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Powodzie, czyli wezbrania nie mieszczące się w korytach rzeki, towarzyszą 

człowiekowi od początku istnienia. Wywołane przez nie zniszczenia na terenach 

zalewowych rzek są tym większe, im większe jest zagospodarowanie terenu. 

Pierwotną przyczyną wezbrań okresu letniego są intensywne opady deszczu. 

Najgroźniejsze rozmiary przyjmują wezbrania na rzekach górskich i podgórskich,  

z których wody spływają do głównych rzek – Wisły i Odry. Fale wezbraniowe, 

formujące się w górnych odcinkach rzek, przemieszczają się odcinkami 

środkowymi i dolnymi, stwarzając zagrożenie w kolejno osiąganych profilach. 

Powodzie opadowe występują w Polsce w okresie od maja do września, 

najczęściej w lipcu i sierpniu, a wpisane są w charakterystykę klimatu Polski.  

Przedstawiana praca nominalnie ma konstrukcję właściwą dla formuły 

opracowań określanych w nomenklaturze unijnej mianem „zielonej księgi”  

(ang. green raport).  
Celem niniejszego opracowania jest zdiagnozowanie funkcjonowania systemu 

przeciwpowodziowego w warunkach klęski powodzi, jaka miała miejsce w Polsce  

w 2010 roku, z uwzględnieniem przyjętych rozwiązań prawnych, skuteczności 

działań podjętych w poszczególnych etapach zarządzania kryzysowego, 

zaangażowanych w walkę z powodzią i likwidacji jej skutków sił i środków, 

znajdujących się w dyspozycji organów administracji publicznej, a zwłaszcza 

wpływu kooperacji pozytywnej, czyli współdziałania tych organów na właściwą 

realizację ustawowych zadań. 

Uwzględniając wskazany powyżej cel badań, można sformułować zarys 

problemu badawczego w brzmieniu: Czy i w jakim zakresie przyjęte rozwiązania 

instytucjonalno-prawne pozwalają na skuteczne działanie poszczególnych 

organów administracji publicznej, biorąc pod uwagę ich właściwe współdziałanie  

i osiąganie zakładanego efektu synergii?  

Dzięki takiemu podejściu można pokusić się o sformułowanie hipotez 

badawczych, z których główna brzmi: jeżeli system przeciwpowodziowy w Polsce 

oparty będzie na zasadach wynikających z dążenia do skutecznej realizacji 

przedsięwzięć we wszystkich fazach decyzyjnych (ustalenia położenia, planowania 

oraz stawiania zadań i kontroli), to możliwe będzie uzyskanie efektu synergiczności 

podczas realizacji wspólnych zadań przez podmioty zaangażowane w działania 

związane z zapobieganiem oraz usuwaniem skutków kataklizmów, w tym 

katastrofalnych powodzi. 

Aby być w zgodzie z zasadami metodologii badań nad bezpieczeństwem, przy 

uwzględnieniu wskazanych powyżej celów badawczych przyjęto następujące 

problemy badawcze: problem główny – czy i w jakim zakresie przyjęte rozwiązania 

instytucjonalno-prawne pozwalają na skuteczne działanie poszczególnych ogniw 

systemu przeciwpowodziowego w Polsce na dużą skalę z uwzględnieniem 

przebiegu i skutków powodzi w 2010 roku? 

 



Problemy szczegółowe: 

1 Czy przyjęte rozwiązania prawne pozwalają na skuteczne działania 

poszczególnych ogniw systemu? 

2. Czy i w jakim zakresie poszczególne ogniwa administracji publicznej, 

odpowiedzialne za funkcjonowanie systemu zarządzania kryzysowego, 

były przygotowane do działania w warunkach powodzi w 2010 roku? 

3. Jaki przyjąć model funkcjonowania systemu pozwalający na skuteczne 

działanie jego poszczególnych ogniw w warunkach sytuacji kryzysowych 

na szeroką skalę? 

