środowiska)

7 Ujęcia wody szt./km2

Formy ochrony przyrody %8

9
dziedzictwo 

kulturowe
Obiekty i obszary cenne kulturowo szt./km2

10
działalność 

gospodarcza
Wartość strat powodziowych (AAD) zł/km2



OCENA POTENCJALNYCH
NIEKORZYSTNYCH SKUTKÓW POWODZI
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Wskaźniki oblicza się dla wszystkich PJA.

Wskaźniki są normalizowane, co umożliwia ich porównywanie i hierarchizację.

Dane: MRP.

Obiekty poligonowe przekształca się na obiekty punktowe.



OCENA POTENCJALNYCH
NIEKORZYSTNYCH SKUTKÓW POWODZI
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Punkty Wartość wskaźnika

1 0

2 percentyl: < 25

3 percentyl: od 25 do 50

4 percentyl: od 50 do 75

5 percentyl: > 75



POZIOM RYZYKA POWODZIOWEGO
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ŚRODOWISKO

poziom ryzyka powodziowego przypisuje się na podstawie wskaźnika obiekty stanowiące 
zagrożenie dla środowiska

Nsrod = 1,5 ∙ Nzd + Nskl + Nocz + Ncm

gdzie:

Nsrod – liczba obiektów stanowiących zagrożenie dla środowiska,

Nzd – liczba zakładów przemysłowych,

Nskl – liczba składowisk odpadów,

Nocz – liczba oczyszczalni i przepompowni ścieków,

Ncm – liczba cmentarzy.

• dla PJA, dla których punktacja dla wskaźnika nr 7 ujęcia wody ≥ 4 - poziom ryzyka 
powodziowego zwiększa się o 1,

• dla PJA, dla których punktacja dla wskaźnika nr 8 formy ochrony przyrody ujęcia wody ≥ 4 -
poziom ryzyka powodziowego zmniejsza się o 1.



POZIOM RYZYKA POWODZIOWEGO
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Suma 

punktów
Poziom ryzyka powodziowego

2 1 – bardzo niskie

3 i 4 2 – niskie

5 i 6 3 – umiarkowane

7 i 8 4 – wysokie

9 i 10 5 – bardzo wysokie

ZDROWIE LUDZI

poziom ryzyka powodziowego przypisuje się na podstawie sumy punktów określonych dla 
wskaźników nr 1 mieszkańcy i nr 2 budynki



POZIOM ZINTEGROWANEGO
RYZYKA POWODZIOWEGO
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RW = a∙RZ + b∙RS + c∙RK + d∙RG

gdzie:

RW – poziom zintegrowanego ryzyka powodziowego,

RZ – poziom ryzyka dla kategorii skutków powodzi: zdrowie ludzi,

RS – poziom ryzyka dla kategorii skutków powodzi: środowisko,

RK – poziom ryzyka dla kategorii skutków powodzi: dziedzictwo kulturowe,

RG – poziom ryzyka dla kategorii skutków powodzi: działalność gospodarcza,

a, b, c, d – współczynniki wagowe dla poszczególnych kategorii skutków powodzi określone w 
oparciu o ocenę ekspercką:

a = 0,5

b = 0,145

c = 0,155

d = 0,2



OCENA NA PODSTAWIE
NIEKOMPLETNYCH DANYCH WEJŚCIOWYCH
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Dane: aWORP

Punktacja → poziom ryzyka powodziowego

Nr 

kryterium

Kategoria 

skutków 

powodzi

Kryterium oceny potencjalnych niekorzystnych skutków powodzi Jednostka

1 zdrowie ludzi Bezpośredni wpływ powodzi na życie i zdrowie ludzi - gęstość zaludnienia os./km2

2 środowisko

Wpływ powodzi na środowisko - udział procentowy form ochrony przyrody 

(uwzględniono przy tym parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty 

przyrody i obszary Natura 2000)

%

3
dziedzictwo 

kulturowe
Wpływ powodzi na dziedzictwo kulturowe - gęstość obiektów zabytkowych szt./km2

