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Spis wykresów 

Wykres 1. Średnia liczba osób podłączonych do sieci wodociągowej w wyniku 
realizacji pojedynczego projektu z zakresu budowy/modernizacji sieci 
wodociągowej w skali kraju oraz w podziale na województwa. 84 

Wykres 2. Średnia liczba osób podłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku 
realizacji pojedynczego projektu z zakresu budowy/modernizacji sieci 
wodociągowej w skali kraju oraz w podziale na województwa. 85 

Wykres 3. Udział poszczególnych Działań w osiągnięciu docelowej wartości 
wskaźnika rezultatu „Liczba ludności podłączonej do sieci 
wodociągowej” w podziale na województwa. 86 

Wykres 4. Udział poszczególnych Działań w osiągnięciu docelowej wartości 
wskaźnika rezultatu „Liczba ludności podłączonej do sieci 
kanalizacyjnej” w podziale na województwa. 88 
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Wykaz skrótów i terminów stosowanych  
w raporcie 

� CSO – The Central Statistical Office 
� GUS – Główny Urząd Statystyczny 
� IB – Intermediate Body 
� IP – Instytucja Pośrednicząca 
� IROP – The Integrated Regional Operational Programme 
� IROP-PC – The Integrated Regional Operational Programme – Programme  

Complement 
� IZ POIiŚ – Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura  

i Środowisko 
� IZ RPO – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym 
� IZ ZPORR – Instytucja Zarządzająca ZPORR 
� JST – Jednostki samorządu terytorialnego 
� KZGW – Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej 
� MA – Managing Authority 
� MA IROP – Managing Authority within the Integrated Regional Operational 

Programme 
� MA OPIE – Managing Authority within the Operational Programme  

Infrastructure and Environment 
� MA ROP – Managing Authority within the Regional Operational Programme 
� MO – The Maritime Office 
� PCIROP – The Programme Complement to the Integrated Regional Operational 

Programme 
� RDLP – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 
� RDSW – Regional Directorate of the State Forests 
� ROP – Regional Operational Programme 
� RPO – Regionalny Program Operacyjny 
� RWMB – Regional Water Management Boards 
� RZGW – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
� UMo – Urząd Morski 
� UW – Urząd Wojewódzki 
� UZPORR – Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 

Regionalnego  
� VMBMWF – Voivodeship Management Board for Melioration and Water  

Facilities 
� Wartość bazowa wskaźnika – wartość wskaźnika przed rozpoczęciem realizacji 

projektu w danej gminie 
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� Wartość docelowa wskaźnika – wartość wskaźnika po zakończeniu realizacji 
projektu w danej gminie (wartość bazowa powiększona o wartość uzyskaną  
w wyniku realizacji projektu ZPORR) 

� WZMiUW – Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 
� ZPORR – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego  
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1 Streszczenie raportu w języku polskim  
i angielskim 

1.1 Streszczenie raportu w języku polskim  

1.1.1 Cel i zakres badania 

PoniŜszy raport jest wynikiem prac w ramach badania pt.: „Analiza wartości wskaźników 
monitoringowych Działań 1.2, 3.1 oraz 3.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego (ZPORR) z zakresu ochrony środowiska”. Badanie wykonane 
zostało przez firmę ECORYS Polska Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego w okresie od 2 stycznia do 23 maja 2008 r. i obejmowało następujące 
wskaźniki rezultatu i wskaźnik oddziaływania:  

� Liczba osób podłączonych do sieci rozdzielczej wodociągów (wskaźnik rezultatu 
w ramach Działań 1.2, 3.1 i 3.2 ZPORR); 

� Liczba osób podłączonych do sieci kanalizacyjnej (wskaźnik rezultatu w ramach 
Działań 1.2, 3.1 i 3.2 ZPORR); 

� Liczba ludności zabezpieczonej przed powodzią (wskaźnik oddziaływania  
w ramach Działania 1.2 ZPORR). 

Badanie miało na celu uzupełnienie brakujących danych odnośnie wskaźników rezultatu  
i oddziaływania w krajowym systemie monitoringu postępów wdraŜania ZPORR. 
Analiza wartości wskaźników rezultatu w skali kraju i w podziale na województwa 
pozwoliła na ocenę realizacji celów określonych w poszczególnych działaniach. Jednym 
z celów badania była takŜe ocena oddziaływania projektów z zakresu ochrony 
przeciwpowodziowej realizowanych w ramach ZPORR. Objęcie analizą dodatkowo 
inwestycji finansowanych ze źródeł innych niŜ ZPORR pozwoliło na porównanie, jak  
w poszczególnych województwach efekty projektów ZPORR mają się do efektów 
inwestycji finansowanych z innych źródeł. 

Na podstawie zebranych informacji i problemów zidentyfikowanych w trakcie realizacji 
badania opracowane zostały rekomendacje odnośnie poprawy i zwiększenia efektywności 
systemu gromadzenia danych monitoringowych zarówno w ramach ZPORR, jak  
i w nowym okresie programowania.  

Wyniki badania stanowią wkład jakościowy w przygotowanie raportu rocznego  
z realizacji Podstaw Wsparcia Wspólnoty, który zgodnie z art. 37 Rozporządzenia Rady 
Nr 1260/1999 jest przedstawiany Komisji Europejskiej w ciągu sześciu miesięcy  
od zakończenia kaŜdego pełnego roku kalendarzowego. 

W przypadku wskaźników rezultatu w ramach Działań 1.2, 3.1 i 3.2 ZPORR ich 
wartości zostały obliczone w skali kraju oraz w podziale na województwa (badaniem 
objęto wszystkie województwa) w niŜej wymienionych okresach:  
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� Od 1 maja 2004 do 31 grudnia 2007 r.; 
� Od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 r. 

Ponadto zostały wyliczone wartości bazowe dla wskaźników rezultatu będących 
przedmiotem badania, przy czym wartości bazowe rozumiane są jako stan przed 
realizacją projektów w danej gminie jako jednostce administracyjnej.  

Dla wskaźnika oddziaływania z Działania 1.2 ZPORR zostały obliczone jego wartości  
w skali kraju oraz w skali województwa w podanych poniŜej okresach:  

� Wartość bazowa - według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. (przed realizacją 
projektów w ramach ZPORR); 

� Wartość według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r.. 

W odniesieniu do wskaźnika oddziaływania zdefiniowanego jako liczba ludności 
zabezpieczonej przed powodzią, w pierwotnym załoŜeniu badaniem miały zostać objęte 
nie tylko projekty realizowane w ramach ZPORR, ale równieŜ projekty/inwestycje 
finansowane ze środków publicznych, które zostały zakończone (tzn. oddane do 
eksploatacji) w analogicznym okresie jak badane projekty ZPORR, czyli w latach 2004-
2007 na terenie całego kraju, z następującego zakresu: 

� Regulacja cieków wodnych (pogłębianie, zapory, stabilizacja brzegów, prace 
remontowe w korytach rzecznych, itd.), która poprawia bilans wodny  
i uwzględnia potrzeby ochrony przyrody; 

� Tworzenie polderów (w tym zalesianie) oraz odtwarzanie naturalnych terenów 
zalewowych; 

� Budowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych wraz z niezbędnymi 
drogami dojazdowymi; 

� Budowa i modernizacja małych zbiorników retencyjnych i stopni wodnych  
w ramach tzw. „małej retencji”; 

� Ochrona brzegów morskich.  

Typy projektów objętych badaniem z zakresu zabezpieczenia przeciwpowodziowego 
zostały wyznaczone na podstawie typów projektu w ramach Działania 1.2 ZPORR 
zdefiniowanych w UZPORR.  

Projekty wszystkich typów na terenie poszczególnych województw realizowane są przez 
następujące 4 instytucje:  

� Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych (WZMiUW) –  
17 na terenie kraju; 

� Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej (RZGW) – 7 na terenie kraju; 
� Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych (RDLP) – 7 na terenie kraju; 
� Urzędy Morskie (UMo) – 3 na terenie kraju. 

W przypadku wskaźnika oddziaływania za zasadne uznano ograniczenie badania 
wyłącznie do tych jednostek administracyjnych, w których realizowane były projekty 
przeciwpowodziowe w ramach ZPORR, w związku z czym badaniem objęto cztery 
województwa: dolnośląskie, małopolskie, mazowieckie i podkarpackie. Jednocześnie, ze 
względu na liczne ograniczenia związane z dostępnością danych, a takŜe połoŜenie 
województw poza strefą nadmorską, określono liczbę ludności chronioną przed powodzią 
wyłącznie dla róŜnych typów projektów realizowanych przez WZMiUW. 
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1.1.2 Metodologia i przebieg realizacji badania 

Zaproponowane zostały trzy metody wyznaczania wartości wskaźników rezultatu: 

� Metoda I - metoda z mnoŜnikiem; 
� Metoda II - metoda z ewidencji I; 
� Metoda III - metoda z ewidencji II. 

Pierwsza z proponowanych metod (dalej: Metoda I lub metoda z mnoŜnikiem) 
wyznaczenia liczby osób podłączonych do sieci rozdzielczej wodociągów/kanalizacji, 
polegała na zastosowaniu mnoŜnika w postaci średniej liczby osób zamieszkujących jedno 
gospodarstwo domowe w danej gminie przez liczbę gospodarstw rzeczywiście 
podłączonych do sieci w wyniku realizacji projektów. Następnie średnia liczba osób  
w gospodarstwie domowym w danej gminie została wyznaczona na podstawie danych  
z Narodowego Spisu Powszechnego przeprowadzonego w 2002 r.1. Wartość bazowa 
wskaźnika liczona jest jako liczba gospodarstw w gminie podłączonych do sieci 
rozdzielczej wodociągów/kanalizacji wg stanu przed realizacją projektu pomnoŜona 
przez średnią dla gminy liczbę osób zamieszkujących gospodarstwo domowe.  

Druga z metod (dalej: Metoda II lub metoda z ewidencji I), polega na zidentyfikowaniu 
gospodarstw podłączonych do sieci na podstawie zawartych umów, a następnie 
określeniu liczby zameldowanych w nich osób na podstawie gminnej ewidencji ludności. 
Jest to podejście pozwalające na osiągnięcie duŜego stopnia dokładności zebranych 
danych, natomiast jego wadą jest duŜa pracochłonność dla beneficjentów. MoŜliwość 
wyliczenia wartości poszczególnych wskaźników tą metodą jest ograniczona ze względu 
na wysokie koszty kadrowe i czasowe pozyskania danych przez beneficjentów. Biorąc 
pod uwagę porównywalność osiągniętych wyników w róŜnych okresach, wymagana jest 
jednolitość zastosowanej metody w kolejnych latach. W przypadku tej metody wartość 
bazowa liczona jest jako liczba gospodarstw w gminie podłączonych do sieci rozdzielczej 
wodociągów/kanalizacji przed realizacją projektu pomnoŜona przez średnią liczbę osób w 
gospodarstwie domowym w danej gminie. Średnia liczba osób w gospodarstwie 
domowym w danej gminie została wyznaczona na podstawie danych z Narodowego 
Spisu Powszechnego przeprowadzonego w 2002 r.2 Porównanie wskaźnika bazowego ze 
wskaźnikiem rezultatu pokazuje efekty w skali województwa osiągnięte tylko  
i wyłącznie w tych gminach, w których w latach 2004-2007 były realizowane i zostały 
zakończone projekty w ramach ZPORR, w celu oceny interwencji ZPORR.  

W trakcie realizacji badania, metoda z ewidencji I została rozszerzona o drugi wariant, 
zwany jako metoda z ewidencji II (Metoda III) . Ten trzeci wariant pomiaru wskaźnika 
polega na pozyskaniu wartości wskaźnika bazowego, tj. liczby osób podłączonych do 
sieci wodociągowej/kanalizacyjnej w gminie z danych statystycznych udostępnianych  
w statystyce publicznej przez GUS3. W celu wyznaczenia wartości docelowej wskaźnika, 
do uzyskanej w powyŜszy sposób wartości bazowej dodano liczbę osób podłączonych do 

                                                
1 Główny Urząd Statystyczny w Warszawie, Bank Danych Regionalnych, www.stat.gov.pl 
2 GUS w Warszawie, www.stat.gov.pl 
3 Liczba osób podłączonych do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej w gminie została określona wg 
stanu poprzedzającego rozpoczęcie realizacji danego projektu realizowanego w ramach ZPORR. 
Ogółem wykorzystano dane za okres 2003-2007. Dane publikowane przez GUS w serwisie 
internetowym w postaci Banku Danych Regionalnych, www.stat.gov.pl Proszę o podanie jak 
nazywa się kategoria, z której pochodzi ta wartość. 
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sieci wodociągowej/kanalizacyjnej w wyniku realizacji przedmiotowych projektów, 
ZPORR, wyznaczoną przez beneficjentów na podstawie gminnej ewidencji ludności.  

Badanie dotyczące obliczenia wskaźników rezultatu zostało przeprowadzone w kilku 
etapach. Proces gromadzenia informacji rozpoczęto od skierowania ankiety do  
16 Instytucji Pośredniczących dla ZPORR w województwach. Celem ankiety było 
pozyskanie wykazów projektów objętych badaniem, które były realizowane  
w poszczególnych województwach i zostały skontrolowane do 31 grudnia 2007 r..  

Następnie, w celu pozyskania szczegółowych danych niezbędnych do wyliczenia 
wartości przedmiotowych wskaźników monitoringowych, skierowano ankietę do 
beneficjentów 672 projektów ZPORR zidentyfikowanych w wykazach przekazanych 
przez IP. W oparciu o nadesłane przez beneficjentów odpowiedzi, 658 projektów (86, 
8%) obejmujących budowę/modernizację sieci wodociągowej/kanalizacyjnej zostało 
zakwalifikowanych do analizy, z pominięciem projektów typu budowa/modernizacja 
stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków i tranzytu ścieków. Odsetek zwrotu ankiet 
w odniesieniu do projektów zakwalifikowanych do analizy wyniósł 97,6%, jednak dla 
poszczególnych metod wyliczeń wynoszą one odpowiednio: dla Metody I (metoda  
z mnoŜnikiem) – 95,9% oraz dla Metod II i III (metody z ewidencji I i II) - 89,7%.  

Odnośnie wskaźnika oddziaływania Liczba ludności zabezpieczonej przed powodzią  
w skali kraju tylko 4 projekty przeciwpowodziowe zostały zrealizowane w okresie od  
1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2007 r. w ramach ZPORR. W celu zbadania oddziaływania 
projektów z zakresu zabezpieczenia przeciwpowodziowego realizowanych w ramach 
ZPORR na tle innych projektów, w województwach: dolnośląskim, małopolskim, 
mazowieckim i podkarpackim badaniem objęto równieŜ projekty finansowane ze źródeł 
innych niŜ ZPORR, w tym z krajowych środków publicznych.  

Podstawą obliczania wskaźnika oddziaływania było wyznaczenie wielkości obszaru 
chronionego przed powodzią w wyniku realizacji projektu. Następnie zaproponowane 
zostały dwie metody wyznaczania wskaźnika oddziaływania. Pierwsza z nich polegała na 
obliczeniu liczby ludności zabezpieczonej przed powodzią na danym obszarze posługując 
się danymi z ewidencji ludności. W przypadku, gdy nie było to moŜliwe, zaproponowano 
metodę obliczania liczby ludności na podstawie informacji o funkcji zagospodarowania 
przestrzennego danego obszaru. JeŜeli była to funkcja mieszkaniowa, to liczbę ludności 
wyznaczano poprzez pomnoŜenie powierzchni obszaru w km2 przez średnią gęstość 
zaludnienia w danej gminie. W przypadku innej funkcji wskaźnik oddziaływania wynosił 
zero.  

Rozesłano ankiety do instytucji podejmujących działania z zakresu ochrony 
przeciwpowodziowej na terenie całego kraju: 7 RZGW, 17 WZMiUW oraz 17 RDLP. 
Jednak na podstawie korespondencji oraz licznych rozmów telefonicznych  
z przedstawicielami powyŜszych instytucji stwierdzono, iŜ celowe jest poddanie analizie 
wyłącznie projektów realizowanych przez WZMiUW. W rezultacie badaniem objęto  
w sumie 109 projektów, w tym 4 projekty ZPORR oraz 105 inwestycji finansowanych  
z krajowych środków publicznych. Pod względem ilości projekty ZPORR stanowią 3,7% 
analizowanych inwestycji.  

Przebadano projekty z zakresu: 

� Budowy/modernizacji wałów przeciwpowodziowych, które stanowią 60,6% 
analizowanych projektów;  
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� Regulacji cieków wodnych, które stanowią 36,7%; 

� Budowy i modernizacji małych zbiorników retencyjnych, stanowiące 2,7%.  

W związku z faktem, iŜ WZMiUW nie gromadzą informacji o liczbie ludności 
zabezpieczonej przed powodzią w wyniku realizowanych przez siebie projektów,  
w kolejnym etapie badania została wysłana ankieta do gmin. Biorąc pod uwagę niski 
stopień zwrotu ankiet (11,36%), w sytuacji braku danych od gmin kierowano się 
informacjami przekazanymi przez WZMiUW odnośnie tego, czy dany obszar 
zabezpieczony przed powodzią jest zamieszkały, czy nie. 

1.1.3 Wyniki badania 

Wnioski z analizy wartości wskaźników rezultatu 

W okresie od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2007 r. największy przyrost liczby osób 
podłączonych do sieci rozdzielczej wodociągów uzyskały kolejno województwa: 
mazowieckie, świętokrzyskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie  
i zachodniopomorskie. Jeśli w analizie odniesiemy się wyłącznie do okresu od 1 stycznia 
do 31 grudnia 2007 r., to okaŜe się, Ŝe ze względu na omawiany proces sytuacja 
najkorzystniej kształtowała się w województwie mazowieckim, a następnie  
w województwach: podkarpackim, małopolskim oraz świętokrzyskim. Rozwój sieci 
kanalizacyjnej rozpatrywany w skali kraju naleŜy uznać za bardziej zrównowaŜony.  
W okresie od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2007 r. przodują pod tym względem 
województwa: wielkopolskie, mazowieckie i podkarpackie. W 2007 r. pozycję liderów 
zajęły natomiast województwa: podkarpackie, wielkopolskie, śląskie i dolnośląskie.  

Regionami przodującymi w uzyskaniu przyrostu liczby osób podłączonych do sieci 
wodociągowej na jednostkę powierzchni województwa (kilometr kwadratowy) w okresie 
od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2007 r. są województwa: świętokrzyskie, mazowieckie  
i warmińsko-mazurskie. Kolejne regiony to województwa zachodniopomorskie  
i dolnośląskie. W analogicznym okresie najwyŜszy przyrost liczby osób podłączonych do 
sieci kanalizacyjnej na jednostkę powierzchni osiągnęły województwa: podkarpackie, 
wielkopolskie i małopolskie.  

Stopień zróŜnicowania województw pod względem średniej liczby osób podłączonych do 
sieci wodociągowej w wyniku pojedynczego projektu naleŜy uznać za znaczny.  
W zaleŜności od województwa przyjmuje ona wartość z przedziału od 1 450 do 10 060. 
Średnia liczba osób podłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji 
pojedynczego projektu na poziomie kraju, zgodnie z obliczeniami na podstawie metody I, 
wynosi 4774 i jest wyŜsza od wartości środkowej (mediany), która wynosi 4 693. Średnia 
liczba osób korzystających z podłączeń kanalizacyjnych waha się w województwach od 
305 do 1180. Średnia liczba osób podłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku 
realizacji pojedynczego projektu na poziomie kraju wynosi 543, natomiast wartość 
środkowa (mediana) jest niŜsza i osiąga poziom 489.  

Ogółem, w skali kraju, w wyniku realizacji projektów z zakresu budowy/modernizacji 
sieci wodociągowej w ramach Działań 1.2, 3.1 i 3.2 ZPORR w okresie od 1 maja 2004 do 
31 grudnia 2007, przybyło 113 341 jej nowych uŜytkowników. Na skutek projektów 
zrealizowanych w ramach Działania 1.2 z sieci wodociągowej mogło zacząć korzystać  
8 953 osoby, co stanowi 7,90% liczby beneficjentów ogółem. Liczba osób podłączonych 
do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów w ramach Działania 3.1 wyniosła 
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85 346 osób, czyli 75,30% łącznej liczby nowo podłączonych do wodociągów  
w rozwaŜanym okresie. Z kolei dla projektów z Działania 3.2 analogiczna wartość 
wynosi 19 042 osoby, co w przeliczeniu daje 16,80%. W przypadku Działania 1.2 wzrost 
liczby ludności odnotowano tylko w 6 z 16 województw. Podsumowując, w kwestii 
liczby podłączeń ludności do sieci wodociągowej, największy przyrost nastąpił w wyniku 
realizacji projektów w ramach Działań 3.1 i 3.2 (91,6%).  

W okresie od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2007 r., ogółem w skali kraju w wyniku 
realizacji analizowanych projektów z zakresu budowy/modernizacji sieci kanalizacyjnej 
w ramach ZPORR, do sieci kanalizacyjnej zostało podłączonych 171 155 osób.  
W wyniku projektów realizowanych w ramach Działania 1.2 zostało podłączonych  
69 373 osób, co stanowi 40,53% sumarycznej wartości. Udział osób podłączonych do 
sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów w ramach Działania 3.1 wyniósł 
48,75% czyli 83 445 osób. Z kolei dla projektów z Działania 3.2 analogiczny udział 
wynosi 10,71% co w przeliczeniu daje 18 337 osób.  

Biorąc pod uwagę, Ŝe badane wskaźniki rezultatu dotyczą projektów z zakresu 
infrastruktury ochrony środowiska, moŜna stwierdzić, Ŝe następujące województwa mają 
największy wpływ na realizację zobowiązań akcesyjnych w obszarze ochrony środowiska 
w zakresie budowy sieci rozdzielczych wodociągowych i kanalizacyjnych:  

� W Działaniu 1.2 ZPORR wyróŜniają się: mazowieckie, podkarpackie, śląskie, 
świętokrzyskie i wielkopolskie;  

� W Działaniu 3.1 ZPORR wyróŜniają się: małopolskie, mazowieckie, opolskie, 
zachodniopomorskie i wielkopolskie; 

� W Działaniu 3.2 ZPORR wyróŜniają się: kujawsko-pomorskie, mazowieckie, 
podkarpackie i podlaskie. 

Wnioski z analizy wartości wskaźnika oddziaływania 

Biorąc pod uwagę wyłącznie projekty przeciwpowodziowe realizowane w ramach 
ZPORR, największy przyrost liczby ludności zabezpieczonej przed powodzią  
w porównaniu ze stanem wg 31 grudnia 2003 r. nastąpił w przypadku projektu 
realizowanego w województwie podkarpackim – 1,33%. W województwie dolnośląskim 
odnotowano nieznaczny wzrost na poziomie 0,01%, podczas gdy wartość  
w województwie małopolskim pozostała niezmieniona. 

Największy przyrost wartości wskaźnika oddziaływania ogółem wśród czterech 
województw objętych badaniem odnotowano w województwie dolnośląskim. 
Województwo mazowieckie plasowało się na drugim miejscu pod względem przyrostu 
wartości wskaźnika oddziaływania, aczkolwiek była to wartość prawie osiemnastokrotnie 
mniejsza niŜ analogiczna wartość w województwie dolnośląskim. NajniŜszą wartość 
przyrostu liczby ludności zabezpieczonej przed powodzią odnotowano w województwie 
małopolskim – zaledwie 149 osób.  

NajwyŜszą wartość docelową wskaźnika oddziaływania odnotowano w województwie 
mazowieckim – 261 036 osób, a najniŜszą w województwie małopolskim – 39 641 osób. 

Ogółem, w skali kraju wzrost liczby osób zabezpieczonych przed powodzią wyniósł  
213 442 osób wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. w porównaniu ze stanem na dzień  
31 grudnia 2003 r. W porównaniu z wartością bazową wskaźnika oddziaływania jest to 
wzrost na poziomie 50,6%. W przewaŜającej większości (93,56%) wzrost ten jest 
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wynikiem realizacji inwestycji realizowanych ze źródeł innych niŜ ZPORR  
w województwie dolnośląskim.  

Podsumowując, na podstawie zebranych danych moŜna stwierdzić, iŜ ze względu na 
niewielką liczbę zrealizowanych projektów kapitał wydatkowany w ramach ZPORR  
w nieznacznym stopniu przyczynia się do wzrostu bezpieczeństwa powodziowego  
w badanych województwach.  

1.1.4 Rekomendacje 

PoniŜsze rekomendacje stanowią podsumowanie i wnioski wynikające z przedstawionych 
problemów związanych z realizacją badania.  

Tabela 1. Problemy zidentyfikowane w badaniu wraz z wnioskami i rekomendacjami 
Problem Rekomendacja Jednostka 

odpowiedzialna 

Wnioski i rekomendacje odnośnie badania wskaźników rezultatu 

W trakcie realizacji badania 
zidentyfikowano niespójność 
definicji wskaźników rezultatu 
będących przedmiotem badania  
w systemie monitoringu  
i dokumentach programowych 
ZPORR.  W UZPORR wskaźnik 
rezultatu określony jest jako 
liczba osób podłączonych do sieci 
wodociągowej/kanalizacyjnej, 
natomiast w systemie 
monitoringu wskaźniki są 
zdefiniowane jako liczba osób 
korzystających z sieci 
wodociągowej/kanalizacyjnej.  
Z uwagi na fakt, iŜ liczba osób 
podłączonych, a liczba osób 
korzystających to dwa róŜne 
pojęcia, agregacja danych  
z poziomu projektów na wyŜsze 
poziomy w systemie monitoringu 
da inne wartości niŜ oczekiwane.  

W nowym okresie programowania 
naleŜy zwrócić uwagę na jednolitość 
definicji wskaźników określonych  
w dokumentach programowych oraz 
wskaźników w systemie monitoringu 
zdefiniowanych na poziomie 
projektów. 

 

Jednostka 
odpowiedzialna: 
Instytucja Zarządzająca 
Programem Operacyjnym 
Infrastruktura  
i Środowisko – IZ POIiŚ 
oraz Instytucje 
Zarządzające 
Regionalnymi 
Programami 
Operacyjnymi w nowym 
okresie programowania. 

 

Badanie wykazało, iŜ dowolność 
w wyborze wskaźników do 
sprawozdań z realizacji projektów 
przekazywanych przez 
beneficjentów skutkuje 
niekompletnością danych  
w systemie monitoringu. 
Powoduje to konieczność 
uzupełniania tych danych  
w drodze dodatkowych badań,  
a takŜe utrudnia właściwą analizę 
efektów wdraŜania programu.  

Z punktu widzenia moŜliwości 
agregacji informacji z poziomu 
projektów na wyŜsze poziomy  
w systemie monitoringu, celowe jest 
ograniczenie listy wskaźników  
i wprowadzenie Katalogu wskaźników 
obowiązkowych jako zamkniętej listy 
wskaźników obowiązujących dla 
projektów poszczególnych typów,  
w tym wypadku projektów z zakresu 
budowy/modernizacji sieci 
wodociągowej/kanalizacyjnej.  

