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WWW - Who, What, Why?
www.ratujmyrzeki.pl

~ NGOs, scientists/experts, institutions, activists, 
citizens…  „Rivers stakeholders” - rivers voice”

 ∞  8 → 23 → 46 → 66 … ∞
~ maintaining and protection of natural rivers, flood 

protection, sustainable development and economy
~ reaction on ... Polish reality 
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https://www.zegluga.wroclaw.pl



Aktualna sytuacja i zagrożenia rzek w Polsce

2016: rzeczywistość zastana
- plany rozwoju żeglugi śródlądowej na dużych rzekach polskich

- wielkoskalowa dewastacja rzek mniejszych

- niezgodności legislacyjne PL/UE

- hydroenergetyka 



Aktualna sytuacja i zagrożenia rzek w Polsce

2016: powstaje Koalicja Ratujmy Rzeki
→ Ochrona obszarów wodno-błotnych

→ Powstrzymanie dalszej degradacji 

zasobów wodnych Polski 

→ Wskazywanie nowoczesnego kierunku 

zarządzania wodami, z pożytkiem dla 

ludzi i przyrody
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Aktualna sytuacja i zagrożenia rzek w Polsce

2017: zmiany w Roku Wisły
- Ustawa o ratyfikacji europejskiego porozumienia ws. głównych 

śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym 
AGN

- nowe Prawo Wodne

- centralizacja zarządzania wodami – Wody Polskie

* decyzja RDOŚ Bydgoszcz



Aktualna sytuacja i zagrożenia rzek w Polsce

2017: Koalicja działa
- otwiera debatę publiczną nt rzek – debata publiczna w Teatrze 

Powszechnym, Konferencja KRR i NdP

- angażuje społeczeństwo: festiwale i udział w wydarzeniach społecznych

- informuje medialnie o sytuacji polskich rzek:  informacje prasowe, 
wystąpienia medialne 

- komentuje rzeczywistość i plany: Komentarz do projektu ustawy Prawo 
wodne (druk nr 1529 z 25 kwietnia 2017 r.), Stanowisko Koalicji 
Ratujmy Rzeki w sprawie planów przekształcania polskich rzek w 
kanały żeglowne

- protestuje: Pismo do KE ws. finansowania ze środków UE szkodliwych 
inwestycji na rzekach w Polsce
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2017: Koalicja działa
- łączymy siły: poparcie KRR dla Listu Otwartego Dziekanów 

wydziałów nauk przyrodniczych w Polsce

- interweniujemy: analiza przypadku ws. powodzi w Elblągu (rzeka 
Kumiela) 

- jesteśmy obecni, rozmawiamy: < 30 większych wydarzeń

- sieciujemy się międzynarodowo dla rzek
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Aktualna sytuacja i zagrożenia rzek w Polsce

2018: Rok Odry
*Przełom roku przywitał nas decyzją bydgoskiego RDOŚ
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Aktualna sytuacja i zagrożenia rzek w Polsce

2018: Przed nami nowa rzeczywistość – Wody Polskie, nowe 
przepisy, problemy/wyzwania wciąż te same, percepcja rzek 
lepsza?



Odra-Vistula Flood Management Project

Regulation of Middle Oder at distance 
of 242 km to waterway class III

Renew polder in Międzyodrze wetland 
into controlled flood polder
Improve polder Marwice

Regulation of Border Oder to 1.8 m 
mean depth on 80/90% a year

Extension, new creation of dikes
Expansion of 6 km channel distance

Sour ce /  Źr ódł o:  own modi f i cat i on of  Wor l d 
Bank,  PAD1203

total project costs € 1,202 million with period 2015 – 2023 



Dziękuję za uwagę i zapraszam do Koalicji!

www.ratujmyrzeki.pl 
koalicja@ratujmyrzeki.org.pl

Ewa Leś

* zdjęcia w prezentacji są zdjęciami Koalicjantów

http://www.ratujmyrzeki.pl/
mailto:koalicja@ratujmyrzeki.org.pl
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