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Prezentacja zamieszczona na stronie Konferencji

zawiera szeroki opis zagadnień poruszanych w referacie.

Umożliwi to osobom zainteresowanym tematyką referatu

pogłębienie wiedzy o zasobach i użytkowaniu wód podziemnych  w kraju.

Prelegent pominie zatem szczegółowe objaśnianie treści slajdów  

w trakcie 20-minutowego wygłaszania referatu,

koncentrując się na głównych jego tezach i wnioskach.



Zakres tematyczny referatu

Zasoby dyspozycyjne wód podziemnych 

- metodyka ustalania, podstawa prawna, merytoryczna i stan udokumentowania

- bilans zasobów w obszarach działalności regionalnych zarządów gospodarki wodnej 

Hydrogeologiczny bilans wodno-gospodarczy kraju i stopień wykorzystania „w” 

dyspozycyjnych zasobów wód podziemnych w jednostkach bilansowych 

Optymalizacja  wykorzystania zasobów wód podziemnych  w rejonach objętych 

wpływem odwadniania złóż - przykład

Możliwości wykorzystania rezerw dyspozycyjnych zasobów wód podziemnych 

do nawadniania upraw rolnych w warunkach suszy.

- -

Krótka informacja o prognozie do 2050 roku możliwych zmian zasobów dyspozycyjnych 
wód podziemnych 



Zasoby dyspozycyjne wód podziemnych stanowią dostępne do zagospodarowania zasoby 

wód podziemnych ZDG, określone w obszarach i jednostkach bilansowych metodą 

modelowania matematycznego, z zachowaniem przyjętych ograniczeń :  

ZDG ≤ Udop ≤ QG - QNH   [m3/s]           ΔH(Udop) ≤ ΔHŚ [m]
gdzie: 

Udop – dopuszczalny pobór wód podziemnych, uwzględniony w modelowych obliczeniach zasobów ZDG;

QG = f [QG(RZ)] – średni w okresie 30-lecia 1981–2010  odpływ podziemny do rzek w jednostce bilansowej, 

pomniejszony o przepływ nienaruszalny QNH = f [QNH(RZ)] w rzekach jednostki bilansowej ;

QG(RZ) = SNMQ(RZ) - przepływ niski miesięczny średni z 30-lecia 1981-2010, określony w przekroju 

wodowskazowym zlewni reprezentatywnej RZ dla jednostki bilansowej;

QNH(RZ) – średni w okresie 30-lecia 1981-2010 hydrobiologiczny przepływ nienaruszalny rzeki w przekroju

zamykającym zlewnię reprezentatywną RZ, dla którego określono średni przepływ niski roczny SNQ(Z):

QNH(RZ) = k ∙ SNQ(RZ) [m3/s]

k - współczynnik korekcyjny, zależny od powierzchni zlewni i jej typu geomorfologicznego (H. Kostrzewa 1977);

ΔHU – obniżenie zwierciadła / ciśnienia  w poziomach wodonośnych w warunkach poboru Udop = ZDG;

ΔHŚ – obniżenie zwierciadła / ciśnienia nie powodujące znaczącego pogorszenia stanu wód i ekosystemów.

Zasoby dyspozycyjne wód podziemnych – metodyka obliczeń

P. Herbich, 2013 - 2022



Zasoby dyspozycyjne wód podziemnych –
podstawa prawna, merytoryczna i stan udokumentowania

Wymagany zakres rozpoznania warunków hydrogeologicznych 

oraz sposób ich udokumentowania i prezentacji reguluje 

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

Zasoby dyspozycyjne wód podziemnych zostały ustalone w 

latach 1995-2020 w dokumentacjach hydrogeologicznych      

na 109 obszarach bilansowych, obejmujących 690 jednostek 

bilansowych. 

Ustalenie zasobów zostało dokonane  z zastosowaniem 

jednolitej metodyki  (poradniki: Paczyński i in. 1996, 

(Herbich i in. 2013).

