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Działania informacyjne w zakresie wdrażania 
aPWŚK na obszarze regionu wodnego Warty



Informacja o projekcie 

• na zlecenie Dyrektora Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Poznaniu, projekt jest 
realizowany przez Fundację WWN

• Projekt jest realizowany w podziale na etapy 
w latach 2017-2018



Cele projektu 

Celem projektu jest prowadzenie szerokiej kampanii informacyjnej
mającej na celu rozpowszechnianie informacji nt. aktualizacji
Programu wodno - środowiskowego kraju (aPWŚK).
Projekt jest skierowany przede wszystkim do podmiotów
wskazanych w aPWŚK do realizacji działań mających na celu
osiągnięcie dobrego stanu/potencjału wód.



Informacja o projekcie 

I etap realizowany 
w roku 2017 –
dotyczy  47 
powiatów

II etap realizowany 
w roku 2018 –
dotyczyć będzie 31 
powiatów 



Działania realizowane w ramach projektu 

I etap: aleksandrowski, bydgoski, bytowski, 
chodzieski, choszczeński, czarnkowsko - trzcianecki, 
człuchowski, drawski, inowrocławski, koszaliński, 
mogileński, nakielski, pilski, radziejowski, sępoleński, 
stargardzki, strzelecko-drezdenecki, szczecinecki, 
świdwiński, wałecki, włocławski, złotowski, żniński, 
gnieźnieński, gorzowski, gostyński, grodziski, 
jarociński, kościański, krotoszyński, leszczyński, 
międzychodzki, międzyrzecki, myśliborski, 
nowotomyski, obornicki, poznański, słubicki, 
sulęciński, szamotulski, średzki, śremski, 
świebodziński, wągrowiecki, wolsztyński, wrzesiński, 
zielonogórski 



Działania realizowane w ramach projektu 

II etap: kaliski, kolski, koniński, kutnowski, 
łaski, łęczycki, łódzki wschodni, ostrowski, 
ostrzeszowski, pabianicki, pleszewski, 
poddębicki, sieradzki, słupecki, turecki, 
zduńskowolski, zgierski, bełchatowski, 
częstochowski, kępiński, kluczborski, kłobucki, 
lubliniecki, myszkowski, oleski, pajęczański, 
piotrkowski, radomszczański, wieluński, 
wieruszowski, zawierciański.



Działania realizowane w ramach projektu 

Ankieta wstępna pozwalająca na rozpoznanie wiedzy 
o opublikowaniu PGW i opracowaniu aPWŚK
Strona internetowa
Pakiety informacyjne
Ankieta o stanie realizacji prac
Wysyłka pism pocztą tradycyjną
Newsletter
Spotkania informacyjne lokalne
Broszura informacyjna
Narzędzie do monitoringu działań
Ankieta końcowa pozwalającą na ocenę prowadzony 
do tej pory działań



Ankieta wstępna 

Ankieta  wstępna ma na celu zebranie informacji 
o stopniu rozpowszechnienia informacji wśród 
jednostek samorządu terytorialnego szczebla 
gminnego z obszaru regionu wodnego Warty na 
temat aktualizacji Programu wodno –
środowiskowego kraju (aPWŚK). Dodatkowo 
informacje zebrane poprzez tą ankietę pozwolą 
na dostosowanie sposobów dostarczania 
informacji nt. aPWŚK do urzędów miast i gmin. 



Ankieta wstępna 

W I etapie, ankieta została przeprowadzana wybiórczo w całym 
regionie wodnym Warty  w czerwcu 2017 roku.
W 1 turze rozesłano: 30 ankiet
W 2 turze rozesłano dodatkowo: 13 ankiet
Uzyskano 80 % zwrotu ankiet w obydwu turach

Wyniki na poziomie 80% zwrotu ankiet (24 sztuk) dają 
podstawę twierdzić, iż przy zrozumieniu przedmiotu na 
poziomie niespełna 29%, należy kontynuować działania 
informacyjne. 
Jednakże nie powinny być one ukierunkowane w sposób ogólny 
– wiedza o istnieniu dokumentu aPWŚK jest powszechna (79% 
ankietowanych), a w sposób szczególny – przekazywanie 
kompleksowej wiedzy merytorycznej. 
Zakres merytoryczny powinien dotyczyć konieczności wdrażania 
działań podstawowych i uzupełniających w danej jednostce, 
z uwzględnieniem formy o jaką postulowali ankietowani –
przekazanie materiałów do gmin oraz przeprowadzenie szkoleń.



Strona Internetowa

http://apwsk.poznan.rzgw.gov.pl



Strona Internetowa

http://apwsk.poznan.rzgw.gov.pl



Pakiety informacyjne

Pakiety informacyjne – indywidualne informacje stanowiące wyciąg z bazy 
dany aPWSK, zawierają informacje o lokalizacji gminy względem 
podstawowych jednostek planistycznych w gospodarowaniu wodami tj. 
jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych oraz działań 
zaplanowanych na ich obszarze w ramach aPWŚK.