Definiując obowiązkowe wskaźniki  
i proponując metodologię ich 
wyznaczania w nowym okresie 
programowania, naleŜy wziąć pod 
uwagę koszt pozyskania ich wartości 
dla beneficjentów oraz instytucji 

Jednostka 
odpowiedzialna: IZ POiIŚ 
oraz IZ RPO w nowym 
okresie programowania 
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Problem Rekomendacja Jednostka 
odpowiedzialna 

zaangaŜowanych w system 
monitoringu i sprawozdawczości 
Programu, przy czym koszt rozumiany 
jest jako nakłady czasu, pracy, 
zaangaŜowanie pracowników, koszty 
finansowe itp. 

Ze względu na brak danych 
gromadzonych w statystyce 
publicznej, które odpowiadałyby 
przedmiotowym wskaźnikom 
monitoringowym, nie było 
moŜliwości przeprowadzenia 
pogłębionej analizy.  
Przykładowo, niemoŜliwe było 
dokonanie oceny stopnia 
zaspokojenia potrzeb  
w województwie w wyniku 
realizacji projektów w ramach 
ZPORR ani efektów tych 
projektów na tle pozostałych 
inwestycji w województwie 
finansowanych z innych źródeł. 

W celu oceny efektów interwencji 
funduszy UE w województwach  
i w skali kraju konieczne jest 
opracowanie systemu wskaźników 
monitoringowych, które 
odpowiadałaby danym gromadzonym 
w ramach statystyki publicznej. Takie 
zdefiniowanie wskaźników 
umoŜliwiłoby pogłębioną analizę ich 
wartości. 

 

Jednostka 
odpowiedzialna: IZ POiIŚ 
oraz IZ RPO w nowym 
okresie programowania 

 

Liczne rozmowy z beneficjentami 
oraz nadesłane odpowiedzi na 
ankiety wykazały, iŜ wskaźniki 
rezultatu objęte badaniem są 
róŜnie interpretowane przez 
beneficjentów, a przez to ich 
wartość jest wyznaczana na róŜne 
sposoby. 

Na bazie doświadczeń płynących z 
przedmiotowego badania proponuje się 
na przyszłość podjąć decyzję odnośnie 
metody obliczania wskaźnika 
rezultatu, tak, aby obowiązywała 
jednolita metoda. 

W celu zapewnienia jednolitości 
metody wyliczenia wartości 
wskaźników proponuje się, aby 
zarówno w podręczniku dla 
beneficjentów, jak i w generatorze 
wniosków przy kaŜdym 
obowiązkowym wskaźniku podany był 
dokładny i jednoznaczny sposób jego 
wyliczania.  

Dla wskaźnika rezultatu 
zdefiniowanego jako liczba osób 
podłączonych do sieci 
wodociągowej/kanalizacyjnej 
korzystne jest przyjęcie Metody I 
(metody z mnoŜnikiem). Metoda jest 
jasna, nieuciąŜliwa do zastosowania 
dla beneficjentów, dokładna, a przy 
tym zarówno wartość bazowa jak  
i docelowa wskaźnika rezultatu jest 
liczona tym samym sposobem, więc 
moŜliwe jest porównywanie tych 
wartości.  

Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na 
definicję i metodę obliczania 
wskaźnika bazowego, która jest 
interpretowana w róŜny sposób przez 

Jednostka 
odpowiedzialna: IZ POIiŚ 
oraz IZ RPO w nowym 
okresie programowania 
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Problem Rekomendacja Jednostka 
odpowiedzialna 

beneficjentów. Konieczne jest 
podkreślenie, iŜ wartość wskaźnika 
bazowego ma odzwierciedlać stan  
w całej gminie przed realizacją danego 
projektu, a nie wyłącznie na obszarze 
realizacji projektu. 

Znaczny odsetek projektów 
odnoszących się do 
budowy/modernizacji stacji 
uzdatniania wody, oczyszczalni 
ścieków, tranzytu ścieków itp.   
(z wyłączeniem 
budowy/modernizacji sieci 
wodociągowej/kanalizacyjnej)  
w województwie wpływa po 
pierwsze na zawyŜanie wartości 
wskaźnika bazowego, a po drugie 
na zaniŜenie wartości wskaźnika 
docelowego. Dla projektów tego 
typu moŜliwe byłoby określenie 
liczby ludności podłączonej do 
sieci wodociągowej (dla stacji 
uzdatniania wody) czy teŜ 
kanalizacyjnej (dla oczyszczalni 
ścieków) w gminie wg stanu 
poprzedzającego ich realizację.  
 Z kolei liczba osób podłączonych 
do sieci 
wodociągowej/kanalizacyjnej   
w wyniku tych projektów wynosi 
0, tak więc wartość docelowa 
wskaźnika byłaby równa wartości 
bazowej.  

Oznacza to, iŜ względny stopień 
interwencji projektów 
realizowanych w ramach ZPORR 
przy uwzględnieniu tych 
projektów byłby relatywnie 
mniejszy (procentowy przyrost 
liczby ludności podłączonej do 
sieci 
wodociągowej/kanalizacyjnej  
w porównaniu z rokiem 
bazowym).  

W celu właściwej oceny wpływu 
projektów ZPORR na przyrost liczby 
ludności podłączonej do sieci 
wodociągowej/kanalizacyjnej, 
badaniem naleŜy objąć wyłącznie te 
projekty, które zakładały podłączenia 
ludności. Są to projekty polecające na 
budowie/modernizacji sieci 
wodociągowej/kanalizacyjnej,  
z pominięciem projektów dotyczących 
budowy/modernizacji stacji 
uzdatniania wody i/lub oczyszczalni 
ścieków itp. 

 

Jednostka 
odpowiedzialna: IZ POIiŚ 
oraz IZ RPO w nowym 
okresie programowania 

 

Beneficjenci ZPORR objęci 
badaniem niechętnie podejmowali 
się przekazywania dodatkowych 
danych odnośnie realizowanych 
przez siebie projektów. Taką 
postawę uzasadniano faktem, iŜ 
monitorowano i raportowano do 
IP wartości innych wskaźników 
niŜ te będące przedmiotem 
badania, w związku z czym nie 
ma obowiązku przekazywać 

W czasie konferencji bądź szkoleń 
naleŜy informować potencjalnych 
przyszłych beneficjentów funduszy 
Unii Europejskiej o celu gromadzenia 
danych i konieczności ich 
przekazywania na potrzeby systemu 
monitoringu bądź badań 
ewaluacyjnych, nawet po upływie 
kilku lat od daty zakończenia projektu. 

Beneficjenci/potencjalni beneficjenci 

Jednostka 
odpowiedzialna: instytucje 
zarządzające  
i pośredniczące 
wydatkowaniem funduszy 
UE w kraju w nowym 
okresie programowania 
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Problem Rekomendacja Jednostka 
odpowiedzialna 

dodatkowych danych. 
Beneficjenci podkreślali równieŜ 
konieczność poniesienia duŜych 
nakładów czasu i pracy w celu 
pozyskania danych na potrzeby 
niniejszego badania. 

powinni mieć świadomość, iŜ 
informacje o realizowanych przez nich 
projektach są przetwarzane na 
wyŜszych szczeblach systemu 
monitoringu, a następnie raportowane 
do Komisji Europejskiej. 

Wnioski i rekomendacje odnośnie badania wskaźników oddziaływania 

W odniesieniu do wskaźnika 
oddziaływania, w pierwotnym 
załoŜeniu badanie miało 
obejmować wszystkie inwestycje 
z zakresu ochrony 
przeciwpowodziowej 
zrealizowane na terenie całego 
kraju. Oznacza to, iŜ w ramach 
takiego badania musiałaby zostać 
poddana analizie cała działalność 
przeciwpowodziowa w Polsce  
w badanym okresie. 

Z punktu widzenia oceny efektywności 
realizacji projektów w ramach ZPORR 
zasadne jest zbadanie tych projektów 
na tle inwestycji 
przeciwpowodziowych finansowanych 
z innych źródeł (w tym z krajowych 
środków publicznych)  
w analogicznych obszarach 
administracyjnych, czyli w tych 
województwach, w których 
realizowane były projekty 
przeciwpowodziowe w ramach 
ZPORR.  

Jednostka 
odpowiedzialna: IZ POIiŚ 
w nowym okresie 
programowania. 

 

W przypadku WZMiUW 
melioracje wodne oraz projekty 
regulacyjne mają na celu głównie 
ochronę uŜytków rolnych, 
będących najczęściej obszarami 
niezamieszkałymi. Natomiast  
w przypadku RZGW projekty te 
mają charakter lokalny  
i interwencyjny, a słuŜą głównie 
ochronie dna i brzegów przed 
erozją. RównieŜ zbiorniki „małej 
retencji” realizowane przez 
RZGW słuŜą głównie innym niŜ 
ochrona przeciwpowodziowa 
celom. 
 

W przyszłości proponowane jest 
ograniczenie zakresu 
inwestycji/projektów badanych pod 
kątem obliczenia wskaźnika 
oddziaływania Liczba ludności 
zabezpieczonej przed powodzią do 
tych, które polegają na 
budowie/modernizacji wałów 
przeciwpowodziowych, zarówno 
rzecznych, zbiorników wodnych, jak  
i nadmorskich.  

Dodatkowo moŜliwe jest określanie 
liczby ludności chronionej przed 
powodzią w wyniku tworzenia 
polderów, o ile na etapie dokumentacji 
została dla nich wyznaczona 
powierzchnia obszaru 
zabezpieczonego przed powodzią. 

Jednostka 
odpowiedzialna: IZ POIiŚ 
w nowym okresie 
programowania 

 

Inwestycje z zakresu regulacji 
cieków wodnych, zbiorników 
„małej retencji” czy innych niŜ 
wały zabezpieczeń brzegu 
morskiego w większości słuŜą 
innym niŜ przeciwpowodziowe 
celom, w związku z czym nie są 
dla nich prowadzone jakiekolwiek 
analizy powierzchni obszarów 
zabezpieczonych przez powodzią 
czy teŜ liczby osób bądź 
gospodarstw znajdujących się na 
zagroŜonych/zabezpieczonych 
terenach. 

NaleŜy podjąć dyskusję, co do 
moŜliwości i celowości wyznaczania 
powierzchni i liczby ludności 
zabezpieczonej przed powodzią dla 
projektów w zakresie regulacji cieków 
wodnych, zbiorników „małej retencji” 
i innych niŜ wały zabezpieczeń brzegu 
morskiego (na poziomie projektów). 
Główne tematy wymagające 
wyjaśnienia to wybór typów 
projektów, dla których takie analizy są 
zasadne, ewentualnego opracowania 
jednolitej metody obliczania 
powierzchni i liczby ludności 
zabezpieczonej przed powodzią na 
poziomie projektów oraz ewentualnego 
prowadzenia odpowiednich zapisów 

Jednostka 
odpowiedzialna: 
rekomenduje się 
utworzenie 
międzyresortowego 
zespołu składającego się  
z przedstawicieli 
jednostek 
zaangaŜowanych  
w ochronę 
przeciwpowodziową  
w kraju (m.in. 
Ministerstwo Środowiska, 
Ministerstwo Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi, Krajowy  
i Regionalne Zarządy 
Gospodarki Wodnej, 
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Problem Rekomendacja Jednostka 
odpowiedzialna 

do standardów projektowania 
inwestycji z zakresu regulacji cieków 
wodnych.  

WZMiUW, RZGW UMo) 
oraz przedstawicieli 
środowiska naukowego 

Procedury realizacji projektów 
współfinansowanych ze środków 
Unii Europejskiej nakładają na 
instytucje pewne wymogi 
odnośnie dokumentowania 
przebiegu realizacji projektu, 
jednakŜe nie jest to wymagane w 
przypadku projektów 
realizowanych jedynie  
z krajowych funduszy.  

Poprawy wymaga zakres i sposób 
gromadzenia danych o inwestycjach 
przeciwpowodziowych w kraju, 
dlatego naleŜy wprowadzić 
uniwersalne standardy odnośnie 
monitorowania i raportowania efektów 
realizacji inwestycji finansowanych  
z krajowych środków publicznych. 

Jednostka 
odpowiedzialna: 
rekomenduje się 
utworzenie 
międzyresortowego 
zespołu składającego się  
z przedstawicieli 
jednostek 
zaangaŜowanych  
w ochronę 
przeciwpowodziową  
w kraju (m.in. 
Ministerstwo Środowiska, 
Ministerstwo Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi, Krajowy 
i Regionalne Zarządy 
Gospodarki Wodnej, 
WZMiUW, UMo) oraz 
przedstawicieli 
środowiska naukowego 

Źródło 1. Opracowanie własne 
 

1.2 Summary 

1.2.1 Purpose of the research 

The following report is a result of works on research of „Analysis of monitoring 
indicators values for Activities 1.2, 3.1 and 3.2 of the Integrated Regional Operational 
Programme (IROP) on environmental protection”. The research was conducted by 
ECORYS Polska Ltd. and was commissioned by the Ministry of Regional Development 
between 2 January and 23 May 2008 and covered the following result indicators and 
impact indicator:  

� Number of persons connected to water supply system (result indicator in 
Measures 1.2, 3.1 and 3.2 of IROP); 

� Number of persons connected to sewerage system (result indicator in Measures 
1.2, 3.1 and 3.2 of IROP); 

� Number of persons protected against flood (impact indicator in Measure 1.2 of 
IROP). 

The research aimed at supplementing the data concerning result and impact indicators in 
the national IROP implementation progress monitoring system. Analysis of result 
indicators value on the national scale and in division into regions (voivodeships) allows 
for assessment of completion of aims presented in particular measures. One of the aims of 
the subject research was assessment of influence of projects from the field of flood 
protection implemented within IROP. Additional analysis covering investments financed 
from sources other than IROP will allow for a comparison of effects from IROP projects 
and investments financed from other sources in particular voivodeships.  
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Based on collected data and problems identified during the research recommendations 
were created. They concerned improvement and increase in effectiveness of monitoring 
data gathering system both within IROP and the new programming period.  

Additionally, the examination results constitute a qualitative input in preparation of the 
annual report of realisation of Community Support Framework, which according to the 
art. 37 of Council Order No. 1260/1999 is presented to the European Commission within 
six months after the full calendar year.  

In case of result indicators in the framework of Measures 1.2, 3.1 and 3.2 of IROP they 
were calculated in the national scale and in division into voivodeships (all 16 
voivodeships included) in the following periods:  

� From 1-st of May 2004 to 31-st of December 2007; 
� From the 1-st of January 2007 to the 31-st of December 2007. 

Moreover baseline values were calculated for result indicators which are the subjects of 
the research. Baseline values are meant as the state before project implementation in a 
given gmina as a basic administration unit.  

For the impact indicators of the Measure 1.2 of IROP it was calculated for the national 
scale and for regional scale in the following periods:  

� Baseline value – for the state on the 31-st of December 2003 (before project 
realization in the framework of ZPORR),  

� Value for the state on the 31-st of December 2007. 

In reference to impact indicator defined as number of persons protected against flood, 
originally the research was intended to cover not only projects implemented within IROP 
but also projects/investments financed from the public resources, which were finished 
(that is given to use) in parallel period as researched IROP projects, that is 2004-2007, for 
the national scale, from the following scope: 

� Water courses regulation (dredging, dams, bank stabilisation, repair work in river 
beds etc.), which improves water balance and covers environment protection 
needs; 

� Establishment of polders (including afforestation) and recovery of natural flood 
lands; 

� Construction and modernisation of dikes complete with necessary access roads; 
� Construction and modernisation of small retention reservoirs and weirs within the 

so-called ‘small retention’ framework; 
� Protection of seashore.   

Types of projects covered with research from the field of flood protection were assigned 
basing on projects within Measure 1.2 of the IROP defined in Programme Complement to 
the IROP (PCIROP). Projects of all types in particular voivodships were implemented by 
4 following institutions:  

� Voivodship Management Boards for Melioration and Water Facilities 
(VMBMWF) – 17 nationwide; 

� Regional Water Management Boards (RWMB) – 7 nationwide; 
� Regional Directorates of the State Forests (RDSF) – 7 nationwide; 
� Maritime Offices (MO) – 3 nationwide. 
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It was considered justified to limit the scope of research to only these administrative 
entities, where IROP flood control projects were implemented. Therefore the research 
covered four voivodships: dolnośląskie, małopolskie, mazowieckie and podkarpackie. At 
the same time, because of many limits connected with access to the database, as well as 
situation of the above mentioned voivodships outside the seaside zone, number of people 
protected against flood was set only for different types of projects implemented by 
VMBMWF. 
 

1.2.2 Methodology and course of the research 

Three methods of determining result indicators’ values were proposed: 

� Method I – multiplier method 
� Method II – population record method I  
� Method III – population record method II. 

The first of proposed methods (further: multiplier method) of determining the number of 
persons connected to water supply/sewage network requires application of a multiplier in 
a form of an average number of persons living in one household in a given gmina by the 
number of households actually connected to the network as a result of the projects. The 
average number of persons per household was set based on the data from the National 
Common Registry conducted in 2002 and published by the Central Statistical Office 
(CSO) in the Regional Data Bank as an internet site. Base value of the indicator is 
calculated as a number of households connected to the water supply/sewage network in 
particular gmina before project implementation, multiplied by the gmina’s average 
number of people per household.  

Second method (further: population record method I), is based on identifying the 
households connected to the network upon contracts signed, and later defining the 
number of persons registered there, based on the gmina’s population records. In the 
following years, the possibility to calculate the value of particular indicators is limited 
because of high personnel and time costs of acquiring the data by the beneficiaries. 
Considering comparability of results reached in different periods, uniformity of the 
advanced method in further years is required. In case of this method the base value is 
calculated as a number of households in a gmina connected to water supply/sewage 
network before the project has been completed, multiplied by the average number of 
persons per household in gmina. Average number of persons per household in a particular 
gmina was estimated based on data from the National Common Registry conducted in 
2002 and published by the CSO. Comparison between base indicators and result 
indicators reveals effects in the voivodship scale reached only in these gminas where in 
2004-2007 IROP projects were completed, for the purposes of IROP intervention 
assessment.  

During implementation of the research, record method I was expanded with the second 
possibility called record method II. The third measure possibility is based on receiving 
base indicator values, which is the number of persons connected to the water 
supply/sewage network in the gmina from statistical data from public statistics of CSO. 
To the received base value, one adds the amount of people connected to the water 
supply/sewage network as a result of implementation of the subject project, which is 
estimated based on the gminas’ population record by project beneficiaries.  
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The research was conducted in several steps. Information gathering process begun with a 
questionnaire directed to 16 Intermediate Bodies (IB) for IROP in voivodeships. The aim 
of the questionnaire was to acquire a list of projects covered by the research which were 
implemented in particular voivodeships and were controlled until 31st December 2007.  

Next, in order to acquire detailed data which were necessary to calculate the subject 
monitoring indicators, a questionnaire was directed at beneficiaries of 672 IROP projects 
identified in lists from IBs. Based on responses from the beneficiaries, 658 projects 
(86.8%) covering construction/modernisation of water supply/sanitary wastewater 
disposal system were qualified to be analysed, excluding projects of 
construction/modernisation of drinking water treatment station, wastewater treatment 
plant and sewage transit. Response rate in reference to projects qualified to the analysis 
was 97.6%, however for particular methods of calculation they are as follows: 95.9% - for 
Method I (multiplier method) and 89.7% for Methods II and III (population record 
methods I and II). 

Concerning impact indicator, in the national scale only 4 flood control projects were 
completed between 1 May 2004 and 31 December 2007 within IROP. In order to evaluate 
influence of the projects from the field of flood protection implemented within IROP, 
these were compared with other projects in dolnośląskie, małopolskie, mazowieckie and 
podkarpackie regions. The research also covered projects financed from sources other 
than IROP, including national public support.  

The basis for calculating the impact indicator – number of persons protected against flood 
– was determining the size of the area protected against flood as a result of project 
implementation, that is result indicator. Further on, two methods of determining impact 
indicator were suggested. First of them was based on calculating the number of persons 
protected against flood in a given area by using data from gmina’s population record. In 
case sing of such method was impossible, a method of calculating the number of persons 
based on information about spatial management function of a given area was suggested. 
If it is a housing function, then number of persons is set by multiplying the area in square 
kilometres by average population density in a given community. In case of other function 
the value of impact indicator equals to zero.  

Questionnaires were sent to institutions undertaking activities from the field of flood 
control nationwide: 7 RWMB, 17 VMBMWF and 17 RDSF. However, based on 
correspondence and numerous telephone conversations with representatives of these 
institutions it was stated that it is purposeful to analyse only those projects which were 
implemented by VMBMWF. As a result the research covered 109 projects, including 4 
IROP projects and 105 investments financed from the national public funds. In terms of 
quantity IROP projects account for 3.7% of analysed investments. Projects from the field 
of construction/modernisation of dikes are 60.6% of analysed projects; a similar share for 
projects from the field of regulation of watercourses is 36.7%. The remaining 2.7% are 
projects such as construction and modernisation of small retention reservoirs.  

Because of the fact that VMBMWF do not gather information on the amount of persons 
protected against flood as a result of projects implemented by them, in the following step 
of the research a questionnaire was sent to gminas. Considering a low response rate 
(11.36%), in a situation of lack of data from the gminas, the researchers followed data 
acquired from VMBMWF concerning whether the area protected against flood is 
inhabited or not.  
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1.2.3 Research results 

Results from an analysis of result indicators value 

Between 1 May 2004 and 31 December 2007 the greatest increase in number of persons 
connected to water supply system was noted in mazowieckie, świętokrzyskie, 
podkarpackie, warmińsko-mazurskie and zachodniopomorskie voivodeships. At the same 
time, the greatest number of new users of sanitary wastewater network was noted in 
wielkopolskie, mazowieckie and podkarpackie. The ranking would change if we consider 
only year 2007, which is the final year of IROP implementation. In this period greater 
disparities in different regions of the country are observed because of various level of 
activity of different regions in the covered scope – in some voivodeships no projects were 
implemented. Construction of sanitary wastewater networks in comparison to water 
supply network considered on the national scale in considered to be more balanced due to 
less disparity between voivodeships.  

Level of diversity of voivodships, from the point of view of average number of persons 
connected to water distribution network as a result of a single project, should be 
considered as significant. Depending on the voivodship it has a value between 1 450 and  
10 060. Average number of persons connected to water distribution network as a result of 
a single project at national level, according to method I calculation is 4 774 and is higher 
than middle value (median), which is 4 693. Average number of persons using sewage 
system connections per project varies between 305 and 1 180. Average number of 
persons connected to sanitary wastewater network as a result of a single project at 
national level is 543, whereas the middle value (median) is lower and stays on a level of 
489.  

Overall the most persons were connected to the water supply network owing to 
implementation of projects under Measure 3.1, followed by Measure 3.2 and finally 
Measure 1.2. As a result of implementation of projects within Measure 1.2 8 953 persons 
became new users of water supply system, which is 7.90% of all final beneficiaries. 
Number of persons connected to water supply network (as a result of projects within 
Measure 3.1) was 85 346 which accounts for 75.30% of all the newly connected to the 
water supply system in the revised period. For projects within Measure 3.2 parallel share 
is 19 042 persons, which accounts for 16.80%. In reference to Measure 1.2 only 6 out of 
16 voivodeships have recorded an increase in population. 

Summarising, on the issue of number of persons connected to the water supply network, 
the highest increase was noted as a result of implementation of projects within Measures 
3.1 and 3.2 (91.6%). As far as the number of persons connected to sewage network is 
concerned, the increase resulted primarily from the implementation of projects within 
Measures 1.2 and 3.1 (89%). Participation of Measure 3.2 is scarce – approximately 10%. 

Referring to the number of persons connected to the water supply network, the highest 
increase in 2007 was revealed within Measure 3.2 (45.5%). In case of increase in the 
number of people connected to the water supply system the highest results were achieved 
in Measure 1.2 and Measure 3.1, both between 1 May 2004 and 1 December 2007 and 
between 1 January 2007 and 31 December 2007.  

The subject result indicators concern projects from the field of environmental protection 
infrastructure. Thus, it could be stated that the following voivodships have the greatest 
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impact on fulfillment of accession commitments in the field of environmental protection 
within the area of construction/modernisation of water supply and sanitary wastewater 
disposal systems:  

� Within Measure 1.2 IROP: mazowieckie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie 
and wielkopolskie; 

� Within Measure 3.1 IROP: małopolskie, mazowieckie, opolskie, 
zachodniopomorskie i wielkopolskie are the most visible; 

� Within Measure 3.2 IROP: kujawsko-pomorskie, mazowieckie, podkarpackie and 
podlaskie are the most visible. 

Conclusions from an analysis of impact indicators value 

Scope of collected data and lack of statistics concerning flood protection makes a 
thorough analysis of impact indicators for analysed projects impossible. The only 
justified conclusion is a statement that funds from IROP contribute to increase in flood 
safety of inhabitants of researched voivodships to a very small extent.  
 

1.2.4 Conclusions and recommendations 

The following recommendations are a summary and conclusions coming from presented 
problems connected with completion of the research.  

Table 2. Problems identified in the research, together with conclusions and 
recommendations 

Problem Recommendation Entity responsible 

Conclusions and recommendations concerning researching outcome indicators 

During the research an inconsistency 
in definition of subject result indicators 
was found in system of monitoring and 
IROP programme documents. In the 
PCIROP the result indicator is defined 
as number of persons connected to the 
waterworks/sewage network, whereas 
in the monitoring system result 
indicators are defined as a number of 
persons using the waterworks/sewage 
network. Because number of persons 
connected and the number of persons 
using are two separate concepts, 
aggregation of data from the project 
level to higher levels in the monitoring 
system will result in other values than 
expected.  
 
 

In order for the data to be gathered and 
aggregated from the project level, one 
should uniform definitions of 
indicators in the monitoring system on 
the project level and in IROP 
(PCIROP) programme documents.  

In the new programming period special 
attention should be paid to uniformity 
of indicator definitions which are 
subject to aggregation presented in 
programme documents and indicators 
in monitoring system defined on the 
project level.  

 

Entity responsible: 
Managing Authority 
of the Operational 
Programme 
Infrastructure and 
Environment (MA 
OPIE) and Regional 
Operational 
Programmes (MA 
ROP) - in the new 
programming period. 

 

The research revealed that discretion in 
selection of indicators to be reported 
by the beneficiaries has an effect in 
incompleteness of data in the IROP 
monitoring system. It makes it 
necessary to supplement the data by 
additional research and it makes a 
proper analysis of programme 
implementation effects more difficult.  

From the point of view of possibilities 
for information aggregation from the 
project level to higher levels in the 
monitoring system, it is purposeful to 
limit a the indicator list and introduce a 
Catalogue of compulsory indicators as 
a closed list of indicators for projects 
of particular types, in this case projects 
from the field of 

Entity responsible: 
MA OPIE an MA 
ROP in the new 
programming period. 
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construction/modernisation of water 
supply/sanitary wastewater disposal 
systems.  

While defining compulsory indicators 
and proposing methodology of setting 
them in the new programming period, 
one should consider the cost of 
achieving their value for the 
beneficiaries and institutions engaged 
in the monitoring and reporting system 
of the programme, where the cost is 
understood as time expenditure, 
employees engagement, financial costs 
etc.  
 

IROP beneficiaries covered by the 
research were reluctant to give 
additional data concerning projects 
implemented by them. Such attitude is 
justified by a fact that various 
indicators were monitored and reported 
to IB, therefore providing additional 
data is not compulsory. It was also 
underlined by beneficiaries that it is 
important to make great expenses of 
time and work in order to acquire data 
for this research.  