Przyjęcie dokumentacji  i zatwierdzenie ilości zasobów  

dokonywane jest w trybie decyzji wydanej przez ministra 

właściwego do spraw środowiska.

E. Przytuła, PSH 2021



Atlas hydrogeologiczny Polski 1:500 000 

Państwowy Instytut Geologiczny 1995

Użytkowe poziomy wodonośne występują powszechnie na obszarze kraju 

Użytkowy poziom wodonośny – warstwa lub

zespół warstw zbudowanych z utworów 

wodoprzepuszczalnych o miąższości >5m  i 

własnościach umożliwiających eksploatację 

studni typowej z wydajnością >5m3/godz.          

i o jakości wód nadającej się do prostego 

uzdatniania dla zbiorowego zaopatrzenia w 

wodę do spożycia. 

Obszary występowania pierwszego od powierzchni 

terenu użytkowego poziomu wodonośnego w 

utworach piętra:  

Q- czwartorzędowego, Tr – trzeciorzędowego,                

Cr –kredowego, J-jurajskiego, T-triasowego, 

P-permskiego, C-karbońskiego, D-dewońskiego

granice 109 obszarów bilansowych ustalania 

zasobów dyspozycyjnych 



Obszary działalności regionalnych zarządów gospodarki wodnej: 
zasoby dyspozycyjne, pobór i rezerwy wód podziemnych (2019/2020 r.)

• Opracowanie i kontrola wykonania programów

działań dla utrzymania i osiągnięcia dobrego stanu

wód podziemnych - w ramach planów

gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy.

● Ustanawianie warunków korzystania z wód

podziemnych w regionie wodnym i zlewni, 

obejmujących m.in..:

- wymogi w zakresie stanu chemicznego wód i 

ekosystemów zależnych,

- priorytety w zaspakajaniu potrzeb wodnych.

● Udzielanie i weryfikacja pozwoleń wodno-

prawnych na pobór wód  podziemnych.

Zadania realizowane z wykorzystaniem  
zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych  

Opracowanie: P. Herbich, 2022 



Stopień wykorzystania „w” dyspozycyjnych zasobów wód podziemnych 
w obszarach bilansowych

w – stosunek [%] poboru 

z ujęć wód podziemnych i drenaży górniczych

- do zasobów dyspozycyjnych  

Uwagi do interpretacji wartości „w”:

- drenaż górniczy ujmuje wody

pochodzące z infiltracji opadów,

zasobów statycznych poziomów 

wodonośnych, infiltracji z rzek i jezior,

które zwracane są w >95% do rzek;

- pobór z dużych komunalnych ujęć wód

podziemnych częściowo obejmuje 

infiltrację wód powierzchniowych  

i zwracany jest w ~75% do rzek 

jako oczyszczone ścieki.

E. Przytuła i in., PSH 2016



Hydrogeologiczny bilans wodno-gospodarczy kraju (stan na 2019 rok) 

P. Herbich, 2021



P. Herbich, 2022

Optymalizacja  wykorzystania zasobów wód podziemnych 
w rejonach objętych wpływem odwadniania złóż  - przykład

Wykorzystanie ok. 30% wód 

podziemnych pobieranych przez 

systemy drenażowe kopalni kredy            

w Chełmie na zaopatrzenie miasta          

w wodę do spożycia 

(prace górnicze prowadzone są         

z zachowaniem wymogów strefy 

ochronnej ujęcia „Bariera I” MPGK)

Odprowadzanie ok. 70% wód 

kopalnianych rowem Słyszówka do 

rzeki Uherki, której zlewnia obejmuje 

ok. 60% obszaru leja depresji 

drenażu górniczego.