Wielkość danych – ok. 11 GB
Rodzaj Ilość w zasięgu RZGW Poznań

Mapa obszaru gminy 476

Mapa obszaru powiatu 86

Mapa obszaru województwa 8

Karta informacyjna gminy 476

Karta informacyjna powiatu 86

Karta informacyjna województwa 8

Zobrazowania mapowe 640

Plik z działaniami krajowymi 1



Pakiety informacyjne

W I etapie 
przygotowano, 
rozesłano 
i umieszczono na 
stronie 
internetowej 359 
pakietów 



Ankietyzacja

Ankietyzacja - celem jest zebranie informacji o stanie 
realizacji działań zaplanowanych w ramach aPWŚK

Przygotowano, rozesłano i zamieszczono na stronie 
internetowej 359 indywidualnych ankiet dla:
gmin, powiatów, podmioty szczebla regionalnego i lokalnego 
m.in.  Dyrektor RZGW w Poznaniu, marszałek województwa,  
wojewoda, ODR, WIOŚ, OSChR, CDR,  właściciele 
i użytkowników urządzeń wodnych zlokalizowanych 
terytorialnie na obszarze regionu wodnego Warty



Ankietyzacja

Ankietę przygotowano w formie tradycyjnej oraz online



Wysyłka pakietów informacyjnych i  ankiet

Pakiety informacyjne oraz ankiety wysłano pocztą 
tradycyjną  za pomocą listu za potwierdzeniem odbioru 
w ilości 358 sztuk.

W skład pakietu wchodziło:
- pismo przewodnie
- pakiet informacyjny
- ankieta 
- dane w formie cyfrowej nagrane na płytę CD



Spotkania Informacyjne

I etap: 10 spotkań o charakterze 
lokalnym i 1 spotkanie regionalne
II etap: 10 spotkań o charakterze 
lokalnym, 1 spotkanie regionalne, 2 
spotkania dotyczące narzędzia do 
monitoringu działań  



Spotkania informacyjne

W dniu 18 sierpnia 2017 
r.  wysłano zaproszenia 
na spotkania 
informacyjne do 202 
jednostek 
zlokalizowanych na 
obszarze I etapu Projektu

Numer 
spotkania Miejscowość Termin spotkania Miejsce spotkania

Spotkania lokalne

1 Wolsztyn wtorek, 12 wrzesień 2017
Wolsztyński Dom Kultury, ul. 5 Stycznia 20, 
64-200 Wolsztyn

2 Międzychód środa, 13 wrzesień 2017
Urząd  Miasta i Gminy Międzychód, ul. Marszałka 
Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód

3 Inowrocław
poniedziałek, 18 wrzesień 
2017

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu, al. 
Niepodległości 4, 88-100 Inowrocław

4 Nakło nad Notecią wtorek, 19 wrzesień 2017

Starostwo Powiatowe  w Nakle Nad Notecią, Przystań 
Powiat Nakielski, ul. Notecka 4, 89-100 Nakło nad 
Notecią

5 Piła środa, 20 wrzesień 2017
Młodzieżowy Dom Kultury ISKRA, ul. Okrzei 9, 
64-920 Piła.

6 Poznań czwartek, 21 wrzesień 2017
Ogrodowa 12 Conference Center, Ogrodowa 12, 
61-821 Poznań

7 Szczecinek
poniedziałek, 25 wrzesień 
2017

Centrum Konferencyjne ZAMEK, ul. Mickiewicza 2, 
78-400 Szczecinek

8 Drawno wtorek, 26 wrzesień 2017
Drawieński Ośrodek Kultury, ul. Szpitalna 2, 
73-220 Drawno,

9 Gorzów Wielkopolski środa, 27 wrzesień 2017
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wkp., Obiekt: 
Przystań Sportów Wodnych, ul. Fabryczna 3

10 Jarocin czwartek, 28 wrzesień 2017 HOTEL JAROTA, ul. Sportowa 6, 63-200 Jarocin
Spotkanie regionalne

1
Spotkanie regionalne w 

Poznaniu czwartek, 14 wrzesień 2017
Ogrodowa 12 Conference Center, Ogrodowa 12,
61-821 Poznań



Newsletter
Wysyłany do 1140 jednostek 
z całego regionu wodnego 
Warty  

Możliwość zapisu:  

http://apwsk.poznan.rzgw.gov.pl



Broszura informacyjna – II etap Projektu 

Opracowanie broszury informacyjnej  
dotyczącej aktualizacji Programu wodno-
środowiskowego kraju:
• zaprojektowanie graficzne
• przygotowanie 
• wydruk w nakładzie 3000 sztuk
• dystrybucja



Narzędzie do prowadzenia monitoringu – II etap Projektu

Narzędzie do pozyskiwania informacji o stanie realizacji 
działań podstawowych i uzupełniających z aPWŚK:
- prowadzony będzie pilotażowo w jednej  gminie
- odbędą się dwa spotkana informacyjne



Ankieta końcowa – II etap Projektu 

Ankieta  końcowa w wybranych losowo gminach 
całego regionu wodnego Warty zostanie 
przeprowadzona  na końcu realizacji projektu
(III kwartał 2018 rok) 



Dziękuję za uwagę!
Mirosława Rybczyńska-Szewczyk

www.wwn.org.pl


