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Streszczenie
Integracja Polski z Uni Europejsk spowodowaa konieczno dostosowania dotychczasowego systemu zarzdzania zasobami wodnymi w kraju zgodnie z obowizujcymi wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) zarówno w kwestii prawno-administracyjnej jak i ekonomiczno-finansowej.
Celem artykuu jest przedstawienie stanu finansowania gospodarki wodnej w Polsce
w okresie przed wdro eniem i w trakcie wdra ania RDW. Na podstawie danych statystycznych GUS – Ochrona rodowiska, dokonano zatem analizy wielko ci nakadów finansowych na gospodark wodn wedug róde finansowania (ze szczególnym uwzgldnieniem rodków zagranicznych) i grup inwestorów. Dodatkowo wykorzystano wska nik
udziau nakadów inwestycyjnych na gospodark wodn w nakadach inwestycyjnych
ogóem i udziau nakadów inwestycyjnych w PKB.
Sowa kluczowe: system finansowania, gospodarka wodna, Ramowa Dyrektywa Wodna

Wprowadzenie
Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) przyjta przez Parlament Europejski
i Rad UE 22 pa dziernika 2000 roku wprowadzia nowe podstawy finansowania
gospodarki wodnej oparte na zasadzie zwrotu kosztów za usugi wodne, która
wymaga uwzgldnienia nie tylko kosztów finansowych operatora usug wodnych,
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ale równie kosztów rodowiskowych i zasobowych1. Oznacza to, e przestrzegajc zasady zwrotu kosztów usug wodnych, nale y zapewni odpowiedni wkad
ró nych u ytkowników, podzielonych przynajmniej na trzy kategorie: gospodark komunaln, przemys i rolnictwo. W zwizku z powy szym w Polsce trzeba
szczególny nacisk poo y na zasad: „zanieczyszczajcy paci” i „u ytkownik
paci”, oznaczajc finansow odpowiedzialno poszczególnych u ytkowników
za skutki zanieczyszczenia lub przeksztacenia rodowiska wodnego, umo liwiajcej internalizacj kosztów zewntrznych powodowanych przez u ytkowników
wód. W praktyce oznacza to zmiany dotychczasowego systemu finansowania gospodarki wodnej, a przede wszystkim konieczno wzrostu nakadów na
gospodarowanie zasobami wodnymi i ochron wód. W artykule przedstawiono
finansowy wymiar gospodarki wodnej w Polsce oraz mo liwo ci wypenienia
postanowie RDW.

1. System finansowania gospodarki wodnej
W okresie poprzedzajcym wdra anie RDW przedsiwzicia z zakresu
gospodarki wodnej finansowane byy z bud etu pastwa, bud etów województw
i gmin, wasnych rodków u ytkowników wód, dotacji i preferencyjnych kredytów udzielanych przez fundacje i fundusze ekologiczne, komercyjnych kredytów
bankowych oraz rodków finansowych otrzymywanych w ramach pomocy zagranicznej. Du e inwestycje zwizane z zaopatrzeniem w wod, ochron wód oraz
ochron przeciwpowodziow realizowane byy w ramach rodków pochodzcych
z bud etu centralnego. Podobnie utrzymanie rzek i obiektów hydrotechnicznych,
bdcych wasno ci Skarbu Pastwa, byy w cao ci finansowane z bud etu
centralnego.
Obecnie dziaania w zakresie gospodarki wodnej podejmuj równie jednostki administracji rzdowej i samorzdowej oraz inne podmioty, których dziaalno zwizana jest z gospodark wodn – u ytkowaniem wód (które oznacza
w tym przypadku usugi wodne wraz z inn dziaalno ci wywierajc wpyw na
stan wód). Nadal jednak brak jest rozdziau finansowania zarzdzania gospodark
wodn od administrowania i utrzymania majtku.
1