During conferences or trainings 
potential beneficiaries of the European 
Union funds should be informed about 
the aim of gathering data and necessity 
to present it for the purpose of 
monitoring systems or evaluation 
research, even several years after the 
project has been completed.  

Beneficiaries/potential beneficiaries 
should be aware that information about 
projects completed by them are 
processed at higher levels of the 
monitoring system and then reported to 
the European Commission.  

 

Entity responsible: 
institutions which 
manage and mediate 
expenditure of EU 
funds in Poland in the 
new programming 
period.  

 

Numerous conversations with the 
beneficiaries and revealed showed that 
subject result indicators are differently 
interpreted by beneficiaries and 
therefore their value is set in different 
ways. Therefore on the basis of 
experience coming from the subject 
research it is suggested to make a 
decision concerning the method of 
calculating the result indicator, so there 
would be a unified method.  

On the basis of experience coming 
from the subject research it is 
suggested to make a decision 
concerning the method of calculating 
the result indicator, so there would be a 
unified method.  

In order to ensure uniform method of 
calculating the result indicator value, it 
is suggested to include a precise and 
unequivocal way of its calculation both 
in beneficiaries’ handbook as well as 
in the application generator.  

For result indicator defined as a 
number of persons connected to water 
distribution/sewage network it is good 
to use the multiplier method. The 
method is clear, not bothersome to use 
by the beneficiaries, sufficiently 
precise, and at the same time the base 
value and target value of the result 
indicator is calculated in the same way, 
so it is possible to compare these 
values.  

Particular notice should be given to a 
definition and method of calculating 

Entity responsible: 
MA OPIE and MA 
ROP in the new 
programming period. 
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the base indicator which is interpreted 
differently by beneficiaries. It is 
necessary to stress that the value of the 
base indicator is to reflect the state in 
the whole gmina before given project 
is completed and not only in the field 
completion of the project.  

 

For projects referring to 
construction/modernisation of drinking 
water treatment station, wastewater 
treatment plant, sewage transit, etc. it 
would be possible to set a number of 
persons connected to a drinking water 
supply network (for a drinking water 
treatment station) or wastewater 
disposal network (for a wastewater 
treatment plant) in a gmina according 
to the pre-implementation state. In 
turn, number of persons connected to 
the water supply/sewage network in 
result of implementation of these 
projects is 0, therefore, target value of 
the indicator would be equal to the 
base value. 
This means that relative level of 
intervention of projects implemented 
within IROP, including these projects, 
would be relatively smaller 
(percentage increase of population 
connected to drinking water 
supply/wastewater disposal network, 
compared to the base year). 
 

In order to make a proper assessment 
of influence of IROP projects on 
increase in the number of people 
connected to the water supply/sanitary 
wastewater disposal system, the 
research should cover only those 
projects which assumed connecting 
people. These are projects based on 
construction/modernisation of the 
water supply/wastewater disposal 
network, excluding projects 
concerning construction/modernisation 
of drinking water treatment station, 
wastewater treatment plant or sewage 
transit ect. 

 

Entity responsible: 
MA OPIE and MA 
ROP in the new 
programming period. 

Due to the fact that public statistics do 
not have any data which would 
correspond to subject monitoring 
indicators there was no possibility to 
conduct a thorough analysis. Because 
of lack of data an assessment of level 
of fulfilling the needs in the 
voivodship as a result of IROP projects 
implementation could not be 
conducted, as well as research of these 
projects’ effects compared to other 
investments in the voivodship financed 
from other sources.  
 
 

In order to assess effects of EU funds 
intervention in voivodeships and in the 
national scale it is necessary to create a 
system of monitoring indicators which 
would correspond to data gathered in 
terms of public statistics. Such 
definition of indicators would allow 
for a thorough analysis of their value.  

Entity responsible: 
MA OPIE and MA 
ROP in the new 
programming period. 

 

Conclusions and recommendations concerning research of impact indicators 

In the primary assumption, the research 
in relation to the impact indicator was to 
cover all flood protection investments 
nationwide. This means that within such 
research all flood prevention activities 
in Poland would have to be researched 
in the research period.  

From the point of view of IROP 
projects implementation effectiveness 
it is justified to research these project 
compared to flood control 
investments financed from other 
sources (including national public 
funds) in similar administrative 
regions, which means these 
voivodeships where flood protection 

Entity responsible: 
MA OPIE  
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projects within IROP were 
implemented.  
 

The main aim of investments other than 
dikes is not flood protection but for 
some it is an additional influence. In 
case of VMBMWF water meliorations 
and regulation projects are aimed at 
protecting farming areas which are 
usually uninhabited. In case of RWMB 
the projects are more local and 
interventionist and its purpose is mostly 
protection of river beds and banks 
against erosion. ’Small retention’ 
reservoirs completed by the RDSF are 
mostly of purposes other than flood 
protection.  

In the future it is suggested to limit 
the scope of investments/projects 
which were researched from the 
scope of calculating the impact 
indicator Number of persons secured 
against flood to those which are 
based on construction/modernisation 
of dikes at rivers, water basins and 
seas.  

Additionally it is possible to define 
the number of persons protected 
against flood as a result of 
establishment of polders if the area 
protected against flood was assigned 
for them at the stage of documenting. 
 

Entity responsible: 
MA OPIE in the new 
programming period. 

Investments in regulation of 
watercourses, ’small retention’ 
reservoirs or other than seashore dikes 
are mostly used for purposes other than 
flood protection, therefore there are no 
analyses of surfaces protected against 
flood or number of persons or 
households situated on 
endangered/protected areas.  

 

There should be induced a discussion 
concerning the possibility and 
purposefulness of setting the surface 
and number of persons protected 
against flood for projects in the field 
of regulation of watercourses, ,small 
retention’ basins and sea shore 
protections other than dikes (on a 
project level). Main topics requiring 
explanations are selection of projects 
for which such analyses are 
purposeful, possible preparation of a 
uniform method of calculating the 
surface and number of persons 
protected against flood on the project 
level and possible introduction of 
new requirements to the standards of 
watercourses regulation investment 
design.  

Entity responsible: it 
is highly advisable to 
establish a multi-
department team 
consisting of 
representatives of 
entities engaged in 
national flood 
protection (Ministry 
of the Environment, 
Ministry of 
Agriculture, 
VMBMWF and 
RWMB) as well as 
representatives of the 
academic researchers.  

Procedures of implementation of 
projects co-financed from the European 
Union funds impose certain 
requirements on institutions, concerning 
reporting and implementation of the 
projects. However it is not obligatory 
for projects implemented under national 
public funds.  

The scope and the way of collecting 
national flood protection investments 
data need to be revised. Therefore one 
should introduce universal standards 
to monitoring and reporting of 
implementation effects of investment 
financed under national public funds.  

Entity responsible: it 
is highly advisable to 
establish a multi-
department team 
consisting of 
representatives of 
entities engaged in 
national flood 
protection (Ministry 
of the Environment, 
Ministry of 
Agriculture, 
VMBMWF and 
RWMB) as well as 
representatives of the 
academic researchers.  

Source 2. Own elaboration. 
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2 Wprowadzenie 

2.1 Struktura raportu 

W prezentowanym raporcie końcowym przedstawiono cel i zakres badania, zastosowaną 
w badaniu metodologię oraz uzyskane wartości wskaźników monitoringowych wraz z ich 
analizą i wnioskami. W raporcie szczegółowo omówiono trudności napotkane w trakcie 
realizacji badania, które przyczyniły się do zmian w koncepcji przeprowadzenia badania 
w stosunku do metodologii proponowanej w raporcie metodologicznym, wraz  
z uzasadnieniem zaproponowanego podejścia. Szczególną uwagę poświęcono 
rekomendacjom, tak, aby ich wprowadzenie przyczyniło się do rzeczywistej poprawy 
funkcjonowania systemu monitoringu ZPORR. 

Niniejszy raport końcowy składa się z następujących elementów: 

� Spis treści; 
� Streszczenie raportu w języku polskim i angielskim; 
� Wprowadzenie (obejmujące przedmiot i zakres badania); 
� Opis zastosowanej metodologii oraz źródła, które zostały wykorzystane  

w badaniu; 
� Opis wyników badania, ich analiza i interpretacja;  
� Wnioski i rekomendacje; 
� Aneksy (zestawienia danych na mapach i tabelaryczne, narzędzia badawcze). 

2.2 Cel badania 

Niniejszy dokument stanowi raport końcowy z prac w ramach badania pt.: „Analiza 
wartości wskaźników monitoringowych Działań 1.2, 3.1 oraz 3.2 Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego z zakresu ochrony środowiska”.  

Badanie przeprowadzone zostało przez firmę ECORYS Polska Sp. z o.o. na zlecenie 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MRR) w okresie od 2 stycznia 2008 r. do 23 maja 
2008 r. i dotyczyło pomiaru wartości wskaźników rezultatu i oddziaływania projektów 
realizowanych w ramach wybranych Działań (1.2, 3.1 i 3.2) ZPORR.  

Badanie miało na celu uzupełnienie brakujących danych odnośnie wskaźników rezultatu  
i oddziaływania w krajowym systemie monitoringu postępów wdraŜania ZPORR. 
Analiza wyników badania w podziale na Działania pozwoliła na ocenę realizacji celów 
określonych w poszczególnych działaniach.  

Jednym z celów badania była równieŜ ocena oddziaływania projektów z zakresu ochrony 
przeciwpowodziowej realizowanych w ramach ZPORR. Z punktu widzenia efektywności 
realizacji projektów w ramach ZPORR zasadne jest pokazanie tych projektów na tle 
inwestycji przeciwpowodziowych finansowanych z innych źródeł (w tym z krajowych 
środków publicznych) w tych samych obszarach administracyjnych, w których 
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podejmowano interwencje przeciwpowodziowe w ramach ZPORR. UmoŜliwiło  
to porównanie, jak w poszczególnych województwach efekty projektów ZPORR mają się 
do projektów finansowanych z innych źródeł oraz w jakiej skali w danym obszarze 
realizuje się projekty ZPORR, a w jakiej skali inne projekty.  

Dodatkowo, na podstawie zebranych informacji i problemów zidentyfikowanych  
w trakcie realizacji badania opracowane zostały rekomendacje odnośnie poprawy  
i zwiększenia efektywności systemu gromadzenia danych monitoringowych w nowym 
okresie programowania.  

Wyniki badania stanowią wkład jakościowy w przygotowanie raportu rocznego  
z realizacji Podstaw Wsparcia Wspólnoty, który zgodnie z art. 37 Rozporządzenia Rady 
Nr 1260/19994 jest przedstawiany Komisji Europejskiej w ciągu sześciu miesięcy  
od zakończenia kaŜdego pełnego roku kalendarzowego. 

2.3 Przedmiot i zakres badania 

Badanie ewaluacyjne dotyczyło pomiaru wartości wskaźników rezultatu i oddziaływania 
w ramach Działań 1.2, 3.1 oraz 3.2 ZPORR, które nie są dostępne w statystyce publicznej 
oraz były mierzone i raportowane tylko przez część beneficjentów.  

Wskaźniki te to: 

� Liczba osób podłączonych do sieci rozdzielczej wodociągów (wskaźnik rezultatu 
w ramach Działań 1.2, 3.1 i 3.2 ZPORR); 

� Liczba osób podłączonych do sieci kanalizacyjnej (wskaźnik rezultatu w ramach 
Działań 1.2, 3.1 i 3.2 ZPORR); 

� Liczba ludności zabezpieczonej przed powodzią (wskaźnik oddziaływania  
w ramach Działania 1.2 ZPORR). 

Wartości wskaźników rezultatu w ramach Działań 1.2, 3.1 i 3.2 ZPORR zostały 
obliczone w skali kraju oraz w podziale na województwa (badaniem objęto wszystkie 
województwa) w niŜej wymienionych okresach:  

� Od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2007 r.; 
� Od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. 

Ponadto wyliczono wartości bazowe dla wskaźników rezultatu będących przedmiotem 
badania, przy czym wartości bazowe rozumiane są jako stan przed realizacją projektów  
w danej gminie jako jednostce administracyjnej. Dzięki wyznaczeniu wartości bazowych 
moŜliwe było ich późniejsze porównanie z wartościami osiągniętymi dla danych 
wskaźników w celu oceny interwencji projektów ZPORR w danym województwie oraz 
na poziomie kraju. 

Natomiast w przypadku wskaźnika oddziaływania dla Działania 1.2 ZPORR, jego 
wartości zostały obliczone w skali kraju oraz w skali województwa (badaniem objęto  
4 województwa) w podanych poniŜej okresach:  

� Wartość bazowa - według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. (przed realizacją 
projektów w ramach ZPORR);  

� Wartość według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r.. 

                                                
4 Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy 
ogólne w sprawie funduszy strukturalnych – Dz. U. L 161, 26/06/1999. 
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W odniesieniu do wskaźnika oddziaływania zdefiniowanego jako liczba ludności 
zabezpieczonej przed powodzią, w pierwotnym załoŜeniu badaniem miały zostać objęte 
nie tylko projekty realizowane w ramach ZPORR, ale równieŜ projekty/inwestycje 
finansowane ze środków publicznych, które zostały zakończone (tzn. oddane 
do eksploatacji) w analogicznym okresie jak badane projekty ZPORR, czyli w latach 
2004 - 2007 na terenie całego kraju, z następującego zakresu: 

� Regulacja cieków wodnych (pogłębianie, zapory, stabilizacja brzegów, prace 
remontowe w korytach rzecznych, itd.), która poprawia bilans wodny  
i uwzględnia potrzeby ochrony przyrody; 

� Tworzenie polderów (w tym zalesianie) oraz odtwarzanie naturalnych terenów 
zalewowych; 

� Budowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych wraz z niezbędnymi 
drogami dojazdowymi; 

� Budowa i modernizacja małych zbiorników retencyjnych i stopni wodnych  
w ramach tzw. „małej retencji”; 

� Ochrona brzegów morskich.  

Typy projektów objętych badaniem z zakresu zabezpieczenia przeciwpowodziowego 
zostały wyznaczone na podstawie typów projektu w ramach Działania 1.2 ZPORR 
zdefiniowanych w Uzupełnieniu ZPORR. Tego typu projekty, finansowane zarówno 
w ramach ZPORR jak i z innych źródeł, na terenie poszczególnych województw 
realizowane są przez następujące 4 instytucje:  

� Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych (WZMiUW)5 –  
17 na terenie kraju; 

� Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej (RZGW)6 – 7 na terenie kraju; 

                                                
5 Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urz ądzeń Wodnych jako wojewódzkie samorządowe 
jednostki organizacyjne podlegają Zarządom Województw i wykonują zadania Marszałków  
w zakresie praw i obowiązków określonych przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo 
Wodne (Dz. U. z 2005 r., nr 239, poz. 2019 ze zmianami). Statutowe zadania Zarządów są róŜne  
w zaleŜności od regionu kraju. ZaleŜy to w duŜej mierze od tego, w stosunku do których wód 
publicznych, prócz tych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, 
marszałek województwa wykonuje prawa właścicielskie. Jednak moŜna wyróŜnić kilka wspólnych 
zadań tj. programowanie i planowanie zamierzeń w zakresie gospodarki wodnej i melioracji, 
budowę i modernizację hydrotechnicznych obiektów zabezpieczenia przeciwpowodziowego, 
utrzymanie i eksploatację urządzeń melioracji podstawowych, prowadzenie spraw związanych  
z ochroną przed powodzią, kompleksową obsługę inwestorską zadań inwestycyjnych w zakresie: 
gospodarki wodnej, ochrony przed powodzią, melioracji podstawowych oraz szczegółowych,  
a takŜe innych inwestycji rolniczych. 
6 Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej działają jako organ administracji rządowej 
niezespolonej, podlegający Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Na terenie Polski 
jest ich 7. Prezes KZGW wykonuje prawa właścicielskie w stosunku do wód istotnych dla 
kształtowania zasobów wodnych oraz ochrony przeciwpowodziowej, w szczególności wód 
podziemnych oraz śródlądowych wód powierzchniowych granicznych, w potokach górskich i ich 
źródłach, w ciekach naturalnych, od źródeł do ujścia, o średnim przepływie z wielolecia równym 
lub wyŜszym od 2,0 m3/s w przekroju ujściowym, w jeziorach oraz sztucznych zbiornikach 
wodnych, przez które przepływają cieki i w śródlądowych drogach wodnych. Do zadań RZGW 
naleŜy teŜ m.in.: koordynowanie działań związanych z ochroną przed powodzią oraz suszą w 
regionie wodnym, w szczególności prowadzenie ośrodków koordynacyjno-informacyjnych 
ochrony przeciwpowodziowej, prowadzenie katastru wodnego dla regionu wodnego, uzgadnianie 
projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i wykonywanie kontroli 
gospodarowania wodami.  
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� Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych (RDLP) – 17 na terenie kraju; 
� Urzędy Morskie (UMo) – 3 na terenie kraju. 

Za zasadne uznano ograniczenie badania wyłącznie do tych jednostek administracyjnych, 
w których realizowane były projekty przeciwpowodziowe w ramach ZPORR, w związku 
z czym badaniem objęto cztery województwa: dolnośląskie, małopolskie, mazowieckie  
i podkarpackie. Jednocześnie, ze względu na liczne ograniczenia związane z dostępnością 
danych, a takŜe połoŜenie województw poza strefą nadmorską, określono liczbę ludności 
chronioną przed powodzią wyłącznie dla róŜnych typów projektów realizowanych przez 
WZMiUW. 

Schemat przyjętej metody zbierania danych został przedstawiony w poniŜszej Tabeli 3. 

                                                                                                                                 
Ogólnie rzecz ujmując, róŜnica między RZGW a WZMiUW polega na wykonywaniu praw 
właścicielskich w stosunku do innych wód. Prawa te są ustalane na podstawie przepisów ustawy 
Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. oraz rozporządzeniem ministra właściwego do spraw 
wodnych. RóŜnica polega teŜ w organach nadzorujących: RZGW są organami administracji 
rządowej niezespolonej, zaś WZMiUW są organami wojewódzkiego samorządu terytorialnego.  
Z wykonywaniem praw właścicielskich w stosunku do innych wód wiąŜą się równieŜ zadania, 
które wykonują obie instytucje. W niektórych przypadkach zadania te są podobne. Zadania te  
są precyzyjnie określone w aktach prawnych, regulujących ich ustrój. 
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Tabela 3. Schemat przyjętej metody zbierania danych 
Kluczowe 
pytanie 
badawcze 

Pytanie 
badawcze 

Typ wskaźnika  Stan 
realizacji 
projektów 

Działanie Typ projektów obj ętych badaniem Typ beneficjentów projektów 

Jaka była liczba 
osób 
podłączonych do 
sieci rozdzielczej 
wodociągów 

w okresach: 

 

od 1/05/2004  
do 31/12/2007 
oraz 

 

od 1/01/2007  
do 31/12/2007? 
 

Jaka była liczba 
osób 
podłączonych do 
sieci rozdzielczej 
wodociągów 
przed realizacją 
poszczególnych 
projektów 
(wartość bazowa 
wskaźnika)? 

Wskaźnik 
rezultatu 

Działanie 1.2 
ZPORR 

Działanie 3.1 
ZPORR 

Działanie 3.2 
ZPORR 

W jakim 
stopniu zmieniła 
się wartość 
wskaźników  
po zakończeniu 
realizacji 
projektów 
objętych 
badaniem  
w skali kraju  
i w podziale na 
województwa? 

Jaka była liczba 
osób 
podłączonych do 
sieci 
kanalizacyjnej  
w okresach: 

 

od 1/05/2004  
do 31/12/2007 
oraz 

  

Wskaźnik 
rezultatu 

Zrealizowane 
w okresach: 

 

od 1/05/2004 
do 31/12/2007 
oraz 

  

od 1/01/2007 
do 31/12/2007 

 

i 
skontrolowane 
do 31/12/2007  

Działanie 1.2 
ZPORR 

 

Działanie 3.1 
ZPORR 

 

Działanie 3.2 
ZPORR 

 

Działanie 1.2 ZPORR 

Zaopatrzenie w wodę, pobór wody i oczyszczanie 
ścieków 

1 Budowa i modernizacja sieci wodociągowych; 
2 Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnych; 
3 Budowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowych; 
4 Budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody; 
5 Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków; 
6 Budowa zbiorników umoŜliwiających pozyskanie 

wody pitnej. 
 

Działanie 3.1 i 3.2 ZPORR 

Budowa lub modernizacja urządzeń do odprowadzania 
i oczyszczania ścieków: 

1 Sieci kanalizacyjne; 
2 Sieci kanalizacji deszczowej; 
3 Oczyszczalnie ścieków; 
4 Inne urządzenia do oczyszczania, gromadzenia, 

odprowadzania i przesyłania ścieków. 

Budowa lub modernizacja urządzeń zaopatrzenia  
w wodę i poboru wody: 

1 Sieci wodociągowe; 
2 Ujęcia wody (w tym ochrona ujęć i źródeł wody 

pitnej); 
3 Urządzenia słuŜące do gromadzenia, przechowywania 

i uzdatniania wody; 
4 Urządzenia regulujące ciśnienie wody. 

Działanie 1.2 ZPORR 

1 Jednostki Samorządu 
Terytorialnego; 

2 Związki, porozumienia  
i stowarzyszenia JST; 

3 Podmioty wykonujące usługi 
publiczne, w których większość 
udziałów lub akcji posiada gmina, 
powiat lub województwo; 

4 Podmioty wybrane w wyniku 
postępowania przeprowadzonego na 
podst. przepisów o zamówieniach 
publicznych wykonujące usługi 
publiczne na podstawie umowy 
zawartej z JST na świadczenie usług 
z zakresu ochrony środowiska; 

5 Organy administracji rządowej  
w województwie; 

6 Jednostki zaliczane do sektora 
finansów publicznych;  

7 Spółki prawa handlowego 
niedziałające w celu osiągnięcia 
zysku lub przeznaczające zyski na 
cele statutowe, w których większość 
udziałów lub akcji posiadają JST lub 
ich związki, porozumienia  
i stowarzyszenia. 

 

Działanie 3.1 i 3.2 ZPORR 

1 Samorząd gminny i powiatowy; 
2 Związki, porozumienia  

i stowarzyszenia JST; 
3 Spółki prawa handlowego oraz inne 

jednostki organizacyjne 
niedziałające w celu osiągnięcia 
zysku lub przeznaczające zyski na 
cele statutowe, w których większość 
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Kluczowe 
pytanie 
badawcze 

Pytanie 
badawcze 

Typ wskaźnika  Stan 
realizacji 
projektów 

Działanie Typ projektów obj ętych badaniem Typ beneficjentów projektów 

od 1/01/2007 do 
31/12/2007? 

 

Jaka była liczba 
osób 
podłączonych  
do sieci 
kanalizacyjnej 
przed realizacją 
poszczególnych 
projektów 
(wartość bazowa 
wskaźnika)? 

Jaka jest liczba 
ludności 
zabezpieczonej 
przed powodzią 
wg stanu na 
31/12/2007 r.  
i 31/12/2003 r.? 

Wskaźnik 
oddziaływania 

Zrealizowane 
w okresie: 

 

od 1/05/2004 
do 31/12/2007 

 

i 
skontrolowane 
(oddane do 
eksploatacji) 
do 31/12/2007  

Działanie 1.2 
ZPORR oraz  

Inne 
projekty  
tego typu 
realizowane 
z innych 
źródeł niŜ 
ZPORR 

Zapobieganie powodziom 

1 Regulacja cieków wodnych (pogłębianie, zapory, 
stabilizacja brzegów, prace remontowe w korytach 
rzecznych, itd.), która poprawia bilans wodny  
i uwzględnia potrzeby ochrony przyrody; 

2 Tworzenie polderów (w tym zalesienie)  
oraz odtwarzanie naturalnych terenów zalewowych; 

3 Budowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych 
wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi; 

4 Budowa i modernizacja małych zbiorników 
retencyjnych i stopni wodnych w ramach tzw. „małej 
retencji”; 

5 Ochrona brzegów morskich. 
 

Inne zidentyfikowane projekty z zakresu zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego spoza ZPORR finansowane ze 
środków publicznych (projekty WZMiUW, RZGW, 
RDLP i UMo)  

udziałów lub akcji posiada samorząd 
województwa lub podmioty 
wymienione w pkt. 1 i 2; 

4 Podmioty wykonujące usługi 
publiczne, w których większość 
udziałów lub akcji posiada gmina 
lub powiat; 

5 Podmioty wybrane w wyniku 
postępowania przeprowadzonego  
na podstawie przepisów  
o zamówieniach publicznych 
wykonujące usługi publiczne  
na podstawie umowy zawartej z JST 
na świadczenie usług z danej 
dziedziny; 

6 Organizacje pozarządowe 
niedziałające w celu osiągnięcia 
zysku, w tym fundacje, 
stowarzyszenia, kościoły i związki 
wyznaniowe; 

7 Jednostki zaliczane do sektora 
finansów publicznych. 

Źródło 3. Opracowanie własne 
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3 Metodologia  

Metodologia zastosowana w trakcie realizacji badania została zmodyfikowana  
w stosunku do pierwotnie załoŜonej i przyjętej koncepcji badania zawartej w „Raporcie 
metodologicznym”. Wprowadzone zmiany wynikały z potrzeby dostosowania podejścia 
badawczego do pojawiających się problemów w pozyskaniu danych związanych  
z warunkami prowadzenia działalności i gromadzenia dokumentacji przez poszczególne 
instytucje objęte badaniem.  

 
3.1 Metody obliczania wskaźników rezultatu i oddziaływania 

PoniŜej zaprezentowane zostały metody zastosowane w celu obliczenia poszczególnych 
wskaźników objętych badaniem. 
 

3.1.1 Definicja i metoda obliczania wskaźników rezultatu – Liczba osób podłączonych do sieci 
rozdzielczej wodociągów oraz Liczba osób podłączonych do sieci kanalizacyjnej 

Zgodnie z Uzupełnieniem ZPORR, wskaźniki objęte badaniem zostały zdefiniowane 
następująco: 

� Wskaźnik rezultatu - Liczba osób podłączonych do sieci rozdzielczej wodociągów 
(w ramach Działań 1.2, 3.1, 3.2 ZPORR); 

� Wskaźnik rezultatu - Liczba osób podłączonych do sieci kanalizacyjnej  
(w ramach Działań 1.2, 3.1, 3.2 ZPORR). 

Badaniem zostały objęte projekty zakończone i skontrolowane do dnia 31 grudnia 2007 r. 
w ramach Działań 1.2, 3.1 oraz 3.2 ZPORR we wszystkich województwach, dotyczące 
budowy i/lub modernizacji sieci rozdzielczej wodociągowej oraz budowy  
i/lub modernizacji sieci kanalizacyjnej.  