Ustawa prawo wodne stanowi, że

- zarządzanie zasobami wodnymi ma na celu m.in. ograniczenie skutków suszy poprzez 

zapewnienie wody na potrzeby rolnictwa w ramach przygotowania i wdrożenia planów 

przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy i w regionach wodnych; 

- w warunkach stanu klęski żywiołowej wywołanej suszą, dopuszczalne jest korzystanie z 

wód podziemnych w rozmiarze i czasie wynikającym z konieczności zwalczania 

zagrożenia dla utrzymania niezbędnego poziomu produkcji rolniczej;

- wykorzystanie zasobów wód podziemnych do nawodnień upraw jest dopuszczalne i

uzasadnione w warunkach istnienia odpowiednich rezerw zasobów dyspozycyjnych

wód podziemnych oraz braku możliwości poboru - w sposób ekonomicznie i technicznie 

uzasadniony - na potrzeby nawodnień odpowiednich ilości wód powierzchniowych.

Wykorzystanie rezerw dyspozycyjnych zasobów wód podziemnych 
do nawadniania upraw rolnych w warunkach suszy

MRiRW we współpracy z PSH - PIG wdrożyło program wsparcia dla nawadniania 

upraw rolnych z wykorzystaniem rezerw zasobów dyspozycyjnych.



Podstawowe schematy hydrogeologicznych 
warunków poboru wód podziemnych studniami wierconymi 

Charakterystyka hydrogeologiczna warunków zasilania 

poziomów wodonośnych w okresie 

długotrwałej suszy i niżówki hydrogeologicznej.

Typ hydrodynamiczny poziomu

S - swobodny

NS - napięty/swobodny

NP – napięty z przesączaniem

NL – napięty z dopływem lateralnym

Wybór poziomu wodonośnego o 
optymalnych warunkach 

dla intensywnego okresowego poboru wód 
podziemnych na cele nawodnieniowe 

– najkorzystniejszy typ NP

P. Herbich, 2016



PRZYKŁAD

Warunki poboru wód 

podziemnych na 

obszarze arkusza MHP 

nr 487 „Legionowo” 

do nawadniania upraw 

ziemniaka późnego 

pokrywających         

ich niedobory wodne 

w okresie suszy 

występującej               

raz na 5 lat

Warunki hydrogeologiczne ujmowania wód podziemnych   
z użytkowych poziomów wodonośnych na łagodzenie skutków suszy

P. Herbich  2016,  2019



Opracowanie prognozy zostało dokonane dwoma metodami:
- ekstrapolacji do 2050 r. liniowego trendu zmian zasobów, 

występujących  70-leciu  1951-2020;
- transpozycji na 30 lecie 2021 – 2050 cykli zmian zasobów 

z okresu poprzedzającego 2021 rok.
Zastosowane metody zakładają kontynuację do 2050 r. oddziaływania 
dotychczas obserwowanych zmian czynników klimatycznych i antropogenicznych, 
na odpływ wód podziemnych do rzek.  

Pełna informacja: P. Herbich - referat na III Forum PSH, 8 marca 2022
https://www.pgi.gov.pl/aktualnosci/display/13508-o-dostepnosci-zasobow-wod-podziemnych-w-polsce-na-3-forum-psh.html

Prognoza zmian zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych do 2050r.  

Cel prognozy  – opracowanie programów działań do aktualizacji 
planów gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy.

https://www.pgi.gov.pl/aktualnosci/display/13508-o-dostepnosci-zasobow-wod-podziemnych-w-polsce-na-3-forum-psh.html


Warunki hydrogeologiczne

Opóźnienie TI czasu  
kształtowania się  

quasiustalonego stanu 
pola hydrodynamicznego 
systemu wodonośnego 
w wyniku wymuszenia 
zewnętrznego – zmiany 
zasilania i/lub drenażu  

wód podziemnych. 

TI - czas wystąpienia 
znaczącej zmiany stanu 
systemu wodonośnego 
pod wpływem istotnej 

zmiany czynników 
klimatycznych – zasilania 

opadami wód podziemnych 

Opracowanie: P. Herbich, 2012  PSH

Prognoza do 2050r. średniookresowych zmian zasobów dyspozycyjnych metodami 
ekstrapolacji linii trendu i transpozycji cykli z lat 1951-2020 do 2050 r. 