Koszty rodowiskowe okre laj wielko szkód spowodowanych przez korzystanie z wód,
a koszty zasobowe wynikaj z utraty pewnych mo liwo ci w nastpstwie eksploatacji zasobów
wodnych przekraczajcej zdolno do ich samoodtwarzania.
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Zadania administracji rzdowej finansowane s z2:
a) bud etu pastwa, które s rozproszone w ró nych jego cz ciach (m.in.
gospodarka morska, gospodarka wodna, rolnictwo, transport, rodowisko);
b) rodków UE, w tym z sektorowych programów operacyjnych (PO Infrastruktura i rodowisko, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007–2013 – PROW, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka,
Europejska Wspópraca Transgraniczna);
c) rodków pomocowych, w tym z Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (MF EOG), Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF), Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego (SMF);
d) funduszy celowych: Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej (NFOIGW) oraz wojewódzkich funduszy ochrony
rodowiska i gospodarki wodnej (WFOiGW).
Finansowanie zada administrowania majtkiem w gospodarce wodnej
podzielono na dwie grupy instytucji: regionalne zarzdy gospodarki wodnej
(RZGW) oraz wojewódzkie zarzdy melioracji i urzdze wodnych (WZMiUW).
Regionalne zarzdy gospodarki wodnej oprócz zada administracyjnych odpowiadaj za zarzdzanie zasobami wodnymi. Tymczasem wydatkowanie rodków
jest cakowicie zdominowane konieczno ci utrzymania olbrzymiego majtku
Skarbu Pastwa, na które skadaj si: budowle regulacyjne, budowle infrastruktury ochrony przeciwpowodziowej i eglugi, budowle i obiekty zbiorników
retencyjnych itp. Je eli jedynym ródem finansowania jest bud et pastwa, na
zadania z zakresu zarzdzania brakuje rodków, gdy cao pochania utrzymanie
majtku. Równie budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury gospodarki
wodnej (bez gospodarki wodno- ciekowej) przez regionalne zarzdy gospodarki
wodnej, urzdy marszakowskie, parki narodowe i urzdy morskie niemal w caoci finansowana jest z bud etu pastwa. Na gospodark wodn przekazywane s
niewielkie rodki z NFOiGW oraz Programu Operacyjnego Ii (Dziaanie 3.1
Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczestwa przeciwpowodziowego).
Schemat przepywu rodków na zadania rzdowe zwizane z gospodarowaniem
wodami w latach 2005–2009, realizowanych przez Krajowy Zarzd Gospodarki
Wodnej (KZGW), regionalne zarzdy gospodarki wodnej (RZGW) i woje-

2
Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej, zacznik 1 do Projektu polityki wodnej pastwa 2030 (z uwzgldnieniem etapu 2016), KZGW, M, Warszawa 2010, s. 20.
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wódzkie zarzdy melioracji i urzdze wodnych (WZMiUW) przedstawiono na
rysunku 1.

Fundusze UE

Kredyty
z midzynarodowych
instytucji finansowych

Fundusze
pomocowe

BUD ET PASTWA
PSHM
PSH

KZGW

MARSZAKOWIE
WOJEWÓDZTW –
WZMiUW

RZGW
NFOiGW

WFOiGW
PFOiGW
GFOiGW

PARTYCYPANCI –
przedsibiorcy, gminy

PSHM – Pastwowe Su by Hydrologiczno-Meteorologiczne.
PSH – Pastwowe Su by Hydrogeologiczne.
WZMiUW – Wojewódzki Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych.

Rysunek 1. Schemat przepywu rodków na zadania rzdowe zwizane z gospodarowaniem wodami w latach 2005–2009
ródo: Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej..., s. 21.

Zadania wasne administracji samorzdowej zwizane z gospodark wodn
i wodno- ciekow, realizowane s natomiast z bud etów samorzdów, wspomaganych rodkami bud etu pastwa (np. usuwanie skutków powodzi), ze rodków
UE, rodków pomocowych, funduszy celowych oraz kredytów i po yczek z instytucji finansowych. rodki te przeznaczane s na zapewnienie zbiorowego zaopatrzenia w wod oraz zbiorowego odprowadzania cieków (budowa, rozbudowa
i modernizacja infrastruktury wodocigowo-kanalizacyjnej), utrzymanie majtku
samorzdu zwizanego z gospodark wodn, na zadania zwizane z ochron
przed powodzi i susz. Udzia innych róde finansowania, takich jak rodki

System finansowania gospodarki wodnej w Polsce...