W poniŜszej Tabeli 4 zostały przedstawione następujące trzy metody wyznaczania 
wartości wskaźników rezultatu:  

� Metoda I - metoda z mnoŜnikiem; 
� Metoda II - metoda z ewidencji I;  
� Metoda III - metoda z ewidencji II, 
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Tabela 4. Prezentacja trzech metod wyznaczania wartości wskaźników rezultatu 

L.p. Nazwa 
metody 

Opis metody Wartość bazowa – 
Liczba ludności 
podłączonej do sieci 
wodociągowej/ 
kanalizacyjnej w gminie 
przed rozpoczęciem 
realizacji projektu 

Wartość docelowa - 
Liczba ludności 
podłączonej do sieci 
wodociągowej 
/kanalizacyjnej 

Mocne strony 
metody 

Słabe strony metody 

Metoda I Metoda z 
mnoŜnikiem 

Metoda polega na zastosowaniu mnoŜnika w postaci 
średniej liczby osób zamieszkujących jedno 
gospodarstwo domowe w danej gminie. Następnie 
średnia liczba osób zamieszkujących jedno gospodarstwo 
domowe mnoŜona jest przez liczbę gospodarstw 
rzeczywiście podłączonych do sieci 
wodociągowej/kanalizacyjnej w wyniku realizacji 
projektu. Średnia liczba osób w gospodarstwie 
domowym w danej gminie została wyznaczona na 
podstawie danych z Narodowego Spisu Powszechnego 
przeprowadzonego w 2002 r.7 Wartość bazowa 
wskaźnika liczona jest jako liczba gospodarstw w gminie 
podłączonych do sieci rozdzielczej 
wodociągów/kanalizacyjnej wg stanu przed realizacją 
projektu pomnoŜona przez średnią liczbę osób 
zamieszkujących gospodarstwo domowe w danej gminie.  

Rzeczywista liczba 
budynków mieszkalnych 
/mieszkań podłączonych 
do sieci wodociągowej 
/kanalizacyjnej w gminie 
przed rozpoczęciem 
realizacji projektu  
na podstawie danych 
podanych przez 
beneficjentów 

x 
Średnia liczba osób 
zamieszkujących jedno 
gospodarstwo w danej 
gminie na podstawie 
danych dostępnych  
w statystyce publicznej 

według formuły: 
Gprzed x SOG 

Wartość bazowa 
wskaźnika 

+ 

Rzeczywista liczba 
budynków 
mieszkalnych 
/mieszkań 
podłączonych do sieci 
wodociągowej 
/kanalizacyjnej  
w wyniku realizacji 
projektu na podstawie 
danych podanych przez 
beneficjentów 
x 

Średnia liczba osób 
zamieszkujących jedno 
gospodarstwo w danej 
gminie na podstawie 
danych dostępnych  

� Łatwiejsza  
do zastosowania 
dla 
beneficjentów; 

� Większe 
prawdopodobień
stwo uzyskania 
kompletnych 
danych  
od 
beneficjentów; 

� Większa 
powtarzalność 
zastosowania 
metody. 

Mniejsza dokładność 

                                                
7 Główny Urząd Statystyczny w Warszawie, Bank Danych Regionalnych, www.stat.gov.pl 
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w statystyce publicznej) 

według formuły: 
wartość bazowa + Gpo 
x SOG 

Metoda 
II 

Metoda z 
ewidencji I 

Metoda polega na zidentyfikowaniu gospodarstw 
podłączonych do sieci na podstawie zawartych umów,  
a następnie określeniu liczby zameldowanych w nich 
osób na podstawie gminnej ewidencji ludności. 
MoŜliwość wyliczenia wartości poszczególnych 
wskaźników tą metodą jest ograniczona ze względu  
na wysokie koszty kadrowe i czasowe pozyskania 
danych przez beneficjentów. Biorąc pod uwagę 
porównywalność osiągniętych wyników w róŜnych 
okresach, wymagana jest jednolitość zastosowanej 
metody w kolejnych latach. W przypadku tej metody 
wartość bazowa liczona jest jako liczba gospodarstw  
w gminie podłączonych do sieci rozdzielczej 
wodociągów/kanalizacji przed realizacją projektu 
pomnoŜona przez średnią liczbę osób w gospodarstwie 
domowym w danej gminie. Średnia liczba osób  
w gospodarstwie domowym w danej gminie została 
wyznaczona na podstawie danych z Narodowego Spisu 
Powszechnego przeprowadzonego w 2002 r8. 
Porównanie wskaźnika bazowego ze wskaźnikiem 
rezultatu pokazuje efekty w skali województwa 
osiągnięte tylko i wyłącznie w tych gminach, w których 
w latach 2004-2007 były realizowane i zostały 
zakończone projekty w ramach ZPORR.  

Rzeczywista liczba 
budynków mieszkalnych 
/mieszkań podłączonych 
do sieci wodociągowej 
/kanalizacyjnej w gminie 
przed rozpoczęciem 
realizacji projektu  
na podstawie danych 
podanych przez 
beneficjentów 
x 
Średnia liczba osób 
zamieszkujących jedno 
gospodarstwo w danej 
gminie na podstawie 
danych dostępnych  
w statystyce publicznej 

według formuły: 
Gprzed x SOG 

Wartość bazowa 
wskaźnika 

+ 

Określona (przez 
beneficjentów) 
sumaryczna liczba osób 
zameldowanych9  
w gospodarstwach 
rzeczywiście 
podłączonych do sieci 
wodociągowej 
/kanalizacyjnej  
w wyniku realizacji 
projektu na podstawie 
ewidencji ludności 

według formuły: 
Gprzed x SOG + Osewid 

Dokładność � Pracochłonna  
dla beneficjenta; 

� ZagroŜenie 
trudnościami  
w pozyskiwaniu 
danych  
od beneficjentów; 

� Mniejsza 
powtarzalność 
zastosowania 
metody. 

                                                
8 Główny Urząd Statystyczny w Warszawie, www.stat.gov.pl 
9 W kwestii określenia liczby osób zameldowanych w danym gospodarstwie przyjęto, iŜ liczone będą osoby zameldowane zarówno na pobyt stały, jak i osoby 
tymczasowo zameldowane pod danym adresem. 
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Metoda 
III 

Metoda z 
ewidencji II 

Metoda ta jest drugim wariantem powyŜszej metody  
z ewidencji I. Trzecia metoda pomiaru wskaźnika polega 
na pozyskaniu wartości wskaźnika bazowego,  
tj. liczby osób podłączonych do sieci 
wodociągowej/kanalizacyjnej w gminie z danych 
statystycznych udostępnianych w statystyce publicznej 
przez GUS10. W celu wyznaczenia wartości docelowej 
wskaźnika, do uzyskanej w powyŜszy sposób wartości 
bazowej dodano liczbę osób podłączonych do sieci 
wodociągowej/kanalizacyjnej w wyniku realizacji 
projektów ZPORR, wyznaczoną przez beneficjentów  
na podstawie gminnej ewidencji ludności.  

Liczba ludności 
podłączonej do sieci 
wodociągowej/kanalizacy
jnej w gminie przed 
rozpoczęciem realizacji 
projektu na podstawie 
danych dostępnych  
w statystyce publicznej 

według formuły: 
OsGUS 

Określenie (przez 
beneficjentów) 
sumarycznej liczby 
osób zameldowanych  
w gospodarstwach 
rzeczywiście 
podłączonych do sieci 
wodociągowej 
/kanalizacyjnej  
w wyniku realizacji 
projektu na podstawie 
ewidencji ludności 

według formuły: 
OsGUS + Osewid 

� Dokładne 
wyznaczenie 
liczby osób 
podłączonych do 
sieci wodociągo-
wej/kanalizacyj-
nej w wyniku 
realizacji 
projektu; 

� Wartość bazowa, 
dane GUS 
odnoszą się do 
liczby osób 
korzystających  
z sieci wodocią-
gowej/kanaliza-
cyjnej w gminie, 
a 
niepodłączonych; 

� Pracochłonna  
dla beneficjenta; 

� ZagroŜenie 
trudnościami  
w pozyskiwaniu 
danych  
od beneficjentów; 

� Mniejsza 
powtarzalność 
zastosowania 
metody. 

Źródło 4. Opracowanie własne 
 
gdzie: 
- Gprzed  liczba gospodarstw w gminie podłączonych do sieci wodociągowej /kanalizacyjnej przed realizacją projektu 
- Gpo  liczba gospodarstw w gminie podłączonych do sieci wodociągowej /kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektu 
- SOG  średnia liczba osób w gospodarstwie domowym w danej gminie 
- Osewid  liczba osób zameldowanych w gospodarstwach podłączonych do sieci wodociągowej /kanalizacyjnej na podstawie ewidencji ludności 

                                                
10 Liczba osób podłączonych do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej w gminie została określona wg stanu poprzedzającego rozpoczęcie realizacji danego projektu 
realizowanego w ramach ZPORR. Ogółem wykorzystano dane za okres 2003-2007. Dane publikowane przez GUS w serwisie internetowym w postaci Banku Danych 
Regionalnych, www.stat.gov.pl 
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Wartość wskaźnika bazowego dla wskaźników rezultatu jest to liczba osób podłączonych 
do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej w danej gminie przed rozpoczęciem realizacji 
poszczególnych projektów. Zatem zagregowany wskaźnik bazowy na poziomie 
województwa pokazuje stan sumaryczny liczby osób podłączonych do sieci 
wodociągowej/kanalizacyjnej przed realizacją projektów w gminach danego 
województwa, ale dotyczy wyłącznie tych gmin, w których były realizowane projekty 
ZPORR w latach 2004-2007 i zostały zakończone oraz skontrolowane do 31 grudnia 
2007 r..  

3.1.2 Definicja i metoda obliczania wskaźnika oddziaływania – Liczba ludności zabezpieczonej 
przed powodzią  

Zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej ZPORR (IZ ZPORR) z dnia 23 grudnia 
2004 r., z dniem 15 grudnia 2004 r. z systemu monitorowania ZPORR usunięte zostały 
wskaźniki oddziaływania na poziomie projektu, co oznacza, iŜ beneficjenci nie są 
zobowiązani do uwzględniania wskaźników oddziaływania (w tym przypadku danych 
odnośnie liczby ludności zabezpieczonej przed powodzią) we wniosku aplikacyjnym ani 
w sprawozdaniach. Jednak jednym ze wskaźników rezultatu dla tego typu projektów, 
który beneficjenci ZPORR mogą monitorować i raportować do Instytucji Pośredniczącej, 
jest powierzchnia obszaru zabezpieczonego przed powodzią. Zaproponowana metoda 
obliczenia wartości wskaźnika oddziaływania liczba ludności zabezpieczona przed 
powodzią została oparta na powierzchni obszaru zabezpieczonego przed powodzią, 
zarówno w przypadku projektów realizowanych w ramach ZPORR, jak  
i projektów/inwestycji finansowanych ze źródeł innych niŜ ZPORR. 

Elementem wyjściowym, na którym opierano się proponując metodę obliczania 
wskaźnika oddziaływania dla wszystkich projektów objętych badaniem, była wielkość 
powierzchni terenu zabezpieczonego przed powodzią (podawana w hektarach  
i przeliczana11 na km2) tak, aby następnie na tej podstawie określić liczbę ludności 
zamieszkującej dany teren. Powierzchnia zabezpieczona przed powodzią jest to wskaźnik 
rezultatu określony dla projektów ZPORR (kod wskaźnika 1.2.90 wg listy „Wskaźniki dla 
projektów ZPORR w ramach priorytetu I, II, III i IV ZPORR – Aktualna wersja z dnia  
11 maja 2007 r.”). W przypadku sytuacji, w której beneficjent projektów finansowanych 
w ramach ZPORR nie wybrał do monitorowania akurat tego wskaźnika rezultatu i nie 
podał jego wartości do IP, wartość ta była pozyskiwana bezpośrednio od beneficjentów 
realizujących projekty. Z kolei w odniesieniu do projektów finansowanych ze źródeł 
innych niŜ ZPORR (czyli ze środków publicznych), na podstawie wywiadów 
indywidualnych z WZMiUW wywnioskowano, iŜ moŜliwe jest uzyskanie danych  
o powierzchniach terenów zabezpieczonych przed powodzią równieŜ dla tych projektów. 
W związku z powyŜszym, podejście oparte na powierzchni terenu zabezpieczonego przed 
powodzią (ha) zostało zastosowane do wszystkich projektów z zakresu ochrony 
przeciwpowodziowej objętych badaniem.  

Dla terenów zabezpieczonych przed powodzią o mieszkaniowej funkcji 
zagospodarowania przestrzennego obliczenie wskaźnika oddziaływania przebiegało 
według następującego wzoru:  

                                                
11 Podawane w hektarach wartości powierzchni terenu zabezpieczonego przed powodzią zostały 
przeliczone na km 2 (1 ha=0,01 km2) ze względu na fakt, iŜ w statystyce publicznej gęstość 
zaludnienia gmin podawana jest w jednostce osoby/km2. Przeliczenie nie wpłynęło na dokładność 
metody. 
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LLZPP = LG/OG  x  OZPP 

gdzie:    
LG – liczba ludności w gminie, na terenie której znajduje się dany obszar  
OG – powierzchnia gminy w km2 
OZPP – wielkość obszaru zabezpieczonego przed powodzią (wskaźnik rezultatu)  
w [ha przeliczanych następnie na km2] 
LLZPP – liczba ludności zabezpieczona przed powodzią. 

Natomiast w przypadku innej niŜ mieszkaniowa funkcji zagospodarowania 
przestrzennego, dla danego terenu przyjęta została wartość wskaźnika oddziaływania 
wynosząca 0. Przykładowo taki sposób postępowania został przyjęty dla obszarów 
przeznaczonych pod tereny uprawne. 

3.2 Przebieg realizacji badania  

3.2.1 Postępowanie odnośnie wskaźników rezultatu Liczba osób podłączonych do sieci 
rozdzielczej wodociągów oraz Liczba osób podłączonych do sieci kanalizacyjnej 

Działania zmierzające do zebrania informacji o wielkości wskaźników rezultatu w postaci 
liczby osób podłączonych do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej w wyniku realizacji 
projektów finansowanych w ramach Działania 1.2, 3.1 i 3.2 zostały przeprowadzone  
w kilku etapach. 

Po pierwsze, w celu pozyskania wykazu projektów objętych niniejszym badaniem, które 
były realizowane w poszczególnych województwach, skierowano ankietę do 16 IP 
ZPORR. Wykaz projektów miał zawierać dane pozwalające na identyfikację 
beneficjentów i nawiązanie kontaktu, tj. tytuł, numer i daty rozpoczęcia oraz zakończenia 
projektu, a takŜe nazwę beneficjenta wraz z danymi kontaktowymi. Dodatkowo ankieta 
miała na celu pozyskanie wartości przedmiotowych wskaźników odnośnie tych 
projektów, dla których beneficjenci monitorowali je i raportowali do IP.  

Następnie, w celu pozyskania szczegółowych danych niezbędnych do wyliczenia 
wartości przedmiotowych wskaźników monitoringowych, skierowano ankietę  
do beneficjentów 672 projektów ZPORR. Odstąpiono od pozyskiwania bezpośrednich 
końcowych wartości wskaźników bazowych i docelowych od beneficjentów ZPORR, 
natomiast przekazywane były dane pośrednie niezbędne do wyliczenia wartości tychŜe 
wskaźników, tak aby zapewnić jednolitości obliczeń. Wynika to z faktu, iŜ na podstawie 
wywiadów z beneficjentami, którzy monitorowali przedmiotowe wskaźniki stwierdzono, 
iŜ z powodu braku wytycznych co do sposobu obliczania liczby ludności podłączonej  
do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej, stosowali oni róŜnorodne metody obliczeń  
o róŜnym stopniu dokładności.  

W ankiecie beneficjenci projektów z zakresu budowy/modernizacji sieci wodociągowej 
zostali poproszeni o podanie: 

� Liczby gospodarstw podłączonych do sieci wodociągowej w gminie wg stanu 
przed realizacją danego projektu ZPORR; 

� Liczby gospodarstw podłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji 
danego projektu ZPORR (wg stanu na 31 grudnia 2007 r.); 

� Liczby osób podłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji 
przedmiotowego projektu ZPORR (wg stanu na 31 grudnia 2007 r.).  
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Jak widać w powyŜszym wypunktowaniu, dla liczby gospodarstw i ludności 
podłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji danego projektu ZPORR 
określono zakres czasowy przekazywanych danych wg stanu  
na 31 grudnia 2007 r.. Jest to wynikiem pilotaŜu ankiet, na podstawie którego 
stwierdzono, iŜ niezaleŜnie od stopnia zrealizowania zakładanej wartości wskaźnika dla 
danego projektu, wiele budynków zostaje podłączonych do sieci juŜ po zakończeniu  
i skontrolowaniu przez IP, dlatego nie są one wykazywane  
w sprawozdaniach końcowych. Takie podejście pozwoliło to na odzwierciedlenie  
i zbadanie rzeczywistego stanu gospodarstw oraz liczby osób podłączonych do sieci 
wodociągowej.  

Analogiczne wartości odnośnie liczby gospodarstw i osób podłączonych do sieci 
kanalizacyjnej dotyczyły projektów z zakresu budowy /modernizacji sieci kanalizacyjnej. 
Beneficjenci realizujący tzw. projekty kompleksowe, tj. obejmujące budowę  
i/lub modernizację zarówno sieci wodociągowej, jak i kanalizacyjnej, byli zobowiązani 
przekazać wszystkie powyŜsze dane. 

Do ankiety skierowanej do beneficjentów dołączone zostało równieŜ pytanie o wartości 
wskaźników docelowych oraz bazowych, które beneficjenci podali do IP oraz sposób ich 
wyliczenia (tylko odnośnie wskaźników rezultatu będących przedmiotem niniejszego 
badania). Miało to umoŜliwi ć zbadanie, w jaki sposób beneficjenci wyznaczyli wartości 
wskaźników rezultatu przekazywanych IP.  

W ramach ankiety dołączone zostało dodatkowe pytanie otwarte dotyczące  
m.in. problemów, jakie napotkali beneficjenci w związku z monitoringiem wskaźników 
objętych niniejszym badaniem zarówno na etapie raportowania do IP, jak i w odniesieniu 
do metod zaproponowanych w ankiecie, aby dzięki temu moŜna było zidentyfikować 
trudności, które zniechęciły beneficjentów do wyboru tych wskaźników rezultatu. 
Ponadto proszono beneficjentów o ocenę adekwatności wskaźników i proponowanych 
metod ich liczenia do realizowanego przez nich projektu oraz sytuacji w gminie. 

Po uzyskaniu odpowiedzi od beneficjentów została przeprowadzona weryfikacja, czy dla 
wszystkich projektów zostały podane Ŝądane informacje. W przypadku stwierdzenia 
braków przeprowadzano na bieŜąco rozmowy telefoniczne z poszczególnymi 
beneficjentami w celu pozyskania brakujących danych w celu uzyskania moŜliwie 
największego odsetka zwrotu ankiet. 

Jednocześnie dokonano wyboru projektów kwalifikujących się do badania, to jest takich, 
które zakładały budowę/modernizację sieci wodociągowej/kanalizacyjnej. Odrzucono 
projekty obejmujące budowę/modernizację stacji uzdatniania wody, oczyszczalni 
ścieków i innych typów, co do których beneficjenci w odpowiedzi na ankietę przekazali 
informację, iŜ w ramach danego projektu nie budowano/modernizowano sieci 
wodociągowej ani kanalizacyjnej. 

W Tabelach 5 - 8 na kolejnych stronach niniejszego rozdziało zostały przedstawione 
następujące zestawienia:  

� Liczby projektów przekazanych przez IP oraz kwalifikujących się do badania 
oraz liczba otrzymanych odpowiedzi wraz z odsetkami zwrotu projektów 
rzeczywiście objętych badaniem wraz z określeniem stopnia zwrotu ankiet; 

� Liczby projektów kwalifikujących się do badania ogółem i w poszczególnych 
województwach w podziale na Działania ZPORR; 
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w dwóch okresach, to jest od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2007 r. oraz od 1 stycznia 
2007 r. do 31 grudnia 2007 r. 

Natomiast szczegółowe zestawienia: 
� Liczby otrzymanych odpowiedzi i odsetek zwrotu ankiet (w odniesieniu  

do projektów kwalifikujących się) w podziale na trzy metody obliczania wartości 
wskaźników rezultatu; 

� Odsetka liczby projektów poddanych analizie w stosunku do liczby projektów 
kwalifikujących się do badania w podziale wg Działań ZPORR; 

� Rozkład liczby projektów poddanych analizie w poszczególnych województwach 
względem województw oraz Działań ZPORR; 

równieŜ w dwóch wymienionych powyŜej okresach zostały zawarte w Tabelach 28–39  
w Załączniku 7.2  do raportu. 
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Tabela 5. Liczba projektów przekazanych przez IP oraz kwalifikuj ących się do badania oraz liczba otrzymanych odpowiedzi wraz z odsetkami zwrotu (dane za 
okres od 1 maja 2004 do 31 grudnia 2007 r.) 
Województwo Liczba 

projektów 
przekaza-
nych przez 
IP ogółem 

Liczba 
otrzyma-

nych ankiet 
ogółem 

Odsetek 
zwrotu 
ankiet 
ogółem 

Liczba 
projektów 

kwalifikuj ą-
cych się do 

badania 

Odsetek 
liczby 

projektów 
kwalifikuj ą-
cych się do 

badania  
w stosunku 
do danych 
przekaza-
nych przez 

IP 

Liczba 
otrzyma-

nych ankiet 
odnośnie 

projektów 
kwalifikuj ą-
cych się do 

badania 

Odsetek 
zwrotu 
ankiet 

projektów 
kwalifikuj ą-
cych się do 

badania 

Liczba 
otrzyma-

nych 
odpowiedzi 
Metoda I 

Liczba 
otrzyma-

nych 
odpowiedzi 
Metoda II 

Liczba 
otrzyma-

nych 
odpowiedzi 
Metoda III 

Dolnośląskie 43 42 97,7% 34 79,1% 33 97,1% 33 33 33 

Kujawsko-pomorskie 42 42 100,0% 38 90,5% 38 100,0% 38 38 38 

Lubelskie  43 43 100,0% 33 76,7% 33 100,0% 33 26 26 

Lubuskie 29 28 96,6% 27 93,1% 26 96,3% 26 25 25 

Łódzkie 35 35 100,0% 30 85,7% 30 100,0% 27 23 26 

Małopolskie 42 42 100,0% 35 83,3% 35 100,0% 33 32 33 

Mazowieckie 99 98 99,0% 88 88,9% 87 98,9% 87 82 82 

Opolskie 26 26 100,0% 19 73,1% 19 100,0% 19 16 16 

Podkarpackie 37 37 100,0% 34 91,9% 34 100,0% 34 33 33 

Podlaskie 38 38 100,0% 38 100,0% 38 100,0% 37 34 35 

Pomorskie 13 13 100,0% 12 92,3% 12 100,0% 10 7 9 

Śląskie 16 15 93,8% 16 100,0% 15 93,8% 15 15 15 

Świętokrzyskie  35 33 94,3% 35 100,0% 33 94,3% 33 31 31 

Warmińsko-mazurskie 79 78 98,7% 62 78,5% 61 98,4% 61 61 61 

Wielkopolskie 58 58 100,0% 51 87,9% 51 100,0% 51 48 48 

Zachodniopomorskie 37 30 81,1% 31 83,8% 24 77,4% 22 19 21 

SUMA 672 658 97,9% 583 86,8% 569 97,6% 559 523 532 

Źródło 5. Opracowanie własne 
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Tabela 6. Liczba projektów kwalifikuj ących się do badania ogółem i w poszczególnych województwach w podziale na Działania ZPORR (dane za okres  
od 1 maja 2004 do 31 grudnia 2007 r.) 
 

Działanie 1.2 Działanie 3.1 Działanie 3.2 

Województwo 

Budowa lub 
modernizacja 

urządzeń 
zaopatrzenia  

w wodę i poboru 
wody 

Budowa lub 
modernizacja 
urządzeń do 

odprowadzania  
i oczyszczania 
ścieków 

Budowa lub 
modernizacja 

urządzeń 
zaopatrzenia  

w wodę i poboru 
wody 

Budowa lub 
modernizacja 
urządzeń do 

odprowadzania 
 i oczyszczania 
ścieków 

Budowa lub 
modernizacja 

urządzeń 
zaopatrzenia  

w wodę i poboru 
wody 

Budowa lub 
modernizacja 
urządzeń do 

odprowadzania  
i oczyszczania 
ścieków 

Suma projektów 
kwalifikuj ących 
się do badania 

Dolnośląskie 0 3 11 17 0 3 34 

Kujawsko-pomorskie 0 3 5 20 4 6 38 

Lubelskie  0 5 9 10 5 4 33 

Lubuskie 0 4 6 11 2 4 27 

Łódzkie 3 6 10 6 3 2 30 

Małopolskie 0 3 6 21 2 3 35 

Mazowieckie 3 7 24 32 14 8 88 

Opolskie 0 2 5 10 0 2 19 

Podkarpackie 0 5 11 10 4 4 34 

Podlaskie 1 5 10 8 5 9 38 

Pomorskie 0 0 3 9 0 0 12 

Śląskie 3 7 3 3 0 0 16 

Świętokrzyskie  1 1 25 3 3 2 35 

Warmińsko-mazurskie 1 4 33 21 0 3 62 

Wielkopolskie 0 7 8 36 0 0 51 

Zachodniopomorskie 0 2 15 13 0 1 31 

SUMA 12 64 184 230 42 51 583 

Źródło 6. Opracowanie własne 
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Tabela 7. Liczba projektów przekazanych przez IP oraz kwalifikuj ących się do badania oraz liczba otrzymanych odpowiedzi wraz z odsetkami zwrotu (dane za 
okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.) 

Województwo 

Liczba 
projektów 
przekaza-
nych przez 
IP ogółem 

Liczba 
otrzyma-

nych ankiet 
ogółem 

Odsetek 
zwrotu 
ankiet 
ogółem 

Liczba 
projektów 
kwalifiku-
jących się 

do badania 

Odsetek 
liczby 

projektów 
kwalifiku-
jących się 

do badania 
w stosunku 
do danych 
przekaza-
nych przez 

IP 

Liczba 
otrzyma-

nych ankiet 
odnośnie 

projektów 
kwalifiku-
jących się 
badania 

Odsetek 
zwrotu 
ankiet 

projektów 
kwalifiku-
jących się 

do badania 

Liczba 
otrzyma-

nych 
odpowiedzi 
Metoda I 

Liczba 
otrzyma-

nych 
odpowiedzi 
Metoda II 

Liczba 
otrzyma-

nych 
odpowiedzi 
Metoda III 

Liczba 
projektów 

komplekso-
wych 

Dolnośląskie 12 12 100,0% 10 83,3% 10 100,0% 10 10 10 0 

Kujawsko-pomorskie 8 8 100,0% 7 87,5% 7 100,0% 7 7 7 0 

Lubelskie  9 9 100,0% 9 100,0% 9 100,0% 9 9 9 0 

Lubuskie 3 3 100,0% 2 66,7% 2 100,0% 2 2 2 0 

Łódzkie 0 0 -* 0 - 0 - 0 0 0 0 

Małopolskie 15 15 100,0% 11 73,3% 11 100,0% 10 10 10 1 

Mazowieckie 18 18 100,0% 16 88,9% 16 100,0% 16 15 15 1 

Opolskie 5 5 100,0% 1 20,0% 1 100,0% 1 1 1 0 

Podkarpackie 11 11 100,0% 11 100,0% 11 100,0% 11 11 11 0 

Podlaskie 4 4 100,0% 4 100,0% 4 100,0% 4 4 4 0 

Pomorskie 1 1 100,0% 1 100,0% 1 100,0% 1 1 1 0 

Śląskie 8 7 87,5% 8 100,0% 8 100,0% 7 7 7 0 

Świętokrzyskie  9 8 88,9% 8 88,9% 7 87,5% 7 7 7 1 

Warmińsko-mazurskie 15 15 100,0% 10 66,7% 10 100,0% 10 10 10 2 

Wielkopolskie 2 2 100,0% 2 100,0% 2 100,0% 2 2 2 0 

Zachodniopomorskie 4 4 100,0% 2 50,0% 2 100,0% 1 1 2 0 

SUMA 124 122 98,4% 102 82,3% 101 99,0% 98 97 98 5 

Źródło 7. Opracowanie własne 
*-projekty w danym podtypie działania nie były realizowane na terenie województwa 
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Tabela 8. Liczba projektów kwalifikuj ących się do badania ogółem i w poszczególnych województwach w podziale na Działania ZPORR (dane za okres  
od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.) 