Dla potrzeb publikacji autor przyjął następujące hipotezy robocze, które 

zostały poddane weryfikacji: 

1) Przyjęte w Polsce rozwiązania prawne są niespójne, niekompletne,  

a akty prawne, regulujące kwestie ochrony przeciwpowodziowej, zawierają 

niejednokrotnie sprzeczne zapisy utrudniające sprawne funkcjonowanie 

systemu. 

2) Organy administracji publicznej nie są przygotowane do skutecznych 

działań w warunkach powodzi, a decydują o tym takie czynniki jak: 

niepełne przygotowanie personelu zarządzania kryzysowego do działań  

w warunkach klęsk żywiołowych, brak jednolitych narzędzi 

teleinformatycznego wsparcia, brak jednolitych procedur działania 

poszczególnych ogniw systemu w warunkach klęsk żywiołowych, niski 

poziom znajomości przez ludność procedur działania na wypadek powodzi, 

brak ujednoliconych systemów i procedur alarmowania, ostrzegania  

i informowania ludności o zagrożeniach, jak też niejasne i niedopracowane 

procedury współdziałania. 

3) Przyjęty model funkcjonowania systemu przeciwpowodziowego jest 

zagmatwany, kompetencje organów nakładają się, akty prawne są ze  

sobą często sprzeczne – choćby dualizm zarządzania obiektami 

przeciwpowodziowymi znajdującymi się w gestii z jednej strony 

administracji rządowej – Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej,  

a z drugiej strony w gestii administracji samorządowej województw – 

Wojewódzkich Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych.  

Inne, już wstępnie określone mankamenty, to np. niespójne i nielogiczne 

prawo dotyczące obszarów "Natura 2000", prawa wodnego, prawa dotyczącego 

zagospodarowania przestrzennego itd. 

Prowadzone badania, których efektem jest niniejsza publikacja, miały 

charakter badań interdyscyplinarnych, komparatystycznych oraz weryfikacyjno-

diagnostycznych. W toku prowadzonych badań wykorzystano głównie następujące 

metody i techniki badawcze: 

Metody badawcze: analiza, synteza itd., studium przypadku; 

Techniki badawcze: obserwacja naukowa; analiza dokumentów. 



Wyniki badań zostały zebrane i poddane analizie ilościowej i jakościowej. 

Badania były przeprowadzone głównie w miejscach, gdzie zanotowano najbardziej 

spektakularne działania administracji oraz służb ratowniczych. Przede wszystkim 

chodziło o rejony województw podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, 

czy lubelskiego. Oczywiście dane zebrane zostały ze wszystkich województw,  

z reprezentatywnej liczby powiatów i gmin dotkniętych powodzią. Badania  

były prowadzone kilkoma "ścieżkami". Zebrane zostały i przeanalizowane 

dostępne dokumenty – zwłaszcza uzyskane od organów administracji publicznej 

(ze wszystkich poziomów systemu, czyli z poziomu krajowego, wojewódzkiego, 

powiatowego i gminnego), w tym od instytucji powołanych do prowadzenia "polityki 

hydro-meteorologicznej", np. Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, 

Wojewódzkich Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych, IMGW itd., jak też od 

służb ratowniczych i organów odpowiedzialnych za kierowanie zarządzaniem 

kryzysowym. 

Praca niniejsza składa się z kilku części. W pierwszej z nich starałem się  

w sposób jak najbardziej przystępny streścić i opisać przebieg powodzi w maju 

i czerwcu 2010 roku z punktu widzenia przede wszystkich instytucji zajmujących 

się szeroko pojętą gospodarką wodną, a w znacznym stopniu także ochroną 

przeciwpowodziową. Część ta nie jest oczywiście podręcznikiem czy pracą 

opisującą ustawowe zadania tych instytucji, ale zrelacjonowaniem tego, co 

podczas powodzi zostało przez nie czynione. W końcowej części znalazło się  

kilka propozycji i postulatów, których realizacja może zwiększyć efektywność  

i skuteczność działań przeciwpowodziowych w przyszłości.  

