
  

Czy polskie rzeki trzeba ratować? 
Czy potrzebujemy ratować polskie rzeki?

Ewa Leś, Koalicja Ratujmy Rzeki / KRR
Save The Rivers Coalition, Koalition Rettet die Flüsse

II konferencja KRR: „Wszystkie rzeki prowadzą do morza”, 16-17 kwietnia 2019, Gdańsk.



Rzeki ‘dotyczą’ nas wszystkich...



Rzeczywistość rzek  - przekłada się na naszą 
rzeczywistość...

www.ratujmyrzeki.pl/o-rzekach/naturalna-rzeka                                                                  https://videopress.com/v/x0IlvH8j

http://www.ratujmyrzeki.pl/o-rzekach/naturalna-rzeka
https://videopress.com/v/x0IlvH8j


Rzeczywistość rzek. Reagujemy: ? vs. !

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

~ wielkoskalowa dewastacja rzek mniejszych

~ niezgodności legislacyjne PL/UE

Powstaje Koalicja Ratujmy Rzeki:

~ Ochrona polskich obszarów wodno-błotnych

~ Powstrzymanie dalszej degradacji zasobów wodnych Polski 

~ Wskazywanie nowoczesnego kierunku zarządzania wodami, z pożytkiem dla ludzi i przyrody

 



Rzeczywistość rzek. Co mówią raporty?

Praca przyrody, w tym ekosystemów rzecznych, jest warta 475 511 175 000 000 zł = prawie pół 
biliarda rocznie
[Living Planet Report 2018, www.thepearlsource.com/pearl-facts.php]]

   
„Istotnym problemem w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu stały się regulacje i modyfikacje techniczne 
rzek (...) utrudniają osiągnięcie celów przewidzianych w unijnych przepisach w zakresie ochrony 
przyrody i wody, ale mają także wpływ na ilość i jakość wody oraz zwiększają ryzyko powodzi.”
[Przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska 2019. Sprawozdanie nt. panstwa Polska
http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf]

Polska ma jeszcze dużo do zrobienia. Musimy m.in. usprawnić monitoring wód powierzchniowych, 
dokonać pełnej oceny stanu ekologicznego wszystkich kategorii wód, określić przepływy bezpieczne 
pod względem hydrobiologicznym i wdrożyć mechanizmy ich przestrzegania oraz zapewnić, aby 
inwestycje zagrażające osiągnięciu dobrego stanu ekologicznego wód stanowiły – uzasadniony jedynie 
względami nadrzędnego interesu publicznego – wyjątek.
[Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykonania Ramowej 
Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=COM:2019:95:FIN&from=EN]

https://www.thepearlsource.com/pearl-facts.php
http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2TokQNf%3Ffbclid%3DIwAR3UAUEz7ipdhUPwNPgxRazZ07DN5d5YSnuNMFz6NdRoYdaw5VF6BYlhD2c&h=AT3Sa7yp3vl6A0r_JyZtv413YYRYMANVfLBOE_OxFWDSC9jrQLJuF7vpBJKe7X_f1ZH76C6NMB5Ir92iQ9e-ZJcTl8aBHWcBQJ31Mr75YxmzL-mE_jmejkHwSyUhMXIh9CSCIK1Q9A500FJY8KMQiJOUrcis68Pshos2RJs0OuE59ccbeKkp5BW1enbzrnECxUtE5e9yCw0NOeD02GtWKKikCJKuxlkjHdUzOClT11QPW_8PkYo4LN9-DW18xCN8KftvUJf9_xrp3iHaZgaNSfuV177JPXxm9PXDBQYMl3cmvZ3amwGhebmLRm5WCRzqtccz70XvdPQXBdNWwYSK-0wZbR7Y5o4SUuiVp8-yackSSMicWsfkqJlaMIvyrGbrhd1NIw_fW1Ib_uzqlHcWIylCbf3a6Tk3PDGq20YFFb2OovG2W8Z_TV363MhL-pPyyBdbx6A_SH5pzmLslIy48f9GwUEZvOl8YbbeVHGR8_fyGrwzOxg7xTPR4VsF-E5Z1syKGnwpaJJIjy8nc_wM_rgFiKrDCAurX9Rh0rkjpP-QL7Y1z8inrZAP6V9wwxV7qrxjrMh216TmKL1V2Abkb2COzdRe_u3Rs-RHcNpQSK6Py6YHleV8XCr_b838WQ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=COM:2019:95:FIN&from=EN


2017: wazne 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



2018: Rok Odry



2018: Rok Odry +/-

~ Przed nami nowa rzeczywistość – Wody Polskie i nowe przepisy...