Działanie 1.2 Działanie 3.1 Działanie 3.2 

Województwo 

Budowa lub 
modernizacja 

urządzeń 
zaopatrzenia  

w wodę i poboru 
wody 

Budowa lub 
modernizacja 
urządzeń do 

odprowadzania  
i oczyszczania 
ścieków 

Budowa lub 
modernizacja 

urządzeń 
zaopatrzenia  

w wodę i poboru 
wody 

Budowa lub 
modernizacja 
urządzeń do 

odprowadzania  
i oczyszczania 
ścieków 

Budowa lub 
modernizacja 

urządzeń 
zaopatrzenia  

w wodę i poboru 
wody 

Budowa lub 
modernizacja 
urządzeń do 

odprowadzania  
i oczyszczania 
ścieków 

Suma projektów 
kwalifikuj ących 
się do badania 

Dolnośląskie 0 2 4 4 0 0 10 

Kujawsko-pomorskie 0 1 1 2 1 2 7 

Lubelskie  0 1 3 3 1 1 9 

Lubuskie 0 1 0 0 0 1 2 

Łódzkie 0 0 0 0 0 0 0 

Małopolskie 0 1 3 5 1 1 11 

Mazowieckie 1 3 0 1 8 3 16 

Opolskie 0 0 0 1 0 0 1 

Podkarpackie 0 1 2 4 3 1 11 

Podlaskie 0 1 1 1 0 1 4 

Pomorskie 0 0 0 1 0 0 1 

Śląskie 2 5 0 1 0 0 8 

Świętokrzyskie  1 1 5 1 0 0 8 

Warmińsko-mazurskie 1 2 4 3 0 0 10 

Wielkopolskie 0 1 0 1 0 0 2 

Zachodniopomorskie 0 1 0 1 0 0 2 

SUMA 5 21 23 29 14 10 102 

Źródło 8. Opracowanie własne
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3.2.2 Postępowanie odnośnie wskaźnika oddziaływania Liczba ludności zabezpieczonej przed 
powodzią  

Badanie rozpoczęto od zapytania skierowanego do 4 IP w celu uzyskania danych 
kontaktowych do beneficjentów realizujących projekty z zakresu ochrony 
przeciwpowodziowej w ramach Działania 1.2 (po jednym projekcie w województwie 
małopolskim, mazowieckim i podkarpackim) oraz w ramach Działania 3.1 (jeden projekt 
w województwie dolnośląskim). W efekcie badaniem zostały objęte 4 województwa,  
tj. dolnośląskie, małopolskie, podkarpackie oraz mazowieckie.  

W celu zbadania oddziaływania projektów z zakresu zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego realizowanych w ramach ZPORR na tle innych projektów  
w czterech wyŜej wymienionych województwach, badaniem objęto równieŜ projekty 
finansowane ze źródeł innych niŜ ZPORR, w tym z krajowych środków publicznych.  

Skierowano ankiety z zapytaniem o moŜliwość pozyskania wymaganych danych  
do 7 RZGW, 17 WZMiUW oraz do 17 RDLP. Na podstawie korespondencji oraz 
licznych rozmów telefonicznych z przedstawicielami powyŜszych instytucji dotyczącymi 
funkcji realizowanych przez nie inwestycji oraz standardów sprawozdawczości  
z realizacji tych inwestycji stwierdzono, iŜ uzasadnione jest objęcie badaniem wyłącznie 
projektów realizowanych przez WZMiUW. W związku z powyŜszym, szczegółowa 
ankieta mająca na celu pozyskanie danych o powierzchniach zabezpieczonych w wyniku 
realizacji poszczególnych projektów została skierowana do 4 WZMiUW  
w województwach objętych badaniem. W województwie mazowieckim, ze względu na 
brak moŜliwości pozyskania danych bezpośrednio od WZMiUW, szczegółowa ankieta 
została skierowana do 6 oddziałów WZMiUW: w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, 
Radomiu, Sokołowie Podlaskim i Warszawie. 

W ankiecie zawarto pytanie o powierzchnię obszarów zabezpieczonych przed powodzią 
(w wyniku projektów/inwestycji realizowanych w latach 2004-2007,  
a zakończonych/oddanych do eksploatacji12 do dnia 31 grudnia 2007 r.) według stanu  
na dzień 31 grudnia 2007 r., w celu zachowania jednolitego przedziału czasowego. 
Jednocześnie ankieta zawierała pytanie o wskaźnik bazowy, czyli o stan na dzień  
31 grudnia 2003 r. Instytucje te zostały równieŜ poproszone o przekazanie wykazów 
projektów/inwestycji spełniających warunki postawione w badaniu wraz z danymi 
kontaktowymi beneficjentów.  

                                                
12 Odnośnie zakresu niniejszego badania przyjęto, iŜ analizie zostaną poddane efekty projektów 
inwestycji zakończonych i skontrolowanych do dnia 31 grudnia 2007 r. W związku z faktem,  
iŜ inwestycje z zakresu zabezpieczenia przeciwpowodziowego finansowane ze środków 
publicznych nie podlegają kontroli (jak ma to miejsce w przypadku projektów finansowanych  
w ramach ZPORR), dla inwestycji finansowanych z innych źródeł, w tym z krajowych środków 
publicznych, naleŜało zdefiniować moment, w którym inwestycja jest uznawana za zakończoną. 
Na potrzeby niniejszego badania, w oparciu o opinię przedstawiciela Mazowieckiego Zarządu 
Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz w porozumieniu z Zamawiającym, dla inwestycji 
realizowanych ze źródeł innych niŜ ZPORR za datę zakończenia inwestycji przyjęto datę  
jej oddania do eksploatacji.  Argumentem przemawiającym za takim podejściem jest fakt, iŜ jest  
to wyraźny i łatwy do określenia etap realizacji inwestycji dla wszystkich typów projektów 
objętych badaniem. Oznacza to, iŜ badaniem objęto te inwestycje finansowane spoza ZPORR, 
które zostały oddane do eksploatacji między 1 maja 2004 r. a 31 grudnia 2007 r. 
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Ze względu na specyfikę projektów, badaniem zostały objęte wyłącznie te realizowane 
przez WZMiUW. Są to projekty/inwestycje w ramach wszystkich typów projektów  
z zakresu zapobiegania powodziom, które zostały wyróŜnione dla Działania 1.2 ZPORR: 

� Regulacja cieków wodnych (pogłębianie, zapory, stabilizacja brzegów, prace 
remontowe w korytach rzecznych, itd.), która poprawia bilans wodny  
i uwzględnia potrzeby ochrony przyrody; 

� Budowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych wraz z niezbędnymi 
drogami dojazdowymi; 

� Budowa i modernizacja małych zbiorników retencyjnych i stopni wodnych  
w ramach tzw. „małej retencji”. 

Natomiast badaniem nie zostały objęte projekty/inwestycje dotyczące regulacji cieków 
wodnych (pogłębianie, zapory, stabilizacja brzegów, prace remontowe w korytach 
rzecznych, itd.) realizowane przez RZGW, projekty w zakresie „małej retencji” 
realizowane przez RDLP oraz projekty dotyczące ochrony brzegów morskich. 
Uzasadnienie takiego podejścia zaprezentowano poniŜej oraz w rozdziale dotyczącym 
problemów odnośnie badania wskaźnika oddziaływania (Rozdział 4.2). Natomiast 
nieuwzględnienie projektów dotyczących ochrony brzegów morskich wynika z faktu, iŜ 
ze względu na połoŜenie badanych 4 województw, nie realizuje się na ich obszarze tego 
typu projektów. 

Wykaz projektów objętych badaniem w podziale na typy projektów w poszczególnych 
województwach został przedstawiony w poniŜszej Tabeli 9. 
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Tabela 9. Wykaz projektów objętych badaniem w podziale na typy projektów w poszczególnych województwach. 

                                                
13 Badaniem objęto inwestycje z zakresu regulacji cieków wodnych realizowane wyłącznie przez WZMiUW, natomiast nie badano inwestycji tego typu realizowanych 
przez RZGW. 
14 Badaniem objęto inwestycje z zakresu budowy i modernizacji małych zbiorników retencyjnych i stopni wodnych realizowane wyłącznie przez WZMiUW, natomiast 
nie badano inwestycji realizowanych przez RDLP. 

Dolnośląskie Małopolskie Mazowieckie Podkarpackie 

Typ projektu 
ZPORR Poza 

ZPORR 
ZPORR Poza 

ZPORR 
ZPORR Poza 

ZPORR 
ZPORR Poza 

ZPORR 

Suma 
ogółem 

wg typów 
projektów 

Odsetek względem 
typów projektów 

[%]  
(liczba projektów 

danego 
typu*100/liczba 

projektów 
ogółem) 

Regulacja cieków wodnych, która poprawia 
bilans wodny i uwzględnia potrzeby ochrony 
przyrody13 

1 33 0 0 0 2 0 4 40 36,7 

Tworzenie polderów (w tym zalesianie) oraz 
odtwarzanie naturalnych terenów zalewowych 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

Budowa i modernizacja wałów 
przeciwpowodziowych wraz z niezbędnymi 
drogami dojazdowymi 

0 7 1 25 1 16 1 15 66 60,6 

Budowa i modernizacja małych zbiorników 
retencyjnych i stopni wodnych w ramach tzw. 
małej retencji14 

0 3 0 0 0 0 0 0 3 2,7 

Ochrona brzegów morskich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suma: 1 43 1 25 1 18 1 19 

Suma projektów ogółem w województwach: 44 26 19 20 

Odsetek względem województw [%] 
(liczba projektów w 
województwie*100/liczba projektów 
ogółem) 

40,4 23,9 17,4 18,3 

109 100% 

Źródło 9. Opracowanie własne 
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W zawartym w powyŜszej Tabeli 9 wykazie projektów objętych badaniem w podziale  
na poszczególne typy moŜna zaobserwować, iŜ od WZMiUW uzyskano dane  
o powierzchniach zabezpieczonych przed powodzią nie tylko dla projektów z zakresu 
budowy/modernizacji wałów przeciwpowodziowych, ale równieŜ dla projektów typu 
regulacja cieków wodnych i budowa/modernizacja małych zbiorników retencyjnych, 
dzięki czemu inwestycje te mogły zostać zakwalifikowane do badania i objęte analizą. 

W związku z faktem, iŜ WZMiUW nie gromadzą informacji o liczbie ludności 
zabezpieczonej przed powodzią w wyniku realizowanych przez siebie projektów,  
w kolejnym etapie badania została wysłana ankieta do gmin, na terenie których 
zlokalizowane są obszary zabezpieczone przed powodzią. Ze względu na opóźnione 
przekazanie danych przez Mazowiecki WZMiUW i oddziały Mazowieckiego WZMiUW, 
ankieta została skierowana do gmin wyłącznie w trzech województwach: dolnośląskim, 
małopolskim i podkarpackim (88 projektów, 67 gmin).  

Gminy te zostały poproszone o informację, czy dany obszar był zamieszkany wg stanu na 
dzień 31 grudnia 2003 r. oraz na dzień 31 grudnia 2007 r. oraz o funkcję 
zagospodarowania przestrzennego danego terenu, wyznaczoną w oparciu o Plan 
zagospodarowania przestrzennego gminy lub Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy. Dodatkowo, ankiety skierowane  
do beneficjentów projektów przeciwpowodziowych finansowanych z róŜnych źródeł 
zostały uzupełnione o pytanie dotyczące bezpośrednio liczby ludności chronionej przed 
powodzią zamieszkującej dany teren na podstawie liczby gospodarstw znajdujących się 
na tym terenie i ewidencji ludności. Według tej metody wartość wskaźnika jest 
wyznaczana na podstawie liczby gospodarstw domowych znajdujących się na danym 
terenie i rzeczywistej liczby ludności zamieszkującej te gospodarstwa na podstawie 
ewidencji gminnej. PowyŜsza metoda została zastosowana zarówno dla wyliczenia 
wartości wskaźników bazowych według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r., jak i wartości 
docelowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 r.  

W związku z tym, Ŝe dane odnośnie inwestycji z zakresu zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego realizowanych przez Mazowiecki WZMiUW zostały przekazane 
Wykonawcy z opóźnieniem, ankiety nie zostały skierowane do gmin w województwie 
mazowieckim. Dodatkowo, bezpośrednio od gmin otrzymano informacje odnośnie 
zaledwie 10 z 88 inwestycji realizowanych w pozostałych trzech województwach, czyli 
odsetek zwrotu ankiet wyniósł 11,36%. Oznacza to, iŜ dla zdecydowanej większości 
projektów niemoŜliwe było uzyskanie danych odnośnie liczby ludności zabezpieczonej 
przed powodzią bezpośrednio od gmin, na terenie których te inwestycje są zlokalizowane.  
W związku z powyŜszym przyjęta została metoda obliczania wartości wskaźnika 
oddziaływania na podstawie funkcji zagospodarowania przestrzennego danego obszaru. 
Biorąc pod uwagę niski stopień zwrotu ankiet, w sytuacji braku danych od gmin odnośnie 
funkcji zagospodarowania przestrzennego kierowano się informacjami przekazanymi 
przez WZMiUW odnośnie tego, czy dany obszar zabezpieczony przed powodzią jest 
zamieszkały, czy nie. 

W poniŜszej Tabeli 10 został przedstawiony wykaz gmin, w których realizowane były 
inwestycje z zakresu zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Wykaz opracowano  
z uwzględnieniem podziału na województwa oraz źródła finansowania inwestycji.  

Natomiast szczegółowy wykaz projektów z zakresu zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego finansowanych ze źródeł innych niŜ ZPORR objętych niniejszym 
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badaniem (wraz z wartościami bazowymi i docelowymi wskaźników oddziaływania na 
poziomie projektów) został przedstawiony w Załączniku 7.4.  

Tabela 10. Wykaz gmin, w których realizowane były projekty z zakresu zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego w podziale na województwa. 

Województwo 
Źródło 
finansowa-
nia 

Gmina 
Liczba 

projektów 
Liczba gmin/projektów 
objętych badaniem 

ZPORR Lądek Zdrój 1 

Bogaczowice 2 

Długołęka 3 

Dobroszyce 1 

DzierŜoniów 1 

Głogów 2 

Jemielno 1 

Jerzmanowa 1 

JeŜów Sudecki 1 

Kamienna Góra 1 

Kondratowice 1 

Legnickie Pole 1 

Lubań 1 

Lubin 1 

Lwówek Śląski 1 

Marcinowice 2 

Miękinia 1 

Mysłakowice 1 

Liczba gmin, w których były 
realizowane projekty z zakresu 
zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego ogółem 
(35), w tym: 

� Liczba gmin, w 
których były 
realizowane projekty 
w ramach ZPORR 
(1); 

� Liczba gmin, w 
których były 
realizowane projekty 
poza ZPORR (34). 

Niemcza 1 

Pęcław 1 

Pieńsk 1 

Przeworno 1 

Stoszowice 1 

Strzegom 1 

Sulików 1 

Ścinawa 1 

Środa Śląska  2 

Świdnica 2 

Świebodzice 1 

Święta Katarzyna 1 

Wleń 1 

Wrocław 2 

Zgorzelec 1 

śarów 1 

Dolnośląskie Poza 
ZPORR 

śmigród 2 

Liczba projektów z zakresu 
zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego ogółem 
(44), w tym: 

� Liczba projektów 
realizowanych w 
ramach ZPORR (1); 

� Liczba projektów 
realizowanych ze 
źródeł innych niŜ 
ZPORR (43). 

ZPORR Chełmek 1 

Babice 5 

Biecz 2 

Bolesław 2 

Brzeszcze 1 

Chełmek 2 

Małopolskie 

Poza 
ZPORR 

Drwinia 1 

Liczba gmin, w których były 
realizowane projekty z zakresu 
zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego ogółem 
(15), w tym: 

� Liczba gmin, w 
których były 
realizowane projekty 
w ramach  ZPORR 
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Województwo 
Źródło 
finansowa-
nia 

Gmina Liczba 
projektów 

Liczba gmin/projektów 
objętych badaniem 

(1); 
� Liczba gmin, w 

których były 
realizowane projekty 
poza ZPORR (14). 

Gręboszów 1 

LibiąŜ 2 

Mędrzechów 1 

Oświęcim 3 

Skawina 1 

Spytkowice 1 

Szczucin 3 

Szczurowa 2 

Liczba projektów badaniem 
zakresu zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego ogółem 
(28), w tym: 

� Liczba projektów 
realizowanych w 
ramach ZPORR (1); 

� Liczba projektów 
realizowanych ze 
źródeł innych niŜ 
ZPORR (27). 

Gąbin 1 

ZPORR 
Słubice 1 

Liczba gmin, w których były 
realizowane projekty z zakresu 
zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego ogółem 
(16), w tym: 

� Liczba gmin, w 
których były 
realizowane projekty 
w ramach  ZPORR 
(2); 

� Liczba gmin, w 
których były 
realizowane projekty 
poza ZPORR (14). 

Chotcza 4 

Gąbin 1 

Gniewoszów 1 

Jabłonna Lacka 1 

Magnuszew 1 

Nowy Dwór 
Mazowiecki 

1 

Promna 1 

Pułtusk 1 

Radzymin 1 

Sadowne 1 

Sieciechów 1 

Słubice 2 

Wilga 1 

Mazowieckie 

Poza 
ZPORR 

Warszawa 1 

Liczba projektów z zakresu 
zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego ogółem 
(20), w tym: 

� Liczba projektów 
realizowanych w 
ramach ZPORR (2); 

� Liczba projektów 
realizowanych ze 
źródeł innych niŜ  
ZPORR (18). 

ZPORR Gorzyce 1 

Zaleszany 1 

Boguchwała 1 

Borowa 4 

Czermin 4 

Gawłuszowice 4 

Podkarpackie 

Poza 
ZPORR 

Gorzyce 2 

Liczba gmin, w których były 
realizowane projekty z zakresu 
zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego ogółem 
(15), w tym: 

� Liczba gmin, w 
których były 
realizowane projekty 
w ramach ZPORR 
(2); 
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Województwo 
Źródło 
finansowa-
nia 

Gmina Liczba 
projektów 

Liczba gmin/projektów 
objętych badaniem 

� Liczba gmin, w 
których były 
realizowane projekty 
poza ZPORR (15). 

Mielec 1 

Ostrów 1 

Padew Narodowa 4 

Radomyśl nad Sanem 2 

Rudnik nad Sanem 1 

Rymanów 1 

Tarnobrzeg 1 

Zaleszany 2 

Liczba projektów z zakresu 
zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego ogółem 
(20), w tym: 

� Liczba projektów 
realizowanych w 
ramach ZPORR (1); 

� Liczba projektów 
realizowanych ze 
źródeł innych niŜ 
ZPORR (19). 

Źródło 10. Opracowanie własne 
 



„Analiza wartości wskaźników monitoringowych Działań 1.2, 3.1 oraz 3.2 ZPORR z zakresu ochrony 

środowiska” - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – raport końcowy 

58 

4 Problemy zidentyfikowane w trakcie realizacji 
badania  

4.1 Problemy odnośnie badania wskaźników rezultatu 

W poniŜszych podrozdziałach raportu przedstawiono problemy, które pojawiły  
się podczas pozyskiwania danych w ramach realizacji badania. 

4.1.1 RóŜne definicje wskaźników rezultatu w dokumentach programowych Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 

W UZPORR wskaźnik rezultatu określony jest jako liczba osób podłączonych do sieci 
wodociągowej/kanalizacyjnej, natomiast w systemie monitoringu wskaźniki  
są zdefiniowane jako liczba osób korzystających z sieci wodociągowej/kanalizacyjnej.  

Zgodnie z listą „Wskaźniki dla projektów ZPORR w ramach priorytetu I, II, III i IV 
ZPORR – Aktualna wersja z dnia 11 maja 2007 r.” wskaźniki rezultatu zostały 
zdefiniowane następująco: 

� Wskaźnik rezultatu dla projektów z zakresu budowy/modernizacji sieci 
wodociągowej: 

1. dla Działania 1.2 – Liczba osób korzystających z wodociągów –  
kod wskaźnika 1.2.63; 

2. dla Działania 3.1 – Liczba osób korzystających z sieci wodociągowej –  
kod wskaźnika 3.1.96;  

3. dla Działania 3.2 – Liczba osób korzystających z sieci wodociągowej –  
kod wskaźnika 3.2.90. 

� Wskaźnik rezultatu dla projektów z zakresu budowy/modernizacji sieci 
kanalizacyjnej: 

1. dla Działania 1.2 – Liczba osób korzystających z kanalizacji –  
kod wskaźnika 1.2.68; 

2. dla Działania 3.1 – Liczba osób korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej – 
kod wskaźnika 3.1.101;  

3. dla Działania 3.2 – Liczba osób korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej – 
kod wskaźnika 3.2.95. 

Wskaźnik rezultatu zdefiniowany jako liczba osób podłączonych do sieci 
wodociągowej/kanalizacyjnej obejmuje jedynie budynki wykorzystywane na cele 
mieszkaniowe, a jego wartość jest sumaryczną liczbą zameldowanych w nich osób.  
Nie obejmuje on budynków zakładów pracy, instytucji publicznych takich jak szkoły, 
szpitale, czy teŜ terenów inwestycyjnych, działek rekreacyjnych bądź dzielnic 
przemysłowych. Pomimo braku meldunku osób w tych budynkach, liczba osób 
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korzystających w nich z wodociągów i/lub kanalizacji jest często bardzo wysoka. 
Rozmowy telefoniczne z beneficjentami ZPORR wykazały, iŜ bardzo często  
w raportowanej do IP wartości wskaźnika rezultatu ujmowali oni liczbę osób 
korzystających z sieci wodociągowej/kanalizacyjnej dla budynków niemieszkalnych 
podłączonych do sieci w wyniku realizacji projektu. Przykładowo, w przypadku szkół 
beneficjent stosował podejście, iŜ liczba osób korzystających z wodociągów/kanalizacji 
to suma uczniów uczących się i nauczycieli pracujących w szkole; dla zakładów pracy 
była to liczba osób zatrudnionych; dla hoteli suma liczby pracowników oraz średniej 
liczby gości przyjmowanej rocznie itp. W rozmowach telefonicznych beneficjenci podjęli 
równieŜ kwestię domów rekreacyjnych, które bardzo często pełnią funkcję domów 
weekendowych, a przebywające w nich osoby zameldowane są nie na terenie danej 
gminy, ale w większych miastach zlokalizowanych w okolicy. W takich przypadkach,  
w celu określenia liczby osób korzystających z kanalizacji mnoŜono liczbę gospodarstw 
przez odgórnie przyjęty mnoŜnik mający wyraŜać średnią liczbę osób przypadających na 
jeden dom rekreacyjny. 

Z uwagi na to, Ŝe liczba osób podłączonych a liczba osób korzystających to dwa róŜne 
pojęcia, agregacja tych wskaźników z systemu monitoringu nie da oczekiwanych 
wartości. 

4.1.2 Zastosowanie metody z mnoŜnikiem i metody z ewidencji I i II do obliczenia wartości 
wskaźników rezultatu 

W ankiecie skierowanej do beneficjentów ZPORR zawarto prośbę o wyznaczenie 
wartości wskaźników będących przedmiotem badania wg zaproponowanej metody w celu 
zapewnienia jednolitości wyliczeń danych. W raporcie metodologicznym zostały 
wskazane dwie metody, nazwane odpowiednio: metoda z ewidencji oraz metoda  
z mnoŜnikiem. Na etapie realizacji badania zostały opracowane dwa warianty metody  
z ewidencji, w związku z czym wartości wskaźników były obliczane w oparciu o trzy 
metody.  

W kwestii metody z mnoŜnikiem moŜna stwierdzić, iŜ podanie danych odnośnie liczby 
gospodarstw podłączonych do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej w gminie przed 
realizacją projektu oraz w wyniku realizacji projektu nie jest problematyczne dla 
beneficjentów. Liczba ta jest przez beneficjentów określana na podstawie liczby 
zawartych umów (w przypadku bloków mieszkalnych równieŜ na podstawie wykazu 
mieszkań w budynku przekazywanym przez spółdzielnię) na podłączenie do sieci, więc 
cechuje ją duŜa wiarygodność i dokładność. Zgodnie z zaproponowaną metodą, 
określenie liczby ludności podłączonej do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej odbywa się 
na podstawie przekazanej przez beneficjentów liczby gospodarstw podłączonych do sieci, 
pomnoŜonej następnie przez średnią liczbę osób zamieszkujących gospodarstwo domowe 
w danej gminie. Wynika stąd, iŜ moŜliwe jest jednolite wyznaczenie docelowych 
wartości wskaźników rezultatu oraz wartości bazowych w oparciu o metodę  
z mnoŜnikiem. Warto nadmienić, iŜ jest to sposób dokładniejszy niŜ przedstawiony  
w raporcie metodologicznym, gdzie proponowano posługiwanie się mnoŜnikiem średniej 
liczby osób zamieszkujących jedno gospodarstwo domowe w województwie (dane na 
podstawie statystyki publicznej15). Jednocześnie wartości bazowe wskaźników wyznacza 

                                                
15 W przypadku zastosowania podejścia proponowanego w raporcie metodologicznym, dane 
odnośnie średniej liczby osób zamieszkujących jedno gospodarstwo domowe, określone na 
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się w analogiczny sposób. Przyjęcie tej metody pozwala na wyznaczanie wartości 
wskaźników rezultatu będących przedmiotem badania w analogiczny sposób w kolejnych 
latach. 

Odnośnie metod z ewidencji I i II, w czasie pilotaŜu ankiet beneficjenci wskazywali  
na problemy, jakie moŜe im sprawić określenie liczby ludności podłączonej do sieci 
wodociągowej/kanalizacyjnej na podstawie zawartych umów, a następnie sprawdzenie 
liczby osób zameldowanych w poszczególnych gospodarstwach w gminnej ewidencji 
ludności. Jest to szczególnie uciąŜliwe w przypadku projektów o duŜej liczbie przyłączy 
(rzędu 200-300 oraz więcej). Dodatkowo, nie ma moŜliwości wyznaczenia wartości 
bazowej wskaźnika rezultatu w oparciu o tę samą metodę ze względu na konieczność 
znacznego obciąŜenia czasowego i kadrowego gmin. Wywiady telefoniczne  
z beneficjentami, którzy przekazywali wartości wskaźników rezultatu będących 
przedmiotem badania do IP wykazały, iŜ stosowali oni róŜnorodne sposoby wyznaczenia 
liczby ludności podłączonej do sieci. Przykładowo wartość wskaźników była obliczana 
przez beneficjentów w następujące sposoby:  

� Liczba gospodarstw podłączonych do sieci w wyniku realizacji projektu była 
mnoŜona przed odgórnie przyjętą liczbę wyraŜającą średnią liczbę osób 
przypadającą na gospodarstwo, najczęściej 3 lub 4; 

� Na podstawie stopnia zwodociągowania/skanalizowania gminy obliczany był 
odsetek liczby osób podłączonych do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej gminy 
odniesieniu do liczby ludności w gminie ogółem.  