Część druga opracowania, to skupienie się na zrelacjonowaniu 

zaangażowania organów administracji publicznej, służb, inspekcji i straży  

w działania zapobiegawcze i ratownicze podczas powodzi 2010 roku. Oczywistym 

jest, że nie odniosłem się do wszystkich służb i instytucji realizujących działania 

zapobiegawcze ratownicze i odbudowawcze – z racji szczupłości miejsca 

dokonałem subiektywnej selekcji, nie umniejszając żadnej z instytucji ich zasług.  

Opis działań wspomnianych organów i instytucji dokonany został na 

podstawie tak uzyskanych dokumentów, jak i badań „terenowych”. W tej części 

przyjąłem, mam nadzieję, że właściwą, metodę opisywania i analizowania działań 

organów i instytucji na poszczególnych poziomach administracji. Skupiłem się na 

działaniach na poziomie rządowym, w tym naczelnych i centralnych organów 

administracji publicznej oraz administracji rządowej w województwie, czyli służb 

inspekcji i straży podlegających lub nadzorowanych przez wojewodów.  

Znaczna część pracy została poświęcona także instytucjom bezpośrednio 

zaangażowanym w działania przeciwpowodziowe, bo w takim celu zostały 

powołane, czyli Instytutowi Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Krajowemu  

i Regionalnym Zarządom Gospodarki Wodnej. Do tej ostatniej instytucji odniosłem 

się przy omawianiu administracji rządowej w województwach. W części 

poświęconej administracji samorządowej odniosłem się także do zadań stawianych 



przed Wojewódzkimi Zarządami Melioracji i Urządzeń Wodnych, leżących w gestii 

Marszałków Województw. 

Podczas pracy nad niniejszym opracowaniem wykorzystałem szereg  

źródeł. Bardzo ważne były aktualne regulacje prawne, począwszy od aktów rangi 

ustawowej czy rozporządzeń, poprzez różnego rodzaju akty prawa miejscowego 

oraz regulacje wewnętrzne omawianych organów administracji publicznej. 

Niezmiernie pomocne okazały się publikacje zwarte, w tym zwłaszcza 

pokonferencyjne, dotyczące funkcjonowania systemu przeciwpowodziowego  

w Polsce oraz opisujące konkretne przypadki zanotowane podczas powodzi  

2010 roku.  

Dla właściwego opisu i przeanalizowania wszelkiego rodzaju zagadnień 

poruszanych w opracowaniu niezwykle pomocne, a w wielu momentach wprost 

nieocenione, były materiały w postaci raportów, sprawozdań, informacji zebranych 

przez autora podczas badań w urzędach administracji publicznej uczestniczących 

w działaniach przeciwpowodziowych 2010 roku. Dane te zostały uzupełnione  

o materiały dostępne na stronach internetowych, w tym organów administracji 

publicznej. 

Tytułem wprowadzenia w problematykę gospodarki wodnej i ochrony 

przeciwpowodziowej, pozwolę sobie w tym miejscu na kilka ogólnych uwag.  

System zarządzania zasobami wodnymi w Polsce jest bardzo złożony. 

Zarówno administrowanie, jak i zarządzanie wodami stanowiącymi własność 

Skarbu Państwa należy do różnych organów i instytucji, których zadania  

i kompetencje nie przekładają się na wspólną strategię ochrony przed powodzią  

w poszczególnych regionach wodnych. Nałożony ustawowo na dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej obowiązek w zakresie koordynacji 

przedsięwzięć służących osłonie przeciwpowodziowej praktycznie nie jest możliwy 

do zastosowania z powodu rozproszonego zarządzania gospodarką wodną. 

Każda jednostka, posiadająca określone kompetencje, uprawnienia, 

obowiązki oraz możliwości finansowe, we własnym zakresie realizuje prace 

związane z utrzymaniem i inwestycjami. 

Trwają wieloletnie postępowania administracyjne i sądowe, co do właściwości 

jednostek zarządzających obiektami hydrotechnicznymi, jak również spory 

kompetencyjne odnośnie do praw właścicielskich w stosunku do wód 

powierzchniowych. Przejęcie w administrację wód czy obiektów musi iść w parze  

z uruchomieniem dodatkowych środków finansowych dla nowego administratora, 

co dotychczas nie miało miejsca. Występuje brak hierarchizacji potrzeb 

inwestycyjnych w gospodarce wodnej regionu wodnego w zakresie planowania  

i realizacji. 