267

wasne przedsibiorców i rolników, wojewódzkie fundusze ochrony rodowiska
i gospodarki wodnej (z wyjtkiem inwestycji su cych oczyszczaniu cieków
i zaopatrzeniu ludno ci w wod), s marginalne3. Wielko nakadów na rodki
trwae su ce ochronie rodowiska i gospodarki wodnej wedug róde finansowania i grup inwestorów przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Nakady na rodki trwae su ce ochronie rodowiska i gospodarki wodnej
wedug róde finansowania i grup inwestorów w latach 2000–2011
Wyszczególnienie

2000

2005

2009

2010

2011

*

Ochrona rodowiska ogóem (w mln z)
6 570,3 5 986,5 10 671,9 10 926,2 12 158,2
Gospodarka wodna ogóem (w mln z)
1 652,7 1 715,8 2 823,2 3 565,4 3 136,24
róda finansowania (w %)
rodki wasne
45,4
46,13
42,26
42,96
33,83
w tym gmin
–
17,8
21,98
23,94
13,22
7,61
7,03
4,14
11,16
9,6
rodki z bud etu centralnego
8,42
6,75
5,07
4,94
9,7
rodki z bud etu województwa
0,03
0,02
0,18
0,03
–
rodki z bud etu powiatu
1,51
0,87
0,83
1,24
1,3
rodki z bud etu gminy
rodki z zagranicy
13,1
10,99
20,92
18,98
21,68
Fundusze ekologiczne (po yczki, kredyty
8,9
16,32
14,2
12,63
18,26
i dotacje)
Kredyty i po yczki krajowe w tym bankowe
4,1
4,65
6,92
8,43
6,04
Inne rodki, w tym nakady niesfinansowane
7,9
4,53
5,47
2,32
2,62
Grupy inwestorów (w %)
Przedsibiorstwa
23,7
33,74
56,62
44,31
28,07
Gminy
39,4
33,48
26,59
28,31
28,93
Jednostki bud etowe
36,9
32,79
16,79
27,39
43,00
* Wyró nia si 9 dziedzin ochrony rodowiska: ochron powietrza atmosferycznego i klimatu, gospodark ciekow i ochron wód, gospodark odpadami, ochron i przywrócenie warto ci u ytkowej gleb oraz ochron wód
podziemnych i powierzchniowych, zmniejszenie haasu i wibracji, ochron ró norodno ci biologicznej i krajobrazu, ochron przed promieniowaniem jonizujcym, dziaalno badawczo-rozwojow oraz inn dziaalno
zwizan z ochron rodowiska (Zgodnie z Polsk klasyfikacj statystyczn dotyczc dziaalno ci i urzdze
zwizanych z ochron rodowiska, wprowadzonych rozporzdzeniem Rady Ministrów z dnia 2 marca 1999 r.,
DzU nr 25, poz. 218).

ródo: opracowanie wasne na podstawie danych statystycznych z publikacji Ochrona rodowiska
2012, GUS, Warszawa 2012, s. 414.

3

Projekt Narodowej strategii gospodarowania wodami 2030 (z uwzgldnieniem etapu 2015),
Ministerstwo rodowiska, Warszawa 2012.
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2011
wielko
dotacji

w mln
euro

liczba
projektów

Ogóem
PO Ii (Fundusz
Spójno ci)
PO Ii (EFRR)
NMF i MF EOG
Instrument finansowy
LIFE+

2010
wielko
dotacji

liczba
projektów

Wyszczególnienie

2009
wielko
dotacji

w mln
euro

268

Pomoc przyznana
1226,6 100,0 267 1166,3 100,0

193

989,8 100,0

36

1089,2

88,8

78

1060,3

90,9

65

936,1

94,6

72
152

99,7
29,5

8,1
2,4

65
113

62,5
29,9

5,3
2,6

37
83

25,9
18,1

2,6
1,8

8

8,2

0,7

11

13,6

1,2

7

9,47

1,0

w%
ogóem

liczba
projektów

Tabela 2. Pomoc zagraniczna na ochron rodowiska wedug róde pochodzenia,
kierunków w latach 2009–2011

w mln
euro

w%
ogóem

w%
ogóem

Ogóem
Ochrona wód i gospodarka wodna

268

Kierunki pomocy
1226,6 100,0 267 1166,3 100,0

193

989,8 100,0

72

991,0

909,1

77,9

52

310,1

Ogóem
UE Fundusze
Strukturalne
UE Fundusz ISPA/
Fundusz Spójno ci
PO Ii (Fundusz
Spójno ci)
PO Ii (EFRR)
NMF i MF
Instrument finansowy
LIFE+