W przypadku metody z ewidencji II wartość bazowa wskaźników rezultatu wyznaczono  
w oparciu o ogólnodostępne dane statystyczne odnośnie liczby osób podłączonych do 
sieci wodociągowej/kanalizacyjnej w gminie na koniec roku poprzedzającego rok,  
w którym rozpoczęła się realizacja projektu16. Takie podejście wymaga szerszego 
omówienia problematyki dotyczącej statystyki w kraju. W tym celu przeprowadzono 
wywiady telefoniczne z naczelnikami wydziałów ochrony środowiska i gospodarki 
komunalnej w wybranych gminach, z przedsiębiorstwami gospodarki komunalnej oraz  
z Wojewódzkimi Urzędami Statystycznymi w Częstochowie, Katowicach i Krakowie.  
Z przeprowadzonych rozmów wynika, iŜ sprawozdawczość w zakresie podłączeń 
ludności do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej w gminie odbywa się dwustopniowo.  
W pierwszym etapie gmina wysyła tylko liczbę podłączeń w danym roku, następnie GUS 
w Warszawie za pomocą skomplikowanych arkuszy oblicza liczbę ludności korzystającej 
z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W arkuszach do tych obliczeń wykorzystywane  
są dane dotyczące liczby nowo wybudowanych mieszkań oraz stanu ludności na koniec 
danego roku. Na tej podstawie szacowana jest liczba ludności korzystającej z sieci  
w danej gminie.  

Natomiast wartość docelowa wskaźnika w metodzie z ewidencji II była wyznacza  
na podstawie danych przekazywanych przez beneficjentów w oparciu o gminną 
ewidencję ludności. Na podstawie wyŜej przedstawionej metodologii stosowanej przez 
instytucje zaangaŜowane w statystykę publiczną w kraju stwierdzono, iŜ zastosowanie 
danych statycznych17 do wyznaczania wartości docelowej wskaźnika rezultatu (w postaci 

                                                                                                                                 
poziomie dokładności co do województwa, zostałyby pozyskane ze statystyki regionalnej 
udostępnianej przez GUS w serwisie internetowym, www.stat.gov.pl 
16 Główny Urząd Statystyczny w Warszawie, Bank Danych Regionalnych, www.stat.gov.pl 
17 Dane statystyczne udostępniane przez GUS lub Wojewódzkie Urzędy Statystyczne w formie 
serwisów internetowych lub roczników statystycznych poszczególnych województw. 
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liczby osób korzystających z sieci wodociągowej/kanalizacyjnej w gminie w roku 
zakończenia realizacji projektu) spowodowałoby, iŜ uwzględniona byłaby nie tylko 
interwencja ZPORR, ale równieŜ inwestycje realizowane z krajowych środków 
publicznych. Dodatkowo naleŜy podkreślić, iŜ dane te dotyczą liczby osób 
korzystających, a niepodłączonych do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej. 

4.1.3 RóŜna interpretacja znaczenia wskaźnika bazowego przez beneficjentów 

Wskaźnik bazowy definiowany jest jako stan przed realizacją projektu w gminie jako 
jednostce administracyjnej. W przypadku wskaźników rezultatu będących przedmiotem 
niniejszego badania jest to liczba osób podłączonych do sieci 
wodociągowej/kanalizacyjnej w gminie wg stanu przed realizacją przedmiotowego 
projektu w ramach ZPORR. Z licznych rozmów przeprowadzonych z beneficjentami 
zarówno w czasie pilotaŜu ankiet, jak i w czasie właściwego badania wynika,  
iŜ w dokumentach przekazywanych do IP beneficjenci często przyjmowali zero jako 
wartość wskaźnika bazowego. Przekazywane dane dotyczyły jedynie tej części gminy,  
w której realizowany był dany projekt ZPORR, czyli w danej miejscowości bądź na danej 
ulicy. Pomimo wyraźnego zdefiniowania wskaźnika bazowego w ankiecie, nie udało się 
uniknąć sytuacji, w której beneficjenci nieprawidłowo przyjmowali wartość zerową 
wskaźnika bazowego.  

4.1.4 Wyznaczanie wartości wskaźników rezultatu dla projektów odnoszących się do budowy 
i/lub modernizacji stacji uzdatniania wody/oczyszczalni ścieków 

W odpowiedzi na pismo skierowane przez Wykonawcę z prośbą o przekazanie danych 
odnośnie projektów dotyczących budowy/modernizacji sieci 
wodociągowej/kanalizacyjnej, IP przekazywały wykazy projektów realizowanych  
w poszczególnych województwach. W przekazanych wykazach wiele projektów polegało 
na budowie/modernizacji stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków bądź 
tranzytowych odcinków sieci wodociągowej/kanalizacyjnej.  

Ze względu na brak moŜliwości odgórnego stwierdzenia, czy w projektach powyŜszych 
typów dokonywano budowy/modernizacji sieci wodociągowej/kanalizacyjnej, a tym 
samym podłączeń ludności, równieŜ do beneficjentów tego typu projektów zostało 
skierowane stosowne pismo w celu pozyskania danych na potrzeby niniejszego badania. 
JednakŜe w oparciu o liczne rozmowy telefoniczne z beneficjentami tego typu projektów 
ZPORR oraz otrzymane pisemne odpowiedzi stwierdzono, iŜ w przypadku zdecydowanej 
większości projektów odnoszących się do budowy i/lub modernizacji stacji uzdatniania 
wody/oczyszczalni ścieków nie dokonywano podłączeń ludności, gdyŜ cele tych 
projektów były inne. Liczba osób podłączonych do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej 
przed i po zakończeniu projektu pozostawała niezmieniona.  

W związku z powyŜszym, objęcie tych projektów zakresem badania spowodowałoby 
zniekształcenie wartości bazowych i docelowych wskaźników rezultatu będących 
przedmiotem badania. Zgodnie z definicją wskaźnika bazowego, ma on na celu 
odzwierciedlenie sytuacji w gminie przed realizacją projektu. Dla tego typu projektów 
byłoby moŜliwe określenie liczby ludności podłączonej do sieci wodociągowej (dla stacji 
uzdatniania wody) czy teŜ kanalizacyjnej (dla oczyszczalni ścieków) w gminie wg stanu 
poprzedzającego ich realizację. Z kolei liczba osób podłączonych do sieci 
wodociągowej/kanalizacyjnej w wyniku tych projektów wynosi 0, tak więc wartość 
docelowa wskaźnika byłaby równa wartości bazowej. Wpływa to po pierwsze  
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na zawyŜanie wartości wskaźnika bazowego, a po drugie na zaniŜenie wartości 
wskaźnika docelowego. 

Uwzględnienie tych projektów przy wyznaczaniu wartości wskaźników rezultatu  
na poziomie poszczególnych województw i kraju skutkowałoby tym, iŜ względny 
przyrost liczby ludności podłączonej do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej (obliczony 
procentowo w odniesieniu do roku bazowego) byłby niŜszy niŜ w przypadku ich 
nieuwzględnienia. Spowodowałoby to zniekształcenie danych o poziomie interwencji 
ZPORR pod kątem liczby ludności podłączonej do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej  
i utrudniałoby właściwą ocenę efektów wydatkowania funduszy UE w tym zakresie.  

4.1.5 Brak spójności między wskaźnikami monitoringowymi a danymi gromadzonymi  
w statystyce publicznej 

Ze względu na brak danych gromadzonych w statystyce publicznej, które odpowiadałyby 
przedmiotowym wskaźnikom monitoringowym, nie było moŜliwości przeprowadzenia 
pogłębionej analizy odnośnie efektów interwencji funduszy ZPORR w województwach  
i w skali kraju. Ze względu na brak odpowiednich danych nie przeprowadzono 
przykładowo oceny stopnia zaspokojenia potrzeb w województwie w wyniku realizacji 
projektów w ramach ZPORR ani efektów tych projektów na tle pozostałych inwestycji  
w województwie finansowanych z innych źródeł. 

4.1.6 Postawa beneficjentów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 
wobec konieczności przekazania danych 

Beneficjenci ZPORR objęci badaniem niechętnie podejmowali się przekazywania danych 
odnośnie realizowanych przez siebie projektów. Podczas bardzo licznych rozmów 
telefonicznych argumentowali, iŜ monitorowali i raportowali do IP wartości innych 
wskaźników, w związku z czym nie mają obowiązku przekazywać dodatkowych danych. 
Zwracano uwagę na liczne obowiązki bieŜące zatrudnionej kadry, znaczny upływ czasu 
od daty zakończenia realizacji przedmiotowego projektu ZPORR oraz konieczność 
poniesienia duŜych nakładów czasu i pracy w celu pozyskania wymaganych danych.  

Niektórzy beneficjenci obawiali się równieŜ, Ŝe niniejsze badanie jest formą ukrytej 
kontroli danych przekazanych w sprawozdaniach do IP przeprowadzanej przez  
IZ ZPORR. W związku z powyŜszym nieprzychylnie odnosili się do przekazywanych 
danych wyliczonych wg wskazanych w ankiecie metod, a które były róŜne od tych 
raportowanych do IP, w obawie przed dodatkowymi kontrolami i sankcjami.  

4.2 Problemy odnośnie badania wskaźnika oddziaływania 

4.2.1 Ograniczenie zakresu badania 

W pierwotnym załoŜeniu badanie w odniesieniu do wskaźnika oddziaływania miało 
obejmować wszystkie inwestycje z zakresu ochrony przeciwpowodziowej zrealizowane 
na terenie całego kraju, jednakŜe za merytorycznie uzasadnione uznano ograniczenie 
badania do tych województw, w których podejmowano interwencje przeciwpowodziowe 
w ramach ZPORR (czyli do czterech województw: dolnośląskiego, małopolskiego, 
mazowieckiego i podkarpackiego). UmoŜliwiło to porównanie, jak w poszczególnych 
województwach efekty projektów ZPORR mają się do projektów finansowanych  
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z innych źródeł oraz w jakiej skali w danym obszarze realizuje się projekty ZPORR,  
a w jakiej skali inne projekty.  

Biorąc pod uwagę złoŜoność problematyki ochrony przeciwpowodziowej, w ramach 
takiego badania musiałaby zostać poddana analizie cała działalność przeciwpowodziowa 
w Polsce. ZwaŜywszy, iŜ do dnia 31 grudnia 2007 r. w ramach ZPORR zostały 
zakończone jedynie 4 projekty, a na podstawie rozmów telefonicznych  
z przedstawicielami instytucji zaangaŜowanych w ochronę przeciwpowodziową w Polsce 
liczbę wszystkich projektów z typów objętych badaniem (zakończonych w okresie 
objętym badaniem) moŜna szacować na około 1000, to juŜ ilościowe zestawienie pozwala 
zauwaŜyć niewielkie znaczenie projektów ZPORR na tle inwestycji finansowanych  
z innych źródeł.  

Jak juŜ wspomniano wcześniej, w celu zidentyfikowania i zbadania wszystkich projektów 
z zakresu ochrony przeciwpowodziowej finansowanych z innych źródeł niŜ ZPORR  
na terenie województwa, naleŜy wziąć pod uwagę inwestycje realizowane przez 
WZMiUW, RZGW, RDLP i UMo.  

Ze względu na specyfikę projektów analizą zostały objęte wyłącznie te realizowane przez 
WZMiUW, nie analizowano natomiast inwestycji realizowanych przez RZGW i RDLP. 
Uzasadnienie takiego podejścia zostało przedstawione poniŜej. 

4.2.2 Wskaźniki rezultatu i oddziaływania dla projektów z zakresu ochrony 
przeciwpowodziowej w dokumentach programowych Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 

Zgodnie z dokumentem UZPORR w Działaniu 1.2 wskaźniki oddziaływania związane  
z projektami z zakresu zabezpieczenia przeciwpowodziowego zostały zdefiniowane 
następująco: 

� Obszar zabezpieczony przed powodzią wałami (ha); 
� Liczba ludności zabezpieczonej przed powodzią (osoby); 
� Ilość zbiorników małej retencji (szt.). 

Odpowiedni wskaźnik rezultatu został zdefiniowany następująco: 

� Udział nowych i zmodernizowanych wałów w całkowitej długości wałów (%). 

Z powyŜszych nazw wskaźnika rezultatu i wskaźników oddziaływania moŜna 
wnioskować, iŜ opracowując dokument UZPORR przyjęto załoŜenie, iŜ powierzchnie 
obszaru zabezpieczonego przed powodzią moŜna wyznaczać jedynie dla projektów  
z zakresu budowy i modernizacji wałów przeciwpowodziowych.  

Liczbę osób zabezpieczonych przed powodzią moŜna określić wyłącznie na podstawie 
informacji o wielkości obszaru zabezpieczonego przed powodzią. JeŜeli wielkość obszaru 
zabezpieczonego przed powodzią określana jest tylko dla projektów z zakresu budowy 
i/lub modernizacji wałów, to równieŜ tylko dla tego typu projektów moŜna wyznaczyć 
liczbę ludności zabezpieczonej przed powodzią w oparciu o wyznaczoną uprzednio 
powierzchnię terenu. W przypadku braku moŜliwości określenia powierzchni chronionej 
przed powodzią dla projektów pozostałych typów, czyli: regulacja cieków wodnych, 
tworzenie polderów, ochrona brzegów morskich w sposób inny niŜ wały, budowa  
i modernizacja zbiorników małej retencji, to niemoŜliwe jest równieŜ wyznaczenie liczby 
ludności zabezpieczonej przed powodzią dla tych projektów. Stanowi to równieŜ 
potwierdzenie zasadności opisanego w kolejnym podrozdziale (podrozdział 4.2.3.) 
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podejścia prezentowanego przez RZGW, iŜ w chwili obecnej niemoŜliwe jest 
wyznaczenia liczby ludności zabezpieczonej przed powodzią dla projektów z zakresu 
regulacji cieków wodnych realizowanych przez RZGW.  

W UZPORR nie wprowadzono równieŜ wskaźnika oddziaływania w postaci obszaru  
czy teŜ liczby ludności zabezpieczonej przed powodzią w wyniku realizacji projektów  
z zakresu budowy lub modernizacji zbiorników małej retencji. Wskaźnik oddziaływania 
w odniesieniu do tych projektów to liczba zbiorników małej retencji podawana  
w sztukach.  

4.2.3 Inwestycje z zakresu regulacji cieków wodnych 

W trakcie realizacji badania, w odniesieniu do projektów dotyczących regulacji cieków 
wodnych, które realizowane są przez RZGW jak i przez WZMiUW, podjęta została 
dyskusja Wykonawcy oraz przedstawicieli tych instytucji odnośnie moŜliwości 
określenia powierzchni obszarów, a tym samym liczby ludności zabezpieczonej przed 
powodzią w wyniku realizacji projektów z tego zakresu.  

Inwestycje realizowane przez Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej 

Tereny 4 województw objętych badaniem, tj.: dolnośląskiego, małopolskiego, 
mazowieckiego i podkarpackiego naleŜą do obszarów działalności 4 RZGW. Dane 
odnośnie liczby projektów z zakresu regulacji cieków wodnych realizowanych przez 
poszczególne RZGW przedstawiają się następująco:  

� RZGW w Gliwicach - część województwa małopolskiego – 6 projektów; 
� RZGW w Krakowie - województwa małopolskie i podkarpackie – brak danych, 

szacowane przez dyrekcję RZGW na kilkaset; 
� RZGW w Warszawie - województwo mazowieckie – 31 projektów; 
� RZGW we Wrocławiu – województwo dolnośląskie – 147 projektów.  

W oparciu o przekazane przez RZGW w Gliwicach, Warszawie i we Wrocławiu wykazy 
inwestycji zrealizowanych w badanym okresie, zidentyfikowano następujące podtypy 
projektów z zakresu regulacji cieków wodnych:  

� stabilizacja linii brzegowej; 
� remont murów oporowych; 
� remont zabudowy regulacyjnej; 
� udroŜnienie koryta potoku/rzeki; 
� remont zabudowy hydrotechnicznej; 
� remont istniejących ubezpieczeń brzegowych i dennych; 
� pogłębienie kanału śluzy; 
� zabudowa wyrw; 
� remont ostróg; 
� remont stopnia wodnego; 
� stabilizacja koryta; 
� naprawa jazu; 
� remont zapory przeciwrumowiskowej. 

Na podstawie informacji uzyskanych w trakcie kilkukrotnych rozmów telefonicznych  
z przedstawicielami RZGW w Krakowie i Gliwicach stwierdzono, iŜ realizacja projektów 
z zakresu regulacji cieków wodnych realizowanych przez RZGW ma celu głównie 
ochronę brzegów i dna cieku przed erozją. Inwestycje te stanowią lokalne zabezpieczenia 
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dna i brzegów, w związku z tym nie są dla nich prowadzone jakiekolwiek analizy 
powierzchni obszarów zabezpieczonych przez powodzią czy teŜ liczby osób bądź 
gospodarstw znajdujących się na zagroŜonych terenach. W duŜej części mają one 
charakter naprawczy i interwencyjny w przypadku zaistnienia róŜnego rodzaju sytuacji 
awaryjnych bądź powstania szkody (uszkodzenia przez ulewny deszcz, podmycie, 
powódź). Zatem z uwagi na cel (zapobieganie erozji dna i brzegów), w przypadku tych 
projektów obowiązują inne zasady analizy efektów tych projektów.  

Wobec powyŜszego, nie ma moŜliwości uzyskania dla projektów regulacyjnych 
informacji dotyczących powierzchni zabezpieczonej przed powodzią ani liczby ludności 
zabezpieczonej przed powodzią, czyli wskaźnika oddziaływania, jak to ma miejsce  
w przypadku projektów o charakterze typowo przeciwpowodziowym.  

NaleŜy zauwaŜyć, iŜ podejście prezentowane przez RZGW róŜni się w sposób zasadniczy 
od podejścia w planowaniu działań bądź inwestycji przeciwpowodziowych. Projekty, 
których głównym celem jest zabezpieczenie przeciwpowodziowe są odpowiednio 
projektowane na etapie dokumentacji. Proces planowania i projektowania przebiega  
w oparciu o liczne załoŜenia, m.in.: dla jakiej wody18 są planowane zabezpieczenia, dla 
jakiego obszaru przewidzianego do chronienia (wówczas wyliczana jest powierzchnia 
obszaru na podstawie map ukształtowania terenu) oraz dla jakiego ryzyka 
powodziowego. Takie podejście jest unormowane przez zasady projektowania 
przeciwpowodziowego.  

W związku z tym, iŜ w niektórych przypadkach inwestycje regulacyjne przynoszą efekt 
dodatkowy w postaci ochrony okolicznych terenów przez zalaniem, moŜna by podjąć 
próbę oszacowania powierzchni terenu zabezpieczonego przed powodzią w wyniku ich 
realizacji. Wymaga to jednakŜe opracowania jednolitej metodologii w drodze 
długoletnich badań naukowych o szerokim zakresie, w tym przede wszystkim badań 
terenowych, a takŜe ustalenia, dla jakich typów projektów jest to celowe. Do chwili 
zakończenia niniejszego badania taka metodologia nie została opracowana.  

Inwestycje realizowane przez Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych 

Badanie wykazało, iŜ w przypadku niektórych inwestycji wyznaczana jest przez 
WZMiUW powierzchnia zabezpieczona przed powodzią w wyniku realizacji projektów 
typu regulacja cieków wodnych.  

Z ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r., nr 239, poz. 2019  
ze zmianami) wynika, Ŝe melioracje wodne polegają m.in. na ochronie uŜytków rolnych 
przed powodziami (art. 70 ust.1). W ustawie wymienione są równieŜ typy urządzeń 
melioracji wodnych podstawowych. Zalicza się do nich m.in. budowle regulacyjne oraz 
przeciwpowodziowe (art. 71 pkt 5). Z tych dwóch zapisów wynika, Ŝe budowle 
przeciwpowodziowe naleŜące do urządzeń melioracji wodnych podstawowych mają  
na celu ochronę uŜytków rolnych przed powodziami. PoniewaŜ realizacja urządzeń 
melioracji wodnych naleŜy do zadań WZMiUW, w dokumentacji projektów dotyczących 
budowli regulacyjnych oraz przeciwpowodziowych określane są obszary, na które 
wywierają korzystny wpływ urządzenia melioracji.  

                                                
18 Jest to określenie stosowane do oceny ryzyka wystąpienia wezbrań określonej wielkości. 
Przykładowo wodą stuletnią hydrolodzy nazywają taką, której ryzyko wystąpienia w danym r. 
wynosi 1%, czyli przeciętnie występuje średnio raz na 100 lat. 
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Melioracje wodne oraz budowle regulacyjne realizowane przez WZMiUW mają na celu 
ochronę uŜytków rolnych przed powodziami, które najczęściej są obszarami 
niezamieszkałymi. 

4.2.4 Inwestycje realizowane przez Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych 

W odpowiedzi na ankiety odnośnie inwestycji z zakresu zbiorników „małej retencji” 
realizowanych przez RDLP uzyskano informacje, iŜ obiekty te są budowane głównie  
w następujących celach: 

� Ekologiczne; 
� Zabezpieczenie przeciwpoŜarowe lasu; 
� Poprawa stosunków wodnych; 
� Źródło wody pitnej dla zwierzyny; 
� Zachowanie bioróŜnorodności.  

W związku z powyŜszym, jak równieŜ ze względu na niewielkie rozmiary i pojemność 
tych zbiorników, nie pełnią one funkcji przeciwpowodziowej bądź pełnią ją w bardzo 
ograniczonym zakresie. Nie jest więc moŜliwe oszacowanie powierzchni chronionej 
przed powodzią ani liczby ludności chronionej przed powodzią w wyniku realizacji tych 
projektów. Co więcej, ocena oddziaływania tych zbiorników pod kątem zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego wymagałaby naukowych badań terenowych. 

4.2.5 Ochrona przeciwpowodziowa w Polsce  

Warto zauwaŜyć, iŜ w kwestii ochrony przeciwpowodziowej dotychczas w Polsce  
nie było stosowane podejście oparte na szacowaniu liczby ludności zabezpieczonej przed 
powodzią. Jednak w związku z wymogami nowej tzw. Dyrektywy przeciwpowodziowej19 
Unii Europejskiej, która weszła w Ŝycie 26 listopada 2007 r., krajowe instytucje 
zaangaŜowane w ochronę przeciwpowodziową będą musiały określić liczbę ludności 
zagroŜonej powodzią/chronionej przed powodzią. Wynika to z faktu, iŜ Dyrektywa ta 
zobowiązującej państwa członkowskie do wypracowania w ochronie 
przeciwpowodziowej nowego podejścia związanego z analizą i oceną ryzyka 
wynikającego z zagroŜenia przeciwpowodziowego. W przypadku zagroŜenia 
powodziowego powstaną mapy ryzyka, dla których niezbędne będzie określenie liczby 
ludności naraŜonej na zalanie/powódź, aby na tej podstawie następnie planować 
przedsięwzięcia mające na celu ochronę tej ludności. Zadania te będą włączone  
do obowiązkowych działań ww. instytucji i rozłoŜone na kilka lat.  

Dodatkowo poprawy wymaga zakres i sposób gromadzenia danych o inwestycjach 
przeciwpowodziowych w kraju. W rozmowie telefonicznej jeden z przedstawicieli 
WZMiUW20 stwierdził, iŜ o ile procedury realizacji projektów współfinansowanych  
ze środków Unii Europejskiej nakładają na instytucje pewne wymogi odnośnie 
dokumentowania przebiegu realizacji projektu, sprawozdawczości i monitoringu, o tyle 
nie jest to wymagane w przypadku projektów realizowanych jedynie z krajowych 
środków publicznych. W przypadku projektów finansowanych ze środków pozaunijnych, 
                                                
19 Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r.  
w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim - Dziennik Urzędowy L 288, 
06/11/2007 P. 0027 - 0034 
20 Jedyny beneficjent Działania 2.5 Gospodarowanie Rolniczymi Zasobami Wodnymi w ramach 
„Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego 
oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”  
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kultura w kwestii sprawozdawczości i monitorowania realizowanych projektów jest 
dopiero rozwijana. 
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5 Analiza wartości wskaźników 
monitoringowych wraz z wnioskami 

5.1 Wskaźniki rezultatu 

5.1.1 Wartości wskaźników monitoringowych dla poszczególnych Działań ZPORR pozyskane 
w trakcie badania 
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Tabela 11. Działanie 1.2 - Wartości bazowe i docelowe wskaźnika rezultatu Liczba osób podłączonych do sieci rozdzielczej wodociągów za okres 1 maja 2004 r. – 
31 grudnia 2007 r. 

Działanie 1.2 
Liczba osób podłączonych do sieci rozdzielczej wodociągów  

1 maja 2004 r.– 31 grudnia 2007 r. 

Metoda I (z mnoŜnikiem) Metoda II (z ewidencji I) Metoda III ( z ewidencji II) 
Województwo Wskaźnik 

bazowy 
Wskaźnik 
docelowy RóŜnica 

Przyrost 
[%] 

Wskaźnik 
bazowy 

Wskaźnik 
docelowy RóŜnica 

Przyrost 
[%] 

Wskaźnik 
bazowy 

Wskaźnik 
docelowy RóŜnica 

Przyrost 
[%] 

Dolnośląskie -* - -  - - -  - - -  

Kujawsko-pomorskie - - -  - - -  - - -  

Lubelskie  - - -  - - -  - - -  

Lubuskie - - -  - - -  - - -  

Łódzkie 2 949 3 111 162 5,49% 0 138 138 - 64 789 65 244 455 0,70% 

Małopolskie - - -  - - -  - - -  

Mazowieckie 6 281 10 447 4 166 66,33% 6 281 12 794 6 513 103,69% 13 673 20 186 6 513 47,63% 

Opolskie - - -  - - -  - - -  

Podkarpackie - - -  - - -  - - -  

Podlaskie 6 923 7 060 137 1,98% 6 923 7 644 721 10,41% 7 566 8 287 721 9,53% 

Pomorskie - - -  - - -  - - -  

Śląskie 9 866 12 856 2 990 30,31% 9 866 11 347 1 481 15,01% 27 036 28 517 1 481 5,48% 

Świętokrzyskie  4 499 5 921 1 423 31,63% 4 499 6 088 1 589 35,32% 5 212 6 801 1 589 30,49% 

Warmińsko-mazurskie 3 088 3 163 76 2,46% 3 088 3 161 73 2,36% 2 952 3 025 73 2,47% 

Wielkopolskie - - -  - - -  - - -  

Zachodniopomorskie - - -  - - -  - - -  

Suma 33 606 42 559 8 953 26,64% 30 657 41 172 10 515 34,29% 121 228 132 060 10 832 8,93% 

* - projekty kwalifikujące się do analizy w ramach danego Działania ZPORR nie były realizowane na terenie województwa 

Źródło 11. Opracowanie własne 
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Tabela 12. Działanie 1.2 – Wartości bazowe i docelowe wskaźnika rezultatu Liczba osób podłączonych do sieci rozdzielczej wodociągów za okres 1 stycznia 2007 r. 
– 31 grudnia 2007 r. 