Aby nieco wprowadzić w problematykę gospodarki wodnej, konieczne jest 

wskazanie, że jednym z głównych zadań dyrektora RZGW jest prowadzenie 

działań związanych z ochroną przeciwpowodziową w podległym regionie wodnym.  



Ustawa prawo wodne
1
 określa, że ochronę przed powodzią realizuje się 

między innymi poprzez zachowanie i tworzenie wszelkich systemów retencji  

wód, budowę i rozbudowę zbiorników retencyjnych, suchych zbiorników oraz 

polderów przeciwpowodziowych, jak też przez racjonalne retencjonowanie wód  

i użytkowanie budowli przeciwpowodziowych, a także sterowanie przepływem wód.  

Obowiązkiem dyrektora RZGW jest także utrzymanie śródlądowych wód 

powierzchniowych, polegające na zachowaniu lub odtworzeniu stanu ich dna lub 

brzegów oraz na konserwacji lub remoncie istniejących budowli regulacyjnych  

w celu zapewnienia swobodnego spływu wód oraz lodów, jak też warunków 

właściwego korzystania z wody.
2
 

Podstawą prawną do zadysponowania zrzutów ze zbiorników są instrukcje 

powodziowe, w których odpływ ze zbiornika określa się na podstawie aktualnego 

dopływu i stanu napełnienia zbiornika a niekiedy prognozy objętości dopływu 

formułowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jak też aktualny 

stan na wodowskazach w zlewni powyżej i poniżej zbiornika.  

Podczas powodzi 2010 roku w Polsce poszczególne RZGW prowadziły 

skoordynowaną gospodarkę wodną na administrowanych zbiornikach, a także 

zbiornikach innych administratorów, w celu spłaszczenia fali powodziowej  

i przejścia wód wezbraniowych, poprzez dokonywanie wyprzedzających zrzutów 

wód.  

Istniejące zbiorniki retencyjne wypełniły swe zadania w czasie przejścia 

dwóch fal powodziowych. Wpłynęły także w sposób odczuwalny na zmniejszenie 

kulminacji fal, gromadząc możliwe objętości wody. Informacje o wszystkich 

zmianach zrzutów ze zbiorników były na bieżąco lub z wyprzedzeniem 

przekazywane do właściwych miejscowo centrów zarządzania kryzysowego 

administracji rządowej i samorządowej oraz do IMGW.  

Niestety, retencjonowanie wody w granicach posiadanych przez RZGW 

możliwości nie obroniło całkowicie terenów położonych poniżej zapór, niemniej  

w znaczny sposób ograniczyło niekorzystne skutki kataklizmu. To właśnie zbiorniki 

retencyjne, jak wynika z analiz Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, okazały 

się najmniej zawodnym elementami ochrony przeciwpowodziowej. Na marginesie 

warto nadmienić, że sytuacja nie jest optymalna, gdyż tychże zbiorników jest 

stanowczo za mało w kontekście stale rosnących potrzeb.  

 

 

 

 

 
 

 

                                                           
1
 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. 2001 nr 115 poz. 1229), art. 80. 

2
 Ibidem, art. 22. 



 

Rycina nr 1: Rozmieszczenie zapór wodnych oraz terenów najczęściej zalewanych 

Rozmieszczenia zapór wodnych oraz terenów  najczęściej zalewanych

Zapory wodne

Tereny najczęściej zalewane

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wikipedii 
 

Zbiorniki retencyjne, rozmieszczone na terytorium Polski, mają po kilka 

różnych, często sprzecznych ze sobą funkcji, od zaopatrzenia w wodę 

rozpoczynając, poprzez funkcje energetyczne, rekreacyjne oraz 

przeciwpowodziowe (stała rezerwa powodziowa).  