227

Pomoc zrealizowana
604,5 100,0 318 829,0

100,0

285

519,4 100,0

Ogólem
Ochrona wód i gospodarka wodna

80,8

73

31,3

7

6,7

1,1

–

–

–

–

–

–

64

492,4

81,4

49

460,5

55,5

25

94,6

18,2

18

70,8

11,7

82

314,8

38,0

115

362,4

69,7

21
113

4,0
29,5

0,7
4,9

69
105

17,9
28,9

2,2
3,5

54
78

40,6
16,4

7,8
3,2

4

1,1

0,2

13

6,9

0,8

10

5,1

1,0

227

604,5

100,0

285

519,4 100,0

98

539,5

86,7

119

412,2

Kierunki pomocy
100,0 318 829,0
89,2

129

719,2

79,4

NMFiMF – Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

ródo: opracowanie wasne na podstawie danych statystycznych z publikacji Ochrona rodowiska
2012..., s. 496–497.

W strukturze finansowania nakadów na rodki trwae na gospodark wodn
dominoway rodki wasne (w tym gmin), które stanowiy 33,8% nakadów na
gospodark wodn, fundusze ekologiczne, po yczki i kredyty (24,3%), rodki
z zagranicy (21,7%), bud et (17,6%) oraz inne (2,6%). W grupie inwestorów o naj-
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wikszym udziale nakadów na gospodark wodn s jednostki bud etowe – 43%,
pozostae grupy, czyli gminy i przedsibiorstwa, stanowiy odpowiednio 28,9%
i 28,1%. Wysoki udzia jednostek bud etowych w nakadach wynika z inwestycji
w infrastruktur przeciwpowodziow, zbiorniki i stopnie wodne, regulacj, zabudow rzek i potoków. Szczegóow charakterystyk rodków w ramach pomocy
zagranicznej przedstawiono w tabeli 2.
W latach 2009–2011 wielko przyznanych dotacji miaa tendencj malejc
i w 2011 roku wyniosa niewiele ponad 989 mln euro. Najwikszy udzia w przyznanej dotacji miay rodki z Funduszu Spójno ci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko – 95% cao ci. Najwicej projektów zgoszono
w 2009 roku (268 projektów, w tym 72 odnosio si do ochrony wód i gospodarki
wodnej na kwot 991 mln euro). W roku 2011 przyznana pomoc odnosia si
natomiast ju tylko do 193 projektów ogóem, z tego 52 na ochron wód i gospodark wodn, co stanowio 31% ogóu dotacji na kwot 310 mln euro.
Ostatecznie rok 2011 zamkn si 285 zrealizowanymi projektami ogóem,
z czego w ramach ochrony wód i gospodarki wodnej zrealizowano 119 projektów na kwot 519 mln euro. Wynika to z zakoczenia projektów, których okres
realizacji by wcze niej rozpoczty4. Wikszo projektów w ramach przyznanych dotacji dotyczya przede wszystkim instalacji i urzdze, dostawy aparatury
pomiarowej, badawczej i monitoringowej.
Z bada przeprowadzonych przez GUS wynika, e w Polsce od 2000 roku
wzrastay nakady na rodki trwae w ochronie rodowiska. W roku 2011 wzrosy
one do ponad 12,2 mld z, w tym najwiksze nakady poniesiono na gospodark
ciekow i ochron wód (55,5% ogóu nakadów na rodki trwae). Wielko
nakadów na ochron rodowiska oraz gospodark ciekow i ochron wód przedstawiono w tabeli 3.
Kwota nakadów su cych gospodarce wodnej wyniosa ponad 3,1 mld z;
byy one jednak nieco mniejsze ni w 2010 roku. rodki te skierowano przede
wszystkim na budow infrastruktury zapewniajcej ludno ci wod pitn przez
inwestycje w ujcia i doprowadzenie wody – 41,7% wszystkich nakadów
w gospodarce wodnej. Dynamik nakadów inwestycyjnych na ochron rodowiska w Polsce najlepiej obrazuj wska niki udziau nakadów inwestycyjnych na
ochron rodowiska w PKB oraz udziau nakadów inwestycyjnych na ochron
4

Liczba projektów i wielko dotacji dotyczy projektów zakoczonych i bdcych w trakcie realizacji (podpisanych we wcze niejszych latach), w ramach których dokonano patno ci ze rodków
zagranicznych, bez pomocy bilateralnej i technicznej dla NFOiGW.
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Tabela 3. Nakady na rodki trwae su ce ochronie rodowiska i gospodark wodn
w latach 2000–2011
Wyszczególnienie