Działanie 1.2 
Liczba osób podłączonych do sieci rozdzielczej wodociągów 

1 stycznia 2007 r. – 31 grudnia 2007 r. 

Metoda I (z mnoŜnikiem) Metoda II (z ewidencji I) Metoda III ( z ewidencji II) 

Województwo Wskaźnik 
bazowy 

Wskaźnik 
docelowy 

RóŜnica 
Przyrost 

[%] 
Wskaźnik 
bazowy 

Wskaźnik 
docelowy 

RóŜnica 
Przyrost 

[%] 
Wskaźnik 
bazowy 

Wskaźnik 
docelowy 

RóŜnica 
Przyrost 

[%] 

Dolnośląskie -* - -  - - -  - - -  

Kujawsko-pomorskie - - -  - - -  - - -  

Lubelskie  - - -  - - -  - - -  

Lubuskie - - -  - - -  - - -  

Łódzkie - - -  - - -  - - -  

Małopolskie - - -  - - -  - - -  

Mazowieckie 10 778 15 167 4 389 40,72% 10 778 17 008 6 230 57,8% 8 876 15 106 6230 70,18% 

Opolskie - - -  - - -  - - -  

Podkarpackie - - -  - - -  - - -  

Podlaskie - - -  - - -  - - -  

Pomorskie - - -  - - -  - - -  

Śląskie 93 774 681 732,26% 93 866 773 831,18% 840 1 613 773 92,02% 

Świętokrzyskie  4 499 5 921 1 423 31,63% 4 499 6 088 1 589 35,32% 5 212 6 801 1 589 30,49% 

Warmińsko-mazurskie 3 088 3 163 76 2,46% 3 088 3 161 73 2,36% 5 212 3 025 73 1,40% 

Wielkopolskie - - -  - - -  - - -  

Zachodniopomorskie - - -  - - -  - - -  

Suma 18 458 25 025 6 569 35,58% 18 458 27 123 8 665 46,94% 20 140 26 545 8 665 43,02% 

* - projekty kwalifikujące się do analizy w ramach danego Działania ZPORR nie były realizowane na terenie województwa 

Źródło 12. Opracowanie własne 
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Tabela 13. Działanie 3.1 – Wartości bazowe i docelowe wskaźnika rezultatu Liczba osób podłączonych do sieci rozdzielczej wodociągów za okres 1 maja 2004r. – 
31 grudnia 2007 r. 

Działanie 3.1 
Liczba osób podłączonych do sieci rozdzielczej wodociągów  

1 maja 2004 r. – 31 grudnia 2007r.   

Metoda I (z mnoŜnikiem) Metoda II (z ewidencji I) Metoda III ( z ewidencji II) 
Województwo Wskaźnik 

bazowy 
Wskaźnik 
docelowy 

RóŜnica Przyrost 
[%] 

Wskaźnik 
bazowy 

Wskaźnik 
docelowy 

RóŜnica Przyrost 
[%] 

Wskaźnik 
bazowy 

Wskaźnik 
docelowy 

RóŜnica Przyrost 
[%] 

Dolnośląskie 95 595 100 597 5 002 5,23% 95 595 99 958 4 363 4,56% 106 800 111 163 4 363 4,09% 

Kujawsko-pomorskie 21 666 22 697 1 031 4,76% 21 666 22 121 455 2,10% 22 093 22 548 455 2,06% 

Lubelskie 49 738 52 868 3 130 6,29% 32 367 35 751 3 384 10,46% 48 641 52 025 3 384 6,96% 

Lubuskie 23 979 26 820 2 841 11,85% 23 979 27 164 3 185 13,28% 75 970 79 155 3 185 4,19% 

Łódzkie 50 240 55 026 4 786 9,53% 50 240 51 616 1 376 2,74% 64 160 65 536 1 376 2,14% 

Małopolskie 7 039 11 913 4 875 69,26% 7 039 12 534 5 495 78,07% 46 590 52 085 5 495 11,79% 

Mazowieckie 62 304 74 862 12 558 20,16% 62 304 75 528 13 224 21,22% 91 436 104 660 13 224 14,46% 

Opolskie 5 510 7 252 1 742 31,62% 5 510 8 749 3 239 58,78% 68 768 72 007 3 239 4,71% 

Podkarpackie 73 085 81 089 8 004 10,95% 73 085 8 1027 7 942 10,87% 113 088 121 030 7 942 7,02% 

Podlaskie 26 438 29 854 3 416 12,92% 26 438 28 972 2 534 9,58% 31 211 34 917 3 706 11,87% 

Pomorskie 16 919 18 835 1 916 11,32% 12 111 12 659 548 4,52% 6 574 7 122 548 8,34% 

Śląskie 7 258 8 662 1 404 19,34% 7 258 8 679 1 421 19,58% 13 801 15 222 1 421 10,30% 

Świętokrzyskie 104 252 114 522 10 270 9,85% 93 411 102 001 8 590 9,20% 136 924 145 514 8 590 6,27% 

Warmińsko-mazurskie 160 157 171 580 11 423 7,13% 160 157 172 885 12 728 7,95% 190 667 203 395 12 728 6,68% 

Wielkopolskie 51 250 52 996 1 746 3,41% 35 356 36 446 1 090 3,08% 32 707 33 797 1 090 3,33% 

Zachodniopomorskie 35 664 46 865 11 201 31,41% 30 251 35 503 5 252 17,36% 76 269 81588 5 319 6,97% 

Suma 791 093 876 439 85 346 10,79% 736 766 811 592 74 826 10,16% 1 125 699 1 201 764 76 065 6,76% 

Źródło 13. Opracowanie własne 
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Tabela 14. Działanie 3.1 - Wartości bazowe i docelowe wskaźnika rezultatu Liczba osób podłączonych do sieci rozdzielczej wodociągów za okres 1 stycznia 2007 r. 
– 31 grudnia 2007 r. 

Działanie 3.1 
Liczba osób podłączonych do sieci rozdzielczej wodociągów  

1 stycznia 2007r. – 31 grudnia 2007 r. 

Metoda I (z mnoŜnikiem) Metoda II (z ewidencji I) Metoda III ( z ewidencji II) 

Województwo Wskaźnik 
bazowy 

Wskaźnik 
docelowy RóŜnica Przyrost 

[%] 
Wskaźnik 
bazowy 

Wskaźnik 
docelowy RóŜnica Przyrost 

[%] 
Wskaźnik 
bazowy 

Wskaźnik 
docelowy RóŜnica Przyrost 

[%] 

Dolnośląskie 8 368 11 019 2 651 31,68% 8 368 10 058 1 690 20,20% 10 684 12 374 1 690 15,82% 

Kujawsko-pomorskie 3 699 3 852 154 4,16% 3 699 3 911 212 5,73% 3 579 3 791 212 5,92% 

Lubelskie 9 073 10 132 1 058 11,66% 9 073 10 907 1 834 20,21% 21 142 22 976 1 834 8,67% 

Lubuskie -* - -  - - -  - - -  

Łódzkie - - -  - - -  - - -  

Małopolskie 5 052 7 953 2 901 57,42% 5 052 8 333 3 281 64,94% 8 397 11 678 3 281 39,07% 

Mazowieckie - - -  - - -  - - -  

Opolskie - - -  - - -  - - -  

Podkarpackie 7 854 11 699 3 845 48,96% 7 854 12 475 4 621 58,84% 13 105 17 726 4 621 35,26% 

Podlaskie 3 619 4 275 656 18,13% 3 619 3 679 60 1,66% 4 717 4 777 60 1,27% 

Pomorskie - - -  - - -  - - -  

Śląskie - - -  - - -  - - -  

Świętokrzyskie 20 825 22 319 1 494 7,17% 20 825 22 387 1 562 7,50% 40 794 42 356 1 562 3,83% 

Warmińsko-mazurskie 11 671 13 499 1 828 15,66% 11 671 13 443 1 772 15,18% 18 925 20 697 1 772 9,36% 

Wielkopolskie - - -  - - -  - - -  

Zachodniopomorskie - - -  - - -  - - -  

Suma 70 161 84 748 14 587 20,79% 70 161 85 193 15 032 21,43% 121 343 136 375 15 032 12,39% 

* - projekty kwalifikujące się do analizy w ramach danego Działania ZPORR nie były realizowane na terenie województwa 

Źródło 14.Opracowanie własne 
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Tabela 15. Działanie 3.2 -Wartości bazowe i docelowe wskaźnika rezultatu Liczba osób podłączonych do sieci rozdzielczej wodociągów za okres 1 maja 2004 r. – 
31 grudnia 2007 r. 

Działanie 3.2 
Liczba osób podłączonych do sieci rozdzielczej wodociągów 

1 maja 2004 r. – 31 grudnia 2007 r. 

Metoda I (z mnoŜnikiem) Metoda II (z ewidencji I) Metoda III ( z ewidencji II) 
Województwo Wskaźnik 

bazowy 
Wskaźnik 
docelowy RóŜnica 

Przyrost 
[%] 

Wskaźnik 
bazowy 

Wskaźnik 
docelowy RóŜnica 

Przyrost 
[%] 

Wskaźnik 
bazowy 

Wskaźnik 
docelowy RóŜnica 

Przyrost 
[%] 

Dolnośląskie -* - -  - - -  - - -  

Kujawsko-pomorskie 5 624 8 162 2 538 45,13% 5 624 9 669 4 045 71,92% 34 249 38 294 4 045 11,81% 

Lubelskie 14 288 15 461 1 173 8,21% 14 288 15 859 1 571 11,00% 20 793 22 364 1 571 7,56% 

Lubuskie 2 387 2 464 77 3,23% 13 55 42 323,08% 2 646 2 688 42 1,59% 

Łódzkie 7 211 7 654 443 6,14% 7 211 7 355 144 2,00% 7 349 7 643 144 4,00% 

Małopolskie 0 578 578 - 0 206 206 - 35 261 35 467 206 0,58% 

Mazowieckie 56 268 64 150 7 882 14,01% 46 540 70 298 23 758 51,05% 70 298 77 654 23 758 10,46% 

Opolskie - - -  - - -  - - -  

Podkarpackie 11 696 15 676 3 980 34,03% 11 696 15 306 3 610 30,87% 15 432 19 042 3 610 23,39% 

Podlaskie 16 336 17 042 706 4,32% 16 336 16 670 334 2,04% 18 710 19 044 334 1,79% 

Pomorskie - - -  - - -  - - -  

Śląskie - - -  - - -  - - -  

Świętokrzyskie 23 357 25 023 1 666 7,13% 23 357 24 874 1 517 6,49% 26 721 28 238 1 517 5,68% 

Warmińsko-mazurskie - - -  - - -  - - -  

Wielkopolskie - - -  - - -  - - -  

Zachodniopomorskie - - -  - - -  - - -  

Suma 137 167 156 209 19 042 13,88% 125 065 160 292 35 227 28,17% 231 459 250 434 18 975 8,20% 

* - projekty kwalifikujące się do analizy w ramach danego Działania ZPORR nie były realizowane na terenie województwa 

Źródło 15. Opracowanie własne 
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Tabela 16. Działanie 3.2 - Wartości bazowe i docelowe wskaźnika rezultatu Liczba osób podłączonych do sieci rozdzielczej wodociągów za okres 1 stycznia 2007 r. 
– 31 grudnia 2007 r. 

Działanie 3.2 
Liczba osób podłączonych do sieci rozdzielczej wodociągów  

1 stycznia 2007 r. – 31 grudnia 2007 r. 

Metoda I (z mnoŜnikiem) Metoda II (z ewidencji I) Metoda III ( z ewidencji II) 
Województwo Wskaźnik 

bazowy 
Wskaźnik 
docelowy RóŜnica 

Przyrost 
[%] 

Wskaźnik 
bazowy 

Wskaźnik 
docelowy RóŜnica 

Przyrost 
[%] 

Wskaźnik 
bazowy 

Wskaźnik 
docelowy RóŜnica 

Przyrost 
[%] 

Dolnośląskie -* - -  - - -  - - -  

Kujawsko-pomorskie 3 251 3 292 41 1,26% 3 251 3 289 38 1,17% 3 493 3 531 38 1,09% 

Lubelskie 4 015 4 075 60 1,49% 4 015 4 015 0 0,00% 4 658 4 658 0 0,00% 

Lubuskie - - -  - - -  - - -  

Łódzkie - - -  - - -  - - -  

Małopolskie 0 48 48 - 0 49 49 - 0 49 49 - 

Mazowieckie 24 317 29 163 4 846 19,93% 14 589 20 084 5 495 37,67% 15 427 20 922 5 495 35,62% 

Opolskie - - -  - - -  - - -  

Podkarpackie 11 696 15 481 3 785 32,36% 11 696 15 199 3 503 29,95% 13 756 17 259 3 503 25,47% 

Podlaskie - - -  - - -  - - -  

Pomorskie - - -  - - -  - - -  

Śląskie - - -  - - -  - - -  

Świętokrzyskie - - -  - - -  - - -  

Warmińsko-mazurskie - - -  - - -  - - -  

Wielkopolskie - - -  - - -  - - -  

Zachodniopomorskie - - -  - - -  - - -  

Suma 43 279 52 059 8 780 20,29% 33 551 42 636 9 085 27,08% 37 334 46 419 9 085 24,33% 

* - projekty kwalifikujące się do analizy w ramach danego Działania ZPORR nie były realizowane na terenie województwa 

Źródło 16. Opracowanie własne 
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Tabela 17. Działanie 1.2 - Wartości bazowe i docelowe wskaźnika rezultatu Liczba osób podłączonych do sieci kanalizacyjnej za okres 1 maja 2004 r. –  
31 grudnia 2007 r. 

Działanie 1.2 
Liczba osób podłączonych do sieci kanalizacyjnej  

1 maja 2004 r. – 31 grudnia 2007 r. 

Metoda I (z mnoŜnikiem) Metoda II (z ewidencji I) Metoda III ( z ewidencji II) 
Województwo Wskaźnik 

bazowy 
Wskaźnik 
docelowy RóŜnica 

Przyrost 
[%] 

Wskaźnik 
bazowy 

Wskaźnik 
docelowy RóŜnica 

Przyrost 
[%] 

Wskaźnik 
bazowy 

Wskaźnik 
docelowy RóŜnica 

Przyrost 
[%] 

Dolnośląskie 7 649 12 296 4 647 60,75% 7 649 11 184 3 535 46,22% 9 815 13 350 3 535 36,02% 

Kujawsko-pomorskie 2 915 6 533 3 618 124,12% 2 915 7 501 4 586 157,32% 41 898 46 484 4 586 10,95% 

Lubelskie 14 631 18 068 3 437 23,49% 13 352 17 280 3 928 29,42% 25 086 29 014 3 928 15,66% 

Lubuskie 4 520 8 627 4 107 90,86% 4 520 9 597 5 077 112,32% 5 977 11 054 5 077 84,94% 

Łódzkie 48 565 50 146 1 581 3,26% 48 565 51 626 3 061 6,30% 105 194 108 255 3 061 2,91% 

Małopolskie 30 551 32 196 1 645 5,38% 30 551 33 597 3 046 9,97% 98 918 101 964 3 046 3,08% 

Mazowieckie 29 024 36 694 7 670 26,43% 26 765 35 871 9 106 34,02% 97 185 106 291 9 106 9,37% 

Opolskie 37 992 40 040 2 048 5,39% 37 992 39 812 1 820 4,79% 36 114 37 934 1 820 5,04% 

Podkarpackie 12 530 23 179 10 649 84,99% 12 530 23 998 11 468 91,52% 21 919 33 387 11 468 52,32% 

Podlaskie 37 084 39 692 2 608 7,03% 35 087 37 406 2 319 6,61% 34 509 36 828 2 319 6,72% 

Pomorskie -* - -  - - -  - - -  

Śląskie 14 399 23 544 9 145 63,51% 14 399 24 710 10 311 71,61% 30 823 41 134 10 311 33,45% 

Świętokrzyskie - - -  - - -  - - -  

Warmińsko-mazurskie 9 455 11 832 2 377 25,14% 9 455 11 974 2 519 26,64% 25 249 27 622 2 373 9,40% 

Wielkopolskie 79 881 92 233 12 352 
15,46% 

 
79 881 95 678 15 797 

19,78% 
 

83 655 99 452 15 797 
18,88% 

 

Zachodniopomorskie 46 267 49 754 3 487 7,54% 2 803 3 670 867 30,93% 12 984 13 851 867 6,68% 

Suma 375 463 444 835 69 373 18,48% 326 464 403 904 77 440 23,72% 629 326 706 620 77 294 12,28% 

* - projekty kwalifikujące się do analizy w ramach danego Działania ZPORR nie były realizowane na terenie województwa 

Źródło 17. Opracowanie własne 
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Tabela 18. Działanie 1.2 - Wartości bazowe i docelowe wskaźnika rezultatu Liczba osób podłączonych do sieci kanalizacyjnej za okres 1 stycznia 2007 r. –  
31 grudnia 2007 r. 

Działanie 1.2 
Liczba osób podłączonych do sieci kanalizacyjnej  

1 stycznia 2007 r. – 31 grudnia 2007 r. 

Metoda I (z mnoŜnikiem) Metoda II (z ewidencji I) Metoda III ( z ewidencji II) 
Województwo Wskaźnik 

bazowy 
Wskaźnik 
docelowy RóŜnica Przyrost 

[%] 
Wskaźnik 
bazowy 

Wskaźnik 
docelowy RóŜnica Przyrost 

[%] 
Wskaźnik 
bazowy 

Wskaźnik 
docelowy RóŜnica Przyrost 

[%] 

Dolnośląskie 6 015 9 514 3 499 58,17% 6 015 8 293 2 278 37,87% 7 393 9 671 2 278 30,81% 

Kujawsko-pomorskie 0 1 854 1 854 - 0 2 332 2 332 - 0 14 406 14 406 - 

Lubelskie 8 898 9 298 400 4,50% 8 898 9 374 476 5,35% 21 698 22 174 476 2,19% 

Lubuskie 1 626 2 697 1 071 65,87% 1 626 2 948 1 322 81,30% 1 180 2 502 1 322 112,03% 

Łódzkie -* - -  - - -  - - -  

Małopolskie 24 242 25 217 975 4,02% 24 242 25 606 1 364 5,63% 61 609 62 973 1 364 2,21% 

Mazowieckie 10 778 15 167 4 389 40,72% 10 778 17 008 6 230 57,80% 8 876 15 106 6 230 70,19% 

Opolskie - - -  - - -  - - -  

Podkarpackie 1 050 5 956 4 906 467,24% 1 050 7 355 6 305 600,48% 7 384 13 689 6 305 85,39% 

Podlaskie 11 791 12 050 259 2,20% 11 791 12 152 361 3,06% 10 967 11 328 361 3,29% 

Pomorskie - - -  - - -  - - -  

Śląskie 5 223 11 066 5 842 111,85% 5 223 13 982 8 759 167,70% 7 874 16 633 8 759 111,24% 

Świętokrzyskie 0 1 571 1 571 - 0 1 735 1 735 - 0 1 735 1 735 - 

Warmińsko-mazurskie 6 141 7 971 1 830 29,80% 6 141 8 514 2 373 38,64% 25 249 27 622 2 373 9,40% 

Wielkopolskie 7 465 7 789 324 4,34% 7 465 8 433 968 12,97% 5 401 6 369 968 17,92% 

Zachodniopomorskie 2 803 3 209 406 14,48% 2 803 3 670 867 30,93% 12 984 13 851 867 6,68% 

Suma 86 033 113 360 27 327 31,76% 86 033 121 403 35 370 41,11% 170 615 218 059 47 444 27,81% 

* - projekty kwalifikujące się do analizy w ramach danego Działania ZPORR nie były realizowane na terenie województwa 

Źródło 18. Opracowanie własne 
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Tabela 19. Działanie 3.1 - Wartości bazowe i docelowe wskaźnika rezultatu Liczba osób podłączonych do sieci kanalizacyjnej za okres 1 maja 2004 r. –  
31 grudnia 2007 r. 

Działanie 3.1 
Liczba osób podłączonych do sieci kanalizacyjnej  

1 maja 2004 r. – 31 grudnia 2007 r. 

Metoda I (z mnoŜnikiem) Metoda II (z ewidencji I) Metoda III ( z ewidencji II) 
Województwo Wskaźnik 

bazowy 
Wskaźnik 
docelowy RóŜnica 

Przyrost 
[%] 

Wskaźnik 
bazowy 

Wskaźnik 
docelowy RóŜnica 

Przyrost 
[%] 

Wskaźnik 
bazowy 

Wskaźnik 
docelowy RóŜnica 

Przyrost 
[%] 

Dolnośląskie 24 225 29 272 5 047 20,83% 24 225 33 830 9 605 39,65% 55 231 64 836 9 605 17,39% 

Kujawsko-pomorskie 40 509 45 749 5 240 12,94% 40 509 48 956 8 447 20,85% 68 066 76 513 8 447 12,41% 

Lubelskie 27 231 29 364 2 133 7,83% 21 172 23 807 2 635 12,45% 30 394 33 029 2 635 8,67% 

Lubuskie 23 979 26 820 2 841 11,85% 23 979 27 164 3 185 13,28% 75 970 79 155 3 185 4,19% 

Łódzkie 3 862 6 049 2 187 56,63% 3 862 4 708 846 21,91% 16 907 17 753 846 5,00% 

Małopolskie 39 434 49 456 10 022 25,41% 38 763 49 898 11 135 28,73% 74 908 86 963 12 055 16,09% 

Mazowieckie 45 473 58 357 12 884 28,33% 42 719 60 380 17 661 41,34% 66 542 84 239 17 697 26,60% 

Opolskie 13 605 16 700 3 096 22,76% 13 605 20 813 7 208 52,98% 24 636 31 844 7 208 29,26% 

Podkarpackie 30 038 36 935 6 897 22,96% 30 038 38 052 8 014 26,68% 40 214 48 228 8 014 19,93% 

Podlaskie 14 760 16 847 2 087 14,14% 14 760 17 241 2 481 16,81% 36 478 38 959 2 481 6,80% 

Pomorskie 22 572 27 198 4 626 20,49% 12 295 14 090 1 795 14,60% 36 119 38 213 2 094 5,80% 

Śląskie 4 265 4 662 397 9,31% 4 265 4 850 585 13,72% 5 305 5 890 585 11,03% 

Świętokrzyskie 798 2 526 1 728 216,54% 798 2 559 1 761 220,68% 2 600 4 361 1 761 67,73% 

Warmińsko-mazurskie 11 002 13 206 2 204 20,03% 11 002 12 971 1 969 17,90% 25 248 26 696 1 448 5,74% 

Wielkopolskie 81 964 101 417 19 452 23,73% 79 514 102 931 23 417 29,45% 149 327 172 744 23 417 15,68% 

Zachodniopomorskie 17 669 20 274 2 605 14,74% 17 669 20 317 2 648 14,99% 46 518 49 869 3 351 7,20% 

Suma 401 387 484 832 83 445 20,79% 379 175 482 567 103 392 27,27% 754 463 859 292 104 829 13,89% 

Źródło 19. Opracowanie własne 
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Tabela 20.  Działanie 3.1 - Wartości bazowe i docelowe wskaźnika rezultatu Liczba osób podłączonych do sieci kanalizacyjnej za okres 1 stycznia 2007 r. –  
31 grudnia 2007 r. 

Działanie 3.1 
Liczba osób podłączonych do sieci kanalizacyjnej 

1 stycznia 2007 r. – 31 grudnia 2007 r. 

Metoda I (z mnoŜnikiem) Metoda II (z ewidencji I) Metoda III ( z ewidencji II) 
Województwo Wskaźnik 

bazowy 
Wskaźnik 
docelowy RóŜnica 

Przyrost 
[%] 

Wskaźnik 
bazowy 

Wskaźnik 
docelowy RóŜnica 

Przyrost 
[%] 

Wskaźnik 
bazowy 

Wskaźnik 
docelowy RóŜnica 

Przyrost 
[%] 

Dolnośląskie 3 246 5 205 1 959 60,35% 3 246 9 021 5 775 177,91% 9 219 14 994 5 775 62,64% 

Kujawsko-pomorskie 4 192 4 887 695 16,58% 4 192 5 031 839 20,01% 4 934 5 773 839 17,00% 

Lubelskie 13 451 14 389 938 
6,97% 

 
13 451 14 539 1 088 8,09% 18 709 19 797 1 088 5,82% 

Lubuskie -* - -  - - -  - - -  

Łódzkie - - -  - - -  - - -  

Małopolskie 8 020 10 798 2 778 34,64% 8 020 11 413 3 393 42,31% 10 248 14 561 4 313 42,09% 

Opolskie 2 667 2 748 81 3,04% 2 667 2 755 88 3,30% 2 447 2 535 88 3,60% 

Mazowieckie 0 970 970 - 0 811 811 - 0 811 811 - 

Podkarpackie 10 918 13 909 2 992 27,40% 10 918 14 656 3 738 34,24% 20 518 24 256 3 738 18,22% 

Podlaskie 2 563 2 892 330 12,88% 2 563 2 946 383 14,94% 8 679 9 062 383 4,41% 

Pomorskie 507 617 109 21,50% 507 688 181 35,70% 1 628 1 809 181 11,12% 

Śląskie - - -  - - -  - - -  

Świętokrzyskie 460 968 508 110,43% 460 1 497 1 037 225,43% 785 1 822 1 037 132,10% 

Warmińsko-mazurskie 11 002 13 206 2 204 20,03% 11 002 12 971 1 969 17,90% 25 248 27 217 1 969 7,80% 

Wielkopolskie 11 002 24 209 13 206 120,03% 11 002 23 974 12 971 117,90% 25 248 52 465 27 217 107,80% 

Zachodniopomorskie 0** 0 0 - 0 0 0 - 7 408 8 111 703 9,49% 

Suma 68 029 94 799 26 770 39,35% 68 028 100 302 32 273 47,44% 135 071 183 213 48 142 35,64% 

* - projekty kwalifikujące się do analizy w ramach danego Działania ZPORR nie były realizowane na terenie województwa 
**wartości zerowe oznaczają, Ŝe w województwie nie otrzymano Ŝadnych danych od gmin, które pozwoliłyby na obliczenie wskaźników daną metodą 

Źródło 20. Opracowanie własne 
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Tabela 21. Działanie 3.2 - Wartości bazowe i docelowe wskaźnika rezultatu Liczba osób podłączonych do sieci kanalizacyjnej za okres 1 maja 2004 r. –  
31 grudnia 2007 r. 

Działanie 3.2 
Liczba osób podłączonych do sieci kanalizacyjnej  

1 maja 2004 r. – 31 grudnia 2007 r. 