Prognoza do 2050 r. średniookresowych zmian zasobów dyspozycyjnych SZD(10) na 

podstawie wartości określonych z linii  trendu dla lat 1951-2020 z ekstrapolacją do 2050r.

Zlewnia nizinna: Włodawka. System jednopoziomowy szczelinowo - porowy z zawodnioną nieciągłą pokrywą. 

Analiza średniookresowych (10-letnich) zmian odpływu niskiego, potencjalnie kształtujących dynamikę zmian  

SZD dyspozycyjnych zasobów wód podziemnych:  SNMQ niskiego miesięcznego  i  SNQR niskiego rocznego.



Prognoza do 2050r. średniookresowych zmian zasobów dyspozycyjnych SZD(10) 

na podstawie wartości określonych na krzywej cykli z lat 1951-2020 

z transpozycją do 2050 r. cyklu z okresu lat 1991-2020.

Zlewnia nizinna: Włodawka. System jednopoziomowy szczelinowo - porowy z zawodnioną nieciągłą pokrywą. 

Analiza średniookresowych (10-letnich) zmian odpływu niskiego, potencjalnie kształtujących dynamikę zmian  

SZD dyspozycyjnych zasobów wód podziemnych:  SNMQ niskiego miesięcznego  i  SNQR niskiego rocznego.



Analiza wyników badań zmian zasobów prognozowanych do 2050 roku

w porównaniu do wartości średnich dla 30-lecia 1981-2010 

wykazała, że średnio w skali całego kraju możliwy jest 10% wzrost zasobów 

dyspozycyjnych wód podziemnych.

Zróżnicowanie zakresu i kierunku prognozowanych zmian zasobów do 2050r. w 

wybranych 21 zlewniach reprezentatywnych dla regionów hydrogeologicznych  

wynosi od 25% spadku do 61% wzrostu, zależnie od zastosowanej metodyki.

Zlewnie położone w tym samym regionie hydrogeologicznym i klimatycznym 

wykazują różny wieloletni trend obserwowanych w latach 1951-2020  

i prognozowanych do 2050 roku zmian zasobów dyspozycyjnych. 

Wskazuje to na dominację oddziaływania lokalnych czynników 

antropogenicznych, hydrogeologicznych i średniookresowych cykli 

hydrologicznych   nad wpływem wieloletnich zmian klimatycznych.

Prognoza zmian do 2050 dyspozycyjnych zasobów wód podziemnych 

P. Herbich, 2022



Podsumowanie

- Użytkowe poziomy wodonośne występują na obszarze 95 % powierzchni kraju.

- Cały obszar kraju jest objęty udokumentowaniem i ustaleniem dyspozycyjnych 

zasobów wód podziemnych w trybie zgodnym z prawem geologicznym.

- Rejestrowany pobór wód podziemnych - prowadzony w warunkach szczególnego 

korzystania z wód - stanowi średnio 22% dyspozycyjnych zasobów wód podziemnych.

- Obszary bilansowe obejmujące odwadniane złoża węgla brunatnego, kamiennego oraz 

rud metali wykazują wysoki >90% stopień wykorzystania zasobów dyspozycyjnych, 

jednakże wody kopalniane są tam w >90% odprowadzane do rzek.

- Właściwym kierunkiem optymalizacji  wykorzystania zasobów wód podziemnych 

w rejonach objętych wpływem odwadniania złóż jest wykorzystanie wysokiej jakości 

wód kopalnianych na zaspokojenie potrzeb innych użytkowników wód.

- Znaczne rezerwy dyspozycyjnych zasobów wód podziemnych i korzystne warunki 

hydrogeologiczne ich występowania powinny być w większym stopniu wykorzystane 

do nawodnień upraw rolnych zwłaszcza w okresach suszy.

- Do 2050 roku nie przewiduje się istotnych zmian ilości zasobów dyspozycyjnych w 

skali kraju w stosunku do 30-lecia 1981-2010.



Dziękuję za uwagę