2000

2005

2009

2010

2011

Nakady na rodki trwae su ce ochronie rodowiska i gospodarce wodnej (w mln z)
Ochrona rodowiska
6 570,3 5 986,5 10 671,9 10 926,2 12 158,2
3 341,2 3 615,6 7 120,4 7 206,1 6 753,2
Gospodarka ciekowa i ochrona wód
w tym nakady na:
839,3 1 450,9 1 626,4 1 224,9
1 161,8
oczyszczanie cieków komunalnych
1 902,2 2 464,0 5 410,3 5 241,0 5 147,8
sie kanalizacyjn
19,8
21,2
6,2
45,9
4 5,8
systemy obiegowe zasilania wod
1 652,7 1 715,8 2 823,2 3 565,4 3 136,2
Gospodarka wodna*
Udzia w nakadach inwestycyjnych w gospodarce narodowej w %
Ochrona rodowiska
4,9
4,6
4,9
5,0
5,0
Gospodarka wodna
1,2
1,3
1,3
1,6
1,3
Udzia w PKB w %
Ochrona rodowiska
0,88
0,61
0,79
0,77
0,80
Gospodarka wodna
0,22
0,17
0,21
0,25
0,21
*
Do inwestycji zwizanych z gospodark wodn zalicza si budow uj su cych do poboru wody (cznie
z urzdzeniami uzdatniajcymi oraz wodn sieci magistraln i rozdzielcz), budow laboratoriów kontroli jakoci wody (w tym automatycznych stacji pomiaru jako ci wody), budow zbiorników retencyjnych (poza zbiornikami przeciwpo arowymi i wyrównania dobowego), stopni wodnych, eglugowych i energetycznych oraz luz
i jazów, regulacj rzek i zabudow potoków, budow obwaowa przeciwpowodziowych, budow stacji pomp
na zawaach i obszarach depresyjnych (zgodnie z nomenklatur Gównego Urzdu Statystycznego).

ródo: opracowanie wasne na podstawie Ochrona rodowiska, GUS za lata 2003, 2005, 2007,
2012, Warszawa.

rodowiska w nakadach inwestycyjnych ogóem. Analiza tych wska ników
pokazuje, e w latach 2000–2011 ksztatoway si one na staym poziomie – 1,3%
w przypadku udziau w nakadach inwestycyjnych i 0,2% udziau w PKB. Jest to
niekorzystna tendencja, poniewa szacowano, e aby doprowadzi stan rodowiska naturalnego w Polsce do wymogów Unii Europejskiej nale aoby w latach
2000–2010 przeznacza na ochron rodowiska 2% PKB, a przez kolejne 10 lat
nie mniej ni 1,5%5. W efekcie oznacza to niespenienie przez nasz kraj w okresie przej ciowym wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej (np. osignicie do
2015 r. dobrego stanu wód). W praktyce wymaga to znacznego wzrostu nakadów na rodki trwae zarówno w wymiarze gospodarki wodnej, jak i gospodarki
ciekowej oraz ochrony wód. Implikuje to istotne zmiany w zarzdzaniu i finansowaniu gospodarki wodnej w celu osignicia wymaganego przez UE poziomu
jako ci wód i stopnia oczyszczania cieków. Przy obecnie funkcjonujcym syste5
E. Broniewicz, B. Poskrobko, Nak ady na ochron rodowiska – metodyka i wyniki bada,
Wy sza Szkoa Ekonomiczna w Biaymstoku, Biaystok 2003, s. 32.
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mie finansowania gospodarki wodnej wzrost tych rodków jest nierealny, dlatego
zgodnie z zasadami RDW nale y d y do coraz wikszego samofinansowania
gospodarki wodnej. W tym celu finansowanie potrzeb gospodarki wodnej nale y
rozpatrywa w dwóch aspektach:
 finansowania administrowania majtkiem gospodarki wodnej i zarzdzania zasobami wodnymi,
 finansowania budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury gospodarki wodnej.
W zarzdzaniu zasobami wodnymi realizowanym przez administracj publiczn proponuje si pozostawienie prezesowi KZGW kompetencji do uzgadniania projektów programów priorytetowych NFOiGW. Zapewni to mu wpyw na
dystrybucj rodków finansowych przeznaczonych na gospodark wodn, w tym
na inwestycje i utrzymanie majtku, uzyskiwanych z opat za korzystanie ze rodowiska. Utrzymanie wód i zarzdzanie majtkiem Skarbu Pastwa przez KZGW
powinno obejmowa ustalenie zasad i róde finansowania oraz partycypacji
w kosztach u ytkowania i modernizacji majtku w aspekcie:
 u ytkowania wód,
 ochrony przed powodzi i skutkami suszy,
 ochrony wód, ekosystemów wodnych i od wód zale nych.
Rozwizania te wymagaj przede wszystkim:
a) okre lenia zasad d enia do usamodzielnienia gospodarki wodnej, samofinansowania usug wodnych zgodnie z RDW oraz samofinansowania
innych dziaa w zakresie wykorzystania wód, poczonych z kompetencjami w zakresie poboru opat i wykorzystania rodków pochodzcych
z tego róda;
b) okre lenia zasad wspófinansowania przez spoeczno ci lokalne inwestycji wodnych zwikszajcych bezpieczestwo przeciwpowodziowe na
zasadach udziau w kosztach i korzy ciach;
c) ustalenia ekonomicznych zasad rozwizywania sytuacji konfliktowych
(np. midzy ochron przed powodzi czy wykorzystaniem wód a ochron
przyrody)6.