4
działalność 

gospodarcza

Wpływ powodzi na obszary działalności gospodarczej wraz z infrastrukturą 

- udział procentowy poszczególnych klas form pokrycia terenu: obszary 

zasiedlone, obszary przemysłowe, infrastruktura komunikacyjna (drogi, 

koleje), rolnictwo, lasy, inne

%



• Metodyka analizy dla powodzi rzecznych
powstałych w wyniku przelania
lub zniszczenia obwałowań 
przeciwpowodziowych (A23)

• Metodyka analizy dla powodzi powstałych w 
wyniku zniszczenia lub uszkodzenia budowli 
piętrzących (A15)

Analiza rozkładu ryzyka



OCENA RYZYKA POWODZIOWEGO
DLA POWODZI A23 i A15
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Analizę przestrzennego rozkładu ryzyka powodziowego dla:

• powodzi rzecznych powstałych w wyniku przelania lub zniszczenia obwałowań 
przeciwpowodziowych (A23),

• powodzi powstałych w wyniku zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących (A15)

prowadzi się identycznie jak dla powodzi rzecznych o mechanizmie naturalnego wezbrania 
(A11).

WYJĄTEK: nie oblicza się wskaźnika dotyczącego wartości strat powodziowych (AAD).



• Uwzględnienie w analizie
długofalowego rozwoju czynników
kształtujących poziom ryzyka 
powodziowego
(zmian klimatu oraz antropopresji) 

Analiza rozkładu ryzyka



OCENA ZMIAN PERSPEKTYWICZNYCH 
RYZYKA POWODZIOWEGO
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Nr 

wskaźnika
Wskaźnik oceny zmian perspektywicznych ryzyka powodziowego Jednostka

11 Zmiana liczby ludności os.

12
Zmiana zagospodarowania przestrzennego w zakresie zmiany powierzchni 

terenów zabudowanych lub terenów uszczelnionych
%

13

Wpływ zmian klimatu na występowanie powodzi - zmiana procentowa 

przepływu wysokiego Q90 w latach 2021-2050 (tzw. bliska przyszłość) dla 

scenariusza RCP 4,5

%

14

Wpływ zmian klimatu na występowanie powodzi - zmiana procentowa 

przepływu wysokiego Q90 w latach 2021-2050 (tzw. bliska przyszłość) dla 

scenariusza RCP 8,5

%

Dane: aWORP



OCENA ZMIAN PERSPEKTYWICZNYCH 
RYZYKA POWODZIOWEGO
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Wskaźnik nr 11: Zmiana liczby ludności Zmiana liczby ludności 

[os.]
Punktacja 

< 200 -5

<-200; -100) -4

<-100; -50) -3

<-50; -5) -2

<-5; 0) -1

0 0

(0; 5) 1

<5; 50) 2

<50; 100) 3

<100; 200) 4

≥ 200 5

 źródło danych: dane GUS dotyczące 
liczby ludności w 2010 r. i 2016 r. w 
gminach (aWORP)

 sposób obliczenia:

• określenie zmiany liczby ludności dla 
PJA,

• określenie punktacji.



OCENA ZMIAN PERSPEKTYWICZNYCH 
RYZYKA POWODZIOWEGO
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Wskaźnik nr 12: Zmiana zagospodarowania przestrzennego w zakresie zmiany powierzchni terenów 
zabudowanych lub terenów uszczelnionych

 źródło danych: Corine Land Cover 2018 (aktualizacja aWORP)

 sposób obliczenia:

• obliczenie dla PJA powierzchni obszarów wykazujących spadek ryzyka powodziowego,

• obliczenie dla PJA powierzchni obszarów wykazujących wzrost ryzyka powodziowego,

• obliczenie dla PJA sumarycznego udziału procentowego powierzchni obszarów wykazujących 
spadek oraz wzrost ryzyka powodziowego,

• określenie punktacji.

