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Sprawa: aktualizacja Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym 

Gdańsk, 12 lutego 2021 

Szanowne Koleżanki i Koledzy, 

od dnia 22 grudnia 2020 r. do 22 czerwca br. trwają konsultacje aktualizacji Planu Zarządzania Ry-

zykiem Powodziowym (aPZRP). Z ramienia Ministerstwa Infrastruktury konsultacje prowadzi Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Aktualizacja została wykonana przez PGW Wody Polskie z funduszy 

spójności Unii Europejskiej dostępnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

Przekazana do konsultacji dokumentacja jest bardzo obszerna. Obejmuje projekty aPZRP dla dorzeczy Wi-

sły, Odry, Niemna, Pregoły i Łaby. Projekty dla dorzeczy Wisły i Odry obejmują również działania na 

terenach nadmorskich i w dorzeczach mniejszych rzek wpadających bezpośrednio do morza.  

Całość informacji na temat projektów i zasad konsultacji jest dostępna ze witryny projektu pod adresem 

https://stoppowodzi.pl/, zaś zarchiwizowane projekty dla poszczególnych dorzeczy można ściągnąć ze 

strony https://stoppowodzi.pl/projekty-apzrp/. Każdy z projektów dzieli się na część „specjalistyczną” i 

„niespecjalistyczną”. Część „specjalistyczna” obejmuje część opisową oraz załączniki takie, jak zestawie-

nie działań, harmonogram, zasady monitoringu, zestawienie cieków objętych działaniami. W przypadku 

dorzeczy Wisły i Odry mamy też osobno wyszczególnione działania związane z ryzykiem powodzi od 

strony morza.  

W dolnej części tej strony znajduje się łącze do interaktywnej mapy z lokalizacją terenów poszczególnych 

działań. Dostęp do informacji o działaniach wybranego rodzaju w wybranym regionie można uzyskać sto-

sując odpowiednie filtry.  

W części opisowej wskazano między innymi związki z innymi programami działań. Bardzo pobieżna lek-

tura - a raczej dość wyrywkowy przegląd dokumentów -wskazują, że autorzy nie wskazują na wielozada-

niowy charakter niektórych działań. Dotyczy to zwłaszcza budowy piętrzeń i zbiorników wodnych. W żad-

nym miejscu nie wspomina się o ich wykorzystaniu do celów energetycznych – nawet w kontekście źródeł 

finansowania inwestycji w trakcie budowy oraz późniejszego utrzymania obiektów. Słabą stroną tego ob-

szernego dokumentu, podobnie jak opiniowanego przez nas Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy, jest 

uwzględnienie aspektów ekonomicznych. W przypadku PZRP trudno doszukać się nawet wizji sposobu 

finansowania planowanych działań. Tymczasem dobrze wiadomo, że produkcja energii elektrycznej z elek-

trowni wodnych jest istotnym źródłem finansowania wielu kluczowych przedsięwzięć przeciwpowodzio-

wych. W naszym środowisku niepotrzebne są przykłady. Myślę, że na te oczywiste dla nas sprawy powin-

niśmy zwrócić uwagę autorom dokumentu przy okazji konsultacji. W rzeczy samej inwestycje o charakte-

rze wielozadaniowym lub potencjalnie wielozadaniowym stanowią bardzo niewielką część planowanych 

działań. Są tu jednak bardzo kosztowne działania, takie jak budowa nowych piętrzeń i zbiorników. Warto 

byłoby je wskazać i zaproponować sporządzenie listę działań, które mogłyby być współfinansowane na 

zasadach transparentnej umowy z innymi użytkownikami powstających obiektów.   

https://stoppowodzi.pl/
https://stoppowodzi.pl/projekty-apzrp/


 

Lista działań wymaga przejrzenia i z innego powodu. Wiadomo nam już, że wkradły się tam nieścisłości. 

Są tu np. działania, które powinny zakończyć się przed ogłoszeniem finalnej wersji aPZRP. 

Konsultacje publiczne odbywają się w różnej formie – poprzez spotkania, interaktywne formularze uwag 

oraz korespondencję tradycyjną i elektroniczną. Pierwsze spotkania już się odbyły. Także z udziałem człon-

ków TEW. Warto, by członkowie TEW – zwłaszcza hydrotechnicy i osoby współodpowiedzialne za go-

spodarkę wodną na swoich obiektach – wzięli udział i w spotkaniach następnych. Poniżej załączam odpo-

wiednią mapkę z datami spotkań. Szczegółowe informacje na ich temat można znaleźć w witrynie pro-

gramu „Stop powodzi”.  

Zachęcam P.T. Koleżanki i Kolegów do zapoznania się z dokumentem - zwłaszcza z tymi jego fragmen-

tami, które obejmują działania na terenach objętych Waszą działalnością zawodową. Zachęcam także do 

udziału w konsultacjach - zarówno w sposób indywidualny, jak i poprzez Towarzystwo. Złożenie uwag 

poprzez Towarzystwo nadaje im oczywiście rangę opinii całego naszego środowiska. W załączeniu prze-

syłam broszurę informacyjną oraz instrukcję i formularz zgłaszania uwag. Osoby, które chciałyby złożyć 

swoje uwagi poprzez TEW proszone są o przesłanie ich na adres naszego biura. Uwagi te zostaną następnie 

przekazane do powołanego wewnątrz Zarządu zespołu, który zajmie się ich uporządkowaniem i ostateczną 

redakcją. Z góry dziękując za zaangażowanie pozostaję z życzeniami zdrowia i wszelkiej pomyslności 
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Prezes Zarządu 

Towarzystwa Elektrowni Wodnych 

 

 
 

Zał.: broszura informacyjna, instrukcja zgłaszania uwag, formularz uwag 