Z praktycznego punktu widzenia można dać przykłady, jak choćby, te, że  

w celu ochrony przed powodzią od strony Wisły obszarów Żuław, zamknięte 

zostały wrota przeciwpowodziowe na dawnych ramionach ujściowych Wisły: 

Nogacie, Szkarpawie i Martwej Wiśle. Zamykano również bramy i wrota 

powodziowe na terenie Wrocławia.  

Ogromną rolę w systemie przeciwpowodziowym odgrywa stan techniczny 

wałów przeciwpowodziowych i urządzeń wałowych oraz parametry wałów. 

Jednostkami odpowiedzialnymi za utrzymanie i eksploatację wałów 

przeciwpowodziowych są wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych 

(WZMiUW), podległe bezpośrednio marszałkom województw.  



Rycina nr 2: Zagrożenie powodziowe w Polsce 

 

Zagrożenie obszaru kraju katastrofalnymi zatopieniami

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Wikipedii 

 

Przez cały czas trwania zagrożenia powodziowego przedstawiciele RZGW, 

poza pracami na obiektach i zbiornikach, brali udział w posiedzeniach zespołów 

zarządzania kryzysowego na poziomach administracji rządowej i samorządowej, 

udzielali na bieżąco konsultacji eksperckich w zakresie hydrotechnicznym, 

monitorowali na bieżąco tereny nadrzeczne, uczestniczyli w lokalizowaniu  

i likwidacji przesiąków przez stopy wałów, uczestniczyli w naprawach, 

zabezpieczeniach, awaryjnym usuwaniu wyrw. 

W czasie powodzi w maju i czerwcu 2010 Biura Prognoz Meteorologicznych  

i Hydrologicznych, Instytuty Meteorologii i Gospodarki Wodnej prowadziły bieżącą 

osłonę przydzielonego obszaru. Opracowywane były ostrzeżenia meteorologiczne 

o prognozowanych intensywnych opadach deszczu oraz ostrzeżenia hydrologiczne 

o prognozowanych wzrostach stanów wody. Na bieżąco były opracowywane 

prognozy meteorologiczne i hydrologiczne oraz informacje i komunikaty. 

Informacje te były przesyłane do odbiorców zgodnie z przepisami  



w obowiązującymi w tym zakresie, umieszczane na stronach internetowych oraz 

przekazywane przedstawicielom mediów.  

Osłona hydrologiczno-meteorologiczna przebiegała sprawnie a występujące 

sporadycznie awarie, takie jak np. sporadycznie występujące uszkodzenia 

czujników pomiaru wysokości opadów czy pomiaru stanu wody, usuwane były na 

bieżąco, niezależnie od pory dnia. 

Ochronę przeciwpowodziową należy postrzegać jako działania kompleksowe, 

swym obszarem działań obejmujące: 

a. techniczne sposoby ochrony przed powodzią, a więc: 

 budowę zbiorników retencyjnych,  

 prowadzenie bieżącej kontroli i remontów obwałowań oraz budowę 

nowych, 

 tworzenie polderów i kanałów ulgi,  

 zwiększenie naturalnych zdolności odpływowych koryt rzecznych,  

w tym utrzymanie międzywala zgodnie z przeznaczeniem,  

 właściwe utrzymanie melioracji miejskich (odwodnienie terenów 

zurbanizowanych),  

 sprawny system prognoz i monitoringu hydrologiczno- 

meteorologicznego 

b. i nietechniczne: 

 opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego miast, 

regionów i lokalnych uwzględniających ochronę przeciwpowodziową 

jako niezbędny element bezpieczeństwa ludności i mienia,  

 opracowanie uregulowań prawnych zakazujących budowy wszelkich 

obiektów w międzywalu i na terenach zalewowych,  

 opracowanie map terenów zalewowych z określonym stopniem ryzyka 

powodzi,  

 doskonalenie powiązań operacyjnych na różnych szczeblach 

odpowiedzialności,  

 doskonalenie systemu wczesnego ostrzegania i powiadamiania,  

 powszechną edukacją ludności. 

Poniżej przedstawiono schemat przedstawiający system ochrony 

przeciwpowodziowej w Polsce. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Schemat nr 1: System ochrony przeciwpowodziowej w Polsce 

 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

 

 