Zmiana CLC 2012 CLC 2012 CLC 2018 CLC 2018 Rodzaj zmiany

211-231 211
Grunty orne poza zasięgiem 

urządzeń nawadniających
231 Łąki, pastwiska BEZ ZMIAN

231-512 231 Łąki, pastwiska 512 Zbiorniki wodne SPADEK

324-121 324
Lasy i roślinność krzewiasta w 

stanie zmian
121

Tereny przemysłowe lub 

handlowe
WZROST



OCENA ZMIAN PERSPEKTYWICZNYCH 
RYZYKA POWODZIOWEGO
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Wskaźnik nr 13 i 14: Wpływ zmian klimatu na występowanie powodzi - zmiana procentowa przepływu 
wysokiego Q90 w latach 2021-2050 (tzw. bliska przyszłość) dla scenariusza RCP 4,5 (umiarkowana 
emisja gazów cieplarnianych) i RCP 8,5 (emisja wysoka)

 źródło danych: dane projektu CHASE-PL 
dotyczące zmiany procentowej przepływu 
wysokiego Q90 w latach 2021-2050 (tzw. bliska 
przyszłość) dla scenariusza RCP 4,5 i RCP 8,5; 
w przypadku rzek Przymorza wartości 
wynikające z analizy trendu wielkości 
maksymalnych rocznych przepływów (aWORP)

 sposób obliczenia:

• przypisanie dla PJA zmiany procentowej 
przepływu wysokiego,

• określenie punktacji.

Prognozowana zmiana 

przepływu [%]
Punktacja

< 40 -5

<-40; -30) -4

<-30; -20) -3

<-20; -10) -2

<-10; 0) -1

0 0

(0; 10) 1

<10; 20) 2

<20; 30) 3

<30; 40) 4

≥ 40 5



OCENA RYZYKA POWODZIOWEGO
Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN

PERSPEKTYWICZNYCH
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Tendencja zmian ryzyka powodziowego dla PJA: określa się na podstawie sumarycznej punktacji 
przypisanej wskaźnikom oceny zmian perspektywicznych ryzyka powodziowego; sumaryczny przedział 
〈-20; 20〉:

• tendencja spadku ryzyka powodziowego: przedział 〈-20; -8〉,  

• tendencja wzrostu ryzyka powodziowego: przedział 〈8; 20〉,

• brak wyraźnej tendencji zmian ryzyka powodziowego: przedział (-8;8).

Ocena ryzyka powodziowego z uwzględnieniem zmian perspektywicznych:

• w przypadku tendencji spadku ryzyka powodziowego poziom zintegrowanego ryzyka powodziowego 
zmniejsza się o 1,

• w przypadku tendencji wzrostu ryzyka powodziowego poziom zintegrowanego ryzyka 
powodziowego zwiększa się o 1,

• w przypadku braku wyraźnej tendencji zmian ryzyka powodziowego poziom zintegrowanego ryzyka 
powodziowego nie zmienia się.



IDENTYFIKACJA OBSZARÓW
PROBLEMOWYCH
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Obszary problemowe: charakteryzują się najwyższym poziomem ryzyka powodziowego; na 
dalszych etapach opracowywania aPZRP/PZRP zostaną dla nich wskazane działania 
ukierunkowane na osiągnięcie przypisanych celów zarządzania ryzykiem powodziowym.

Podstawa wyznaczenia: wyniki analizy rozkładu przestrzennego poziomu zintegrowanego 
ryzyka powodziowego i wynikowej tendencji zmian ryzyka powodziowego dla 
poszczególnych PJA; weryfikacja oceną ekspercką.

Dodatkowo obszary problemowe są konfrontowane z wynikami analizy przeprowadzonej w 
PZRP w pierwszym cyklu planistycznym, wskazuje się przy tym przyczyny zmian poziomu 
ryzyka powodziowego w stosunku do pierwszego cyklu planistycznego.



Dziękuję za uwagę

Marta Bedryj
Kierownik Zespołu ds. analizy rozkładu 
ryzyka, IMGW-PIB
marta.bedryj@imgw.pl