6
Reforma gospodarki wodnej, zacznik 2 do projektu Polityki wodnej pastwa do roku 2030
(z uwzgldnieniem etapu 2016), KZGW, Warszawa 2010, s. 7.
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Podsumowanie
Jednym z gównych zada dotyczcych wprowadzania nowych zasad zarzdzania w gospodarce wodnej jest d enie do internalizacji kosztów rodowiskowych oraz wzrostu samofinansowania gospodarki wodnej. Wymaga to zmiany
zarówno obowizujcych instrumentów ekonomicznych jak i zasad finansowania
gospodarki wodnej. Wdro enie nowego systemu finansowania powinno zatem
uwzgldnia :
a) analiz skuteczno ci i efektywno ci ekonomicznej oraz ekologicznej
obecnego systemu oraz opracowanie nowego systemu instrumentów ekonomicznych gospodarki wodnej i ochrony rodowiska;
b) weryfikacj róde finansowania gospodarki wodnej z bud etu pastwa,
poprzedzon analiz efektywno ci ekonomicznej konsolidacji róde
bdcych obecnie do dyspozycji ministrów wa ciwych do spraw gospodarki wodnej, rolnictwa oraz spraw wewntrznych i administracji;
c) opracowanie zasad redystrybucji rodków, których ródem bdzie nowy
system instrumentów ekonomicznych, oraz rodków pochodzcych
z bud etu pastwa na zadania zwizane z zarzdzaniem zasobami wodnymi, utrzymaniem wód i zarzdzaniem majtkiem gospodarki wodnej;
d) weryfikacj zasad finansowania i wspófinansowania zada zwizanych
z zarzdzaniem gospodark wodn oraz majtkiem i utrzymaniem wód ze
rodków funduszy ekologicznych;
e) przygotowanie zasad tworzenia partnerstwa publiczno-prywatnego w celu
realizacji zada w gospodarce wodnej;
f) przygotowanie nowych rozwiza organizacyjno-finansowych, majcych
na celu poprawienie zdolno ci jednostek organizacyjnych zajmujcych
si zarzdzaniem gospodark wodn oraz majtkiem i utrzymaniem wód
celem absorpcji rodków pomocowych i funduszy ekologicznych oraz
tworzenia partnerstwa publiczno-prywatnego7.
Pozwoli to na dostosowanie naszego systemu finansowania gospodark wodn do
wymogów RDW.

7

Ibidem, s. 10.
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FINANCING SYSTEM OF WATER MANAGEMENT IN POLAND
AND REQUIREMENTS WATER FRAMEWORK DIRECTIVE EU
Summary
Polish integration with the European Union resulted in the need to adapt previous water resources management system in the country accordingly with the applicable
requirements of Water Framework Directive in the matter of legal and administrative as
well as economic and financial.
This article presents state funding of water management in Poland in the period
before and during the implementation of WFD. Besides, based on statistical data of the
Main Statistical Office analyzed size of the financial investment for the water management according to sources of funding (especially foreign funds), and investors’ groups.
Additionally used participation rate of investment for the water management in total
investment and rate of investment in GDP.
Keywords: financing system, water management, Water Framework Directive