~ zrzut wody na stopniu Włocławek, mający na celu umożliwienie spłynięcia barki ma powazne 
skutki srodowiskowe

~ Komisja Europejska nie zgodziła się, aby z PO„Infrastruktura i Środowisko” można było 
finansować rozwój śródlądowej żeglugi wielkogabarytowej

~ Międzyodrze nie będzie regulowane – nie będzie ingerencji technicznej w celu zwiększenia 
potencjału retencyjnego (projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły, finansowany 
częściowo z pożyczki udzielonej przez Bank Światowy rządowi RP)

~ I Europejski Szczyt Rzek w Sarajewie

~ Komisja Europejska rozpoczyna konsultacje społeczne w sprawie przeglądu Ramowej Dyrektywy 
Wodnej (i dyrektyw „córek”) i Dyrektywy Powodziowej



2018: Rok Odry +/- cd.

~ odmowa zgody na budowę zbiornika na Bystrej w Beskidzie Śląskim

~ zapowiedź budowy kolejnego stopnia wodnego na Odrze (Lubiąż)

~ RDOŚ w Bydgoszczy uznaje, że majowe zalanie pół tysiąca gniazd ptaków znajdujących się na 
wiślanych wyspach poniżej Włocławka nie było szkodą w środowisku

~ dewastacja rzeki Białki (inwestor: RZGW Kraków) 

~  RDOŚ w Olsztynie wydaje decyzję środowiskową dla przekopu Mierzei Wiślanej



Co robimy?



~ otwieramy debatę publiczną nt rzek

~ angażujemy społeczeństwo: social media, wydarzenia społeczne

~ informujemy medialnie i komentujemy sytuacje polskich rzek: prasa, social media, opinie i 
stanowiska

~ protestujemy: Pismo do KE ws. finansowania ze środków UE szkodliwych inwestycji na rzekach w 
Polsce, protest ws. dewastacji rzeki Białki

~ interweniujemy, pomagajac ludziom chronic ich rzeki 

~ jesteśmy obecni, rozmawiamy: ok 30 wydarzeń / rocznie

~ łaczymy siły międzynarodowo dla rzek

 

Co robimy?



Fot. Siostry Rzeki - www.ratujmyrzeki.org.pl/o-koalicji/koalicjanci





Co robimy?





Dobre przykłady!

http://www.ratujmyrzeki.pl/o-rzekach/dobre-praktyki

http://www.ratujmyrzeki.pl/o-rzekach/dobre-praktyki


Dobre przykłady!

https://wislokabezbarier.com : Likwidacja barier migracyjnych dla organizmów wodnych na rzece 
Wisłoce i jej dopływach – Ropie oraz Jasiołce. / www.korekowisloka.pl

https://biala-tarnowska.org : Przywracamy Białą Tarnowską przyrodzie i ludziom. Przywrócenie 
ciągłości ekologicznej i realizacja działań poprawiających funkcjonowanie korytarza swobodnej 
migracji rzeki. / www.losos.org.pl

www.drawalifeplus.rdos.szczecin.pl

www.tarliskagornejraby.pl

https://wislokabezbarier.com
http://www.korekowisloka.pl
https://biala-tarnowska.org
http://www.losos.org.pl
http://www.drawalifeplus.rdos.szczecin.pl
http://www.tarliskagornejraby.pl




Dziękuję za uwagę 
i zapraszam do Koalicji

 www: www.ratujmyrzeki.pl
 e-mail: koalicja@ratujmyrzeki.org.pl,    
             evvales@gmail.com
 telefon: Ewa Leś, tel. 503 414 715

   

Zdjecia: własne i Koalicjantow
Wydarzenia wybrane: opracowano w oparciu o działania podejmowane przez 

Koalicjantow Koalicji Ratujmy Rzeki oraz informacje nam dostępne.

* zdjęcia w prezentacji są zdjęciami własnymi i Koalicjantów

http://www.ratujmyrzeki.pl/