Metoda I (z mnoŜnikiem) Metoda II (z ewidencji I) Metoda III ( z ewidencji II) 
Województwo Wskaźnik 

bazowy 
Wskaźnik 
docelowy RóŜnica 

Przyrost 
[%] 

Wskaźnik 
bazowy 

Wskaźnik 
docelowy RóŜnica 

Przyrost 
[%] 

Wskaźnik 
bazowy 

Wskaźnik 
docelowy RóŜnica 

Przyrost 
[%] 

Dolnośląskie 47 547 49 012 1 465 3,08% 47 547 48 594 1 047 2,20% 11 653 12 700 1 047 8,98% 

Kujawsko-pomorskie 26 195 27 598 1 403 5,36% 26 195 28 838 2 643 10,09% 30 926 33 569 2 643 8,55% 

Lubelskie 3 435 4 613 1 178 34,29% 3 435 5 000 1 565 45,56% 4 845 6 410 1 565 32,30% 

Lubuskie 9 841 10 558 717 7,29% 9 841 10 571 730 7,42% 44 867 45 597 730 1,63% 

Łódzkie 23 585 24 481 896 3,80% 23 585 23 873 288 1,22% 15 706 15 994 288 1,83% 

Małopolskie 4 379 5 641 1 262 28,82% 4 379 5 375 996 22,74% 4 133 5 129 996 24,10% 

Mazowieckie 74 069 76 296 2 227 3,01% 74 069 77 148 3 079 4,16% 236 864 239 943 3 079 1,30% 

Opolskie 18 996 20 376 1 380 7,26% 0** 0 0 - 0 0 0 - 

Podkarpackie 13 488 18 397 4 909 36,40% 13 488 20 698 7 210 53,45% 15 342 22 552 7 210 47,00% 

Podlaskie 7 888 9 895 2 008 25,46% 7 529 9 242 1 713 22,75% 8 340 10 053 1 713 20,54% 

Pomorskie -* - -  - - -  - - -  

Śląskie - - -  - - -  - - -  

Świętokrzyskie 4 418 4 968 550 12,45% 4 418 4 996 5 78 13,08% 4 971 5 549 578 11,63% 

Warmińsko-mazurskie 20 376 20 649 273 1,34% 20 376 20 440 64 0,31% 26 479 26 543 64 0,24% 

Wielkopolskie - - -  - - -  - - -  

Zachodniopomorskie 7 346 7 415 69 0,94% 7 346 7 429 83 1,13% 13 422 13 505 83 0,62% 

Suma 261 563 279 900 18 337 7,01% 242 209 262 205 19 996 8,26% 417 548 437 544 19 996 4,79% 

* - projekty kwalifikujące się do analizy w ramach danego Działania ZPORR nie były realizowane na terenie województwa 
**wartości zerowe oznaczają, Ŝe w województwie nie otrzymano Ŝadnych danych od gmin, które pozwoliłyby na obliczenie wskaźników daną metodą 

Źródło 21: Opracowanie własne 
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Tabela 22.  Działanie 3.2 - Wartości bazowe i docelowe wskaźnika rezultatu Liczba osób podłączonych do sieci kanalizacyjnej za okres 1 stycznia 2007 r. –  
31 grudnia 2007 r. 

Działanie 3.2 
Liczba osób podłączonych do sieci kanalizacyjnej  

1 stycznia 2007 r. – 31 grudnia 2007 r. 

Metoda I (z mnoŜnikiem) Metoda II (z ewidencji I) Metoda III ( z ewidencji II) 

Województwo Wskaźnik 
bazowy 

Wskaźnik 
docelowy RóŜnica Przyrost 

[%] 
Wskaźnik 
bazowy 

Wskaźnik 
docelowy RóŜnica Przyrost 

[%] 
Wskaźnik 
bazowy 

Wskaźnik 
docelowy RóŜnica Przyrost 

[%] 

Dolnośląskie -* - -  - - -  - - -  

Kujawsko-pomorskie 411 1 130 719 174,94% 411 1 327 916 222,87% 864 1 780 916 106,02% 

Lubelskie 0** 376 376 - 0 534 534 - 0 534 534 - 

Lubuskie 4 816 4 955 139 2,89% 4 816 4 967 151 3,14% 4 672 4 823 151 3,23% 

Łódzkie - - -  - - -  - - -  

Małopolskie 2 670 3 228 557 20,86% 2 670 3 221 551 20,64% 2 844 3 395 551 19,37% 

Mazowieckie 65 293 65 480 187 0,29% 65 293 65 563 270 0,41% 214 119 214 389 270 0,13% 

Opolskie - - -  - - -  - - -  

Podkarpackie 6 000 9 100 3 100 51,67% 6 000 11 062 5 062 84,37% 5 806 10 868 5 062 87,19% 

Podlaskie 1 601 1 973 372 23,24% 1 601 1 756 155 9,68% 1 756 1 911 155 8,83% 

Pomorskie - - -  - - -  - - -  

Śląskie - - -  - - -  - - -  

Świętokrzyskie - - -  - - -  - - -  

Warmińsko-mazurskie - - -  - - -  - - -  

Wielkopolskie - - -  - - -  - - -  

Zachodniopomorskie - - -  - - -  - - -  

Suma 80 791 86 242 5 450 6,75% 80 791 88 430 7 639 9,46% 230 061 237 700 7 639 3,32% 

* - projekty kwalifikujące się do analizy w ramach danego Działania ZPORR nie były realizowane na terenie województwa 

Źródło 22: Opracowanie własne
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5.1.2 Analiza zastosowanych metod obliczania wskaźników 

Porównanie wyników uzyskanych metodą I21 (z mnoŜnikiem) i metodą II (z ewidencji I) 
wskazuje, Ŝe przyrost wskaźnika (róŜnica między wartością wskaźnika bazowego  
a docelowego) jest wyŜszy przy metodzie II niŜ przy metodzie I na poziomie 
województwa.  Wynika to z faktu, iŜ w metodzie II (z ewidencji I) analizowane były tylko 
te projekty, dla których uzyskano od beneficjentów dane odnośnie liczby osób 
podłączonych do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej na podstawie ewidencji ludności.  

Porównując natomiast przyrost liczby ludności podłączonej do sieci 
wodociągowej/kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektu w obu metodach na poziomie 
projektów stwierdzono, iŜ róŜnice między metodą I a II są znikome. W przypadku, gdyby 
otrzymano dane z ewidencji ludności odnośnie wszystkich projektów, róŜnice między 
metodą I i II na poziomie województwa byłyby równieŜ znikome. W związku z powyŜszą 
obserwacją moŜna stwierdzić, iŜ zastosowanie metody I (z mnoŜnikiem) daje wartości 
wskaźników ze zbliŜoną dokładnością do metody II (z ewidencji I). Biorąc pod uwagę 
pracochłonność metody II, na przyszłość rekomenduje się stosowanie metody I w celu 
wyznaczenia wartości przedmiotowych wskaźników rezultatu ze względu na mniejszy 
koszt pozyskania danych dla beneficjentów, a dokładność zbliŜoną do metody II  
(z ewidencji I). 

Porównanie metody II i metody III pod względem obliczania przyrostu wskaźnika jest 
niecelowe z uwagi na to, Ŝe w obu metodach wskaźnik docelowy obliczany jest przez 
podanie tej samej wartości (ilości osób podłączonych do sieci 
wodociągowej/kanalizacyjnej uzyskanej z ewidencji w gminie). W metodach tych róŜnica 
występuje we wskaźniku bazowym, który w metodzie II pochodzi (podobnie jak  
w metodzie I – z mnoŜnikiem) z pomnoŜenia liczby gospodarstw podłączonych do sieci 
wodociągowej/kanalizacyjnej przed realizacją projektu przez średnią liczbę osób 
zamieszkujących gospodarstwo.  

Z punktu widzenia analizy, kluczową kwestią jest porównanie wskaźników przyrostu 
liczby ludności podłączonej do sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej. PoniewaŜ 
wartości przyrostów uzyskane przy pomocy metody II oraz III są takie same, porównanie 
przyrostów przeprowadzone będzie przez zestawienie wartości uzyskanych przy 
zastosowaniu metody I i II. Jak juŜ wyŜej stwierdzono, Metodą I (z mnoŜnikiem) uzyskuje 
się róŜne wartości przyrostu wskaźnika niŜ uzyskane w metodzie II (z ewidencji I),  
co wynika ze sposobów konstruowania wskaźników przyjętych w tych metodach.  

Ze względu na fakt, iŜ w metodzie III (z ewidencji II) wartość bazowa wskaźników 
odnosi się do liczby osób korzystających z sieci wodociągowej/kanalizacyjnej w danej 
gminie, a nie osób podłączonych (jedynie takie dane dostępne są w statystyce publicznej 
udostępnianej przez GUS), nie rekomenduje się metody III do wyznaczania wartości 
wskaźników rezultatu będących przedmiotem badania. 

Analiza wartości wskaźnika dla województw z wykorzystaniem trzech przedstawionych 
metod w odniesieniu do zgromadzonych danych nie wykazała ich istotnego wpływu na 
ranking województw. Z wcześniej wymienionych względów w poniŜszej analizie 
posłuŜono się metodą I (z mnoŜnikiem). 

                                                
21 Szczegółowy opis metod obliczania wskaźników rezultatu przyjęty w badaniu opisano  
w Rozdziale 3 „Metodologia”. 
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5.1.3 Analiza wartości bezwzględnych przyrostu wskaźnika rezultatu 

W tabelach 40-47 (patrz: Załącznik 7.3) przedstawiono bezwzględne wielkości przyrostu 
wskaźnika rezultatu w poszczególnych województwach, jak równieŜ procentowy udział 
województw w przyroście w skali kraju. Obrazuje to udział województw w korzystaniu 
ze środków UE w ramach ZPORR przeznaczonych na budowę i/lub modernizację sieci 
wodociągowych/kanalizacyjnych.    

W okresie od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2007 r. największy przyrost liczby osób 
podłączonych do sieci rozdzielczej wodociągów uzyskały kolejno województwa: 
mazowieckie, świętokrzyskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie  
i zachodniopomorskie. We wszystkich wymienionych województwach liczba osób 
podłączonych do sieci rozdzielczej wodociągów w wyniku realizacji projektów ZPORR 
przekroczyła 10 tysięcy.  

Jeśli w analizie odniesiemy się wyłącznie do okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r., 
to okaŜe się, Ŝe ze względu na omawiany proces sytuacja najkorzystniej kształtowała się 
w województwie mazowieckim, a następnie w województwach: podkarpackim, 
małopolskim oraz świętokrzyskim. W powyŜszym okresie róŜnice między 
województwami w liczbie osób korzystających z nowych podłączeń do sieci 
wodociągowej były bardziej znaczące w porównaniu do zróŜnicowania wartości  
w okresie od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2007. ZróŜnicowanie to znajduje 
odzwierciedlenie w fakcie, iŜ podczas gdy aŜ w sześciu województwach nie wykazano 
Ŝadnego projektu z zakończonego i skontrolowanego w 2007 r., przyrost wartości 
wskaźnika dla województwa mazowieckiego stanowił ponad 30% jego przyrostu dla 
Polski. 

Rozwój sieci kanalizacyjnej rozpatrywany w skali kraju naleŜy uznać za bardziej 
zrównowaŜony. W okresie od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2007 r. przodują pod tym 
względem województwa: wielkopolskie, mazowieckie i podkarpackie. Uzyskały one 
łącznie 45% wielkości przyrostu wskaźnika dla całego kraju.  

W 2007 r. pozycję liderów zajęły natomiast województwa: podkarpackie, wielkopolskie, 
śląskie i dolnośląskie. Tylko w jednym województwie (łódzkie) nie został zakończony 
Ŝaden projekt ZPORR z zakresu inwestycji kanalizacyjnych w tym okresie.  

Analogicznie jak w przypadku projektów z zakresu sieci wodociągowych, wystąpiły 
róŜnice między województwami pod względem liczby osób, które mogły zacząć 
korzystać z sieci kanalizacyjnej dzięki projektom ZPORR. Liczba osób podłączonych do 
sieci kanalizacyjnej w okresie od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2007 r. w województwie 
mazowieckim (22 781 osoby) jest prawie o 40% niŜsza niŜ w wyprzedzającym je  
w rankingu województwie wielkopolskim (31 804 osoby).  

5.1.4 Analiza wartości znormalizowanych przyrostu wskaźnika rezultatu  

W celu dokonania analizy porównawczej stopnia interwencji ZPORR, województwa 
zostały uszeregowane według malejącego znormalizowanego wskaźnika (róŜnic między 
wskaźnikiem bazowym, a docelowym przez powierzchnię województwa; Tabele 46 i 47 
w Załączniku 7.3).   

Po pierwsze, liczbę ludności podłączonej do sieci rozdzielczej wodociągów w wyniku 
realizacji projektów ZPORR przeliczono na jednostkę powierzchni województwa. Taki 
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sposób normalizacji pozwala na porównanie województw bez względu na ich wielkość, 
czyli moŜliwe jest porównanie regionów duŜych (pod względem powierzchni) do małych.  

Regionami przodującymi w uzyskaniu przyrostu liczby osób podłączonych do sieci 
wodociągowej na jednostkę powierzchni22 w okresie od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 
2007 r. są województwa: świętokrzyskie, mazowieckie i warmińsko-mazurskie. Kolejne 
regiony to województwa zachodniopomorskie i dolnośląskie. NaleŜy zwrócić uwagę,  
Ŝe mimo niskich wartości bezwzględnych wskaźnika rezultatu, regiony te znalazły się na 
wysokich pozycjach w przypadku wielkości przeliczonej na powierzchnię województwa. 
Wynika to z faktu, iŜ niektóre z powyŜszych województw mają niewielką powierzchnię, 
więc nawet, jeŜeli wartość bezwzględna wskaźnika w ich przypadku jest mała,  
to przeliczenie na niewielką powierzchnię daje wysoką pozycję w rankingu.  

NajniŜsze wartości uzyskały województwa: wielkopolskie, opolskie i lubuskie.  

Następnie dokonano przeliczenia liczby ludności podłączonej do sieci kanalizacyjnej  
w wyniku realizacji projektów ZPORR na jednostkę powierzchni województwa.  

W analogicznym okresie najwyŜszy przyrost liczby osób podłączonych do sieci 
kanalizacyjnej na jednostkę powierzchni osiągnęły województwa: podkarpackie, 
wielkopolskie i małopolskie. Wysokie pozycje tych województw wynikają z faktu, Ŝe 
województwa te mają niewielką powierzchnię, więc nawet, jeŜeli wartość bezwzględna 
wskaźnika w ich przypadku jest mała, to przeliczenie na niewielką powierzchnię daje 
wysoką pozycję w rankingu.  

NajniŜszą wartość przyrostu liczby ludności podłączonej do sieci kanalizacyjnej  
w przeliczeniu na powierzchnię województwa uzyskały województwa: lubelskie, 
zachodniopomorskie, łódzkie i pomorskie. W tych województwach wielkości 
bezwzględne przyrostu liczby ludności podłączonej do sieci kanalizacyjnej były na tyle 
małe, Ŝe podzielenie ich przez duŜą powierzchnię obniŜyło ich pozycję w rankingu 
opartym na wartościach bezwzględnych przyrostów. 

5.1.5 Analiza średniej liczby osób podłączonych w wyniku pojedynczego projektu dla 
projektów z zakresu budowy/modernizacji sieci wodociągowej/kanalizacyjnej w skali 
kraju oraz w podziale na województwa. 

W poniŜszej analizie obejmującej okres od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2007 r. 
posłuŜono się wskaźnikiem w postaci średniej liczby osób podłączonych do sieci 
wodociągowej/kanalizacyjnej w wyniku pojedynczego projektu. Pozwala to uniknąć 
sytuacji, gdy porównując województwa ocenie poddaje się wyłącznie liczbę 
zrealizowanych projektów lub wyłącznie liczbę osób podłączonych do sieci 
wodociągowej. Istnieją bowiem sytuacje, gdy w wyniku zaledwie kilku odosobnionych 
inwestycji podłączonych zostaje wielu uŜytkowników lub gdy z licznych projektów moŜe 
korzystać zaledwie niewielka grupa osób. Przyjęta metoda pozwala na zrelatywizowanie 
tych dwóch wartości. Przykładowo, podczas gdy liczba zrealizowanych projektów jest 
najwyŜsza w województwie mazowieckim, jak równieŜ liczba osób podłączonych do 
sieci wodociągowej osiąga najwyŜszy poziom w tym województwie, to ze względu na 
średnią liczbę osób przypadających na projekt wyróŜnia się województwo dolnośląskie.  
Z drugiej strony, mimo Ŝe najmniej projektów zrealizowano w województwie 

                                                
22 Wskaźnik mierzony jest przyrostem ilości osób podłączonych do sieci wodociągowej 
wyznaczoną Metodą I (z mnoŜnikiem) na kilometr kwadratowy. 
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pomorskim, to zarówno liczba bezwzględna osób, które zostały podłączone do sieci 
wodociągowej, jak i ich średnia liczba przypadająca na projekt ma najniŜszą wartość  
w województwie opolskim.  

Stopień zróŜnicowania województw pod względem średniej liczby osób podłączonych do 
sieci wodociągowej w wyniku pojedynczego projektu naleŜy uznać za znaczny.  
W zaleŜności od województwa wskaźnik przyjmuje wartość z przedziału od 1450 do 
10060. Średnia liczba osób podłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji 
pojedynczego projektu na poziomie kraju wynosi 4774 i jest wyŜsza od wartości 
środkowej (mediany), która wynosi 4693. Oznacza to, Ŝe dla połowy województw 
omawiany wskaźnik osiąga poziom 4693 lub mniej osób, podczas gdy województwa,  
w których osiąga on poziom wyŜszy (dolnośląskie – 10060 osób) zawyŜają średnią dla 
kraju. Średnia liczba osób podłączonych do sieci wodociągowej na projekt dla 
województwa opolskiego, gdzie wskaźnik jest najniŜszy, stanowi około 14% jego 
średniej wartości dla województwa dolnośląskiego, gdzie jest najwyŜszy.  

RóŜnice między średnimi liczbami osób podłączonych do sieci wodociągowej 
przypadającymi na jeden projekt w poszczególnych województwach przedstawia 
poniŜszy wykres: 

Wykres 1. Średnia liczba osób podłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji pojedynczego 
projektu z zakresu budowy/modernizacji sieci wodociągowej w skali kraju oraz w podziale na 
województwa. 
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Średnia liczba osób podłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji pojedynczego projektu 

Średnia liczba osób podłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji pojedynczego projektu w skali kraju
 

Źródło 23. Opracowanie własne 

 

ChociaŜ najwięcej podłączeń do sieci kanalizacyjnej zostało zrealizowanych  
w województwie wielkopolskim, gdzie teŜ znalazło się najwięcej beneficjentów nowej 
infrastruktury, to średnia liczba uŜytkowników przypadających na projekt okazała się 
najwyŜsza w województwie podkarpackim. Jednocześnie, mimo Ŝe zarówno najmniej 
inwestycji z zakresu podłączeń kanalizacyjnych, jak i osób mogących z nich korzystać 
odnotowano w województwie świętokrzyskim, to średnio na projekt najmniej nowych 
uŜytkowników jest w województwie podlaskim.  
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Średnia liczba osób korzystających z podłączeń kanalizacyjnych na projekt waha się od 
305 do 1180. W województwie podlaskim przyjmuje ona wartość najniŜszą - co stanowi 
25% wartości właściwej dla województwa podkarpackiego, gdzie wskaźnik jest 
najwyŜszy. Średnia liczba osób podłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji 
pojedynczego projektu na poziomie kraju wynosi 543, natomiast wartość środkowa 
(mediana) jest niŜsza i osiąga poziom 489. Oznacza to, Ŝe dla połowy województw 
omawiany wskaźnik osiąga poziom 489 lub mniej osób, podczas gdy województwa,  
w których osiąga on poziom wyŜszy (podkarpackie - 1180) zawyŜają średnią dla kraju.  

Relację między średnimi liczbami osób podłączonych do sieci kanalizacyjnej 
przypadającymi na jeden projekt w poszczególnych województwach ukazuje poniŜszy 
wykres: 

Wykres 2. Średnia liczba osób podłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji pojedynczego 
projektu z zakresu budowy/modernizacji sieci wodociągowej w skali kraju oraz w podziale na 
województwa. 
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Średnia liczba osób podłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji pojedynczego projektu 

Średnia liczba osób podłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji pojedynczego projektu w skali kraju
 

Źródło 24. Opracowanie własne 

Z przedstawionych wykresów wynika, Ŝe w przypadku inwestycji z zakresu wodociągów 
średnia liczba osób podłączonych do sieci na projekt (4774) jest około dziewięć razy 
większa niŜ w przypadku inwestycji z zakresu kanalizacji (543). Jednocześnie 
zaobserwowano, iŜ liczba projektów jest większa w przypadku podłączeń do sieci 
kanalizacyjnej, natomiast liczniejszą grupę nowych uŜytkowników odnotowano  
w przypadku podłączeń do sieci wodociągowej.  

5.1.6 Analiza liczby osób podłączonych do sieci wodociągowej w skali kraju oraz  
w województwach w podziale na Działania 1.2, 3.1 i 3.2 Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego  

Ogółem, w skali kraju, w wyniku realizacji projektów z zakresu budowy/modernizacji 
sieci wodociągowej w ramach Działań 1.2, 3.1 i 3.2 ZPORR w okresie od 1 maja 2004 
do 31 grudnia 2007, przybyło 113 341 jej nowych uŜytkowników. Na skutek projektów 
zrealizowanych w ramach Działania 1.2 z sieci wodociągowej mogło zacząć korzystać  
8 953 osoby, co stanowi 7,90% liczby beneficjentów ogółem. Liczba osób podłączonych 
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do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów w ramach Działania 3.1 wyniosła 
85 346 osób, czyli 75,30% łącznej liczby nowo podłączonych do wodociągów  
w rozwaŜanym okresie. Z kolei dla projektów z Działania 3.2 analogiczna wartość 
wynosi 19 042 osoby, co w przeliczeniu daje 16,80%.  

Zebrane dane wskazują, Ŝe ogółem najwięcej osób zostało podłączonych do sieci 
wodociągowej dzięki realizacji projektów z Działania 3.1, w następnej kolejności 
Działania 3.2, i wreszcie Działania 1.2.  

Udział poszczególnych Działań w osiągnięciu docelowej wartości wskaźnika rezultatu 
Liczba ludności podłączonej do sieci wodociągowej w podziale na województwa został 
przedstawiony na poniŜszym wykresie. 

Wykres 3. Udział poszczególnych Działań w osiągnięciu docelowej wartości wskaźnika rezultatu 

„Liczba ludno ści podłączonej do sieci rozdzielczej wodociągów” w podziale na województwa. 
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Działanie 1.2 Działanie 3.1 Działanie 3.2

Źródło 25. Opracowanie własne. 

 
Wzrost liczby ludności podłączonej do sieci wodociągowej w wyniku realizacji 
projektów w ramach Działania 3.1 ZPORR odnotowano we wszystkich województwach. 
Jego wartość była największa dla województwa mazowieckiego, a najmniejsza dla 
województwa kujawsko-pomorskiego. W przypadku województw: dolnośląskiego, 
opolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego Działanie 3.1 było 
jedynym zrealizowanym w omawianym zakresie.  

Wysoki udział projektów z Działania 3.1 w sumarycznej liczbie osób podłączonych do 
sieci wodociągowej w kraju moŜna uzasadnić faktem, iŜ jest ono kierowane do 
wnioskodawców z obszarów wiejskich oraz miast poniŜej 20 tysięcy mieszkańców. Na 
tych terenach potrzeby odnośnie budowy lub modernizacji sieci wodociągowej są 
największe z powodu zapóźnień w rozwoju infrastruktury ochrony środowiska. Świadczy 
to o tym, iŜ projekty ZPORR w znacznym stopniu przyczyniły się do wzrostu standardu 
Ŝycia ludności obszarów wiejskich oraz miast poniŜej 20 tysięcy mieszkańców.  
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Znaczny stopień interwencji projektów z zakresu ZPORR moŜna zaobserwować równieŜ 
w przypadku Działania 3.2, aczkolwiek w okresie programowania 2004-2006 nie we 
wszystkich województwach były realizowane projekty z zakresu budowy/modernizacji 
sieci wodociągowej w ramach tego Działania. Na podstawie zgromadzonych danych 
moŜna wnioskować, iŜ realizacja projektów w ramach Działania 3.2 na terenach 
podlegających restrukturyzacji (tereny priorytetowe dla tego Działania) w znacznym 
stopniu przyczyniła się do zaspokojenia potrzeb ludności odnośnie zaopatrzenia w wodę, 
w szczególności podłączeń ludności do sieci wodociągowej. 

Niepokojący jest natomiast stosunkowo niewielki udział liczby ludności podłączonej do 
sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów w ramach Działania 1.2, zwłaszcza,  
Ŝe mają one charakter infrastrukturalny o znaczeniu regionalnym i słuŜą wzmacnianiu 
konkurencyjności regionów. Mając na uwadze priorytetowe znaczenie infrastruktury 
technicznej, w tym infrastruktury ochrony środowiska, z punktu widzenia 
konkurencyjności regionów i ich rozwoju społeczno-gospodarczego, naleŜałoby przyjrzeć 
się, z czego moŜe wynikać niski udział liczby osób podłączonych do sieci wodociągowej 
w wyniku Działania 1.2 ZPORR w stosunku do ogólnej liczby ludności podłączonej  
w wyniku Działań 1.2, 3.1 i 3.2 ZPORR. MoŜna domniemywać, iŜ ze względu na 
priorytety Działania 1.2 duŜa część projektów była realizowana na terenach 
przemysłowych i/lub przeznaczonych pod inwestycje. Wówczas, pomimo, iŜ liczba 
gospodarstw i liczba osób podłączonych do sieci wodociągowej pozostaje na niskim 
poziomie, to wzrost powierzchni terenów inwestycyjnych podłączonych do sieci 
wodociągowej przyczynia się do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej województwa.  
W rezultacie, w perspektywie długookresowej, moŜe to zaowocować wzrostem 
konkurencyjności i rozwojem społeczno-ekonomicznym regionu bądź województwa.  

Średnia liczba osób podłączonych do sieci wodociągowej przypadających na 
województwo wynosi 7084. Dla Działania 1.2 średnia liczba przyjmuje wartość 560, przy 
10 zrealizowanych projektach. Dla Działania 3.1 – 5334, przy największej liczbie 
zrealizowanych projektów: 174. Zaś dla Działania 3.2 średnia ta wyniosła 1190, przy 41 
projektach. NaleŜy podkreślić duŜe zróŜnicowanie liczby osób podłączonych do sieci 
wodociągowej dla poszczególnych województw w ramach poszczególnych Działań 
ZPORR. Przykładowo, o ile średnio w województwie w wyniku realizacji projektów w 
ramach Działania 3.2 zostało podłączonych 1190 osób, to wartość najniŜsza wynosiła 0, a 
najwyŜsza 7782. Na 16 województw tylko w kilku osiągnięto znaczny przyrost liczby 
osób podłączonych do sieci wodociągowej, co zawyŜa wartość średnią dla pojedynczego 
województwa.  

W przypadku Działania 1.2 wzrost liczby ludności podłączonej do sieci wodociągowej 
odnotowano tylko w 6 z 16 województw. RóŜnica między województwem, w którym 
wystąpił największy przyrost wskaźnika (mazowieckie), a województwami, w których 
nie nastąpił przyrost liczby ludności podłączonej do sieci wodociągowej, wynosi 4166 
osób.  

NajwyŜszą średnią liczbę osób podłączonych do sieci wodociągowej w przeliczeniu na 
województwo odnotowano dla Działania 3.1. Jej wartość została określona na 5334 osób. 
Podobnie jak w dwóch pozostałych Działaniach ZPORR, zróŜnicowanie przyrostu 
między województwami jest wysokie. Najwięcej osób zostało podłączonych  
w województwie mazowieckim – 12 258 osób, natomiast najmniej w województwie 
kujawsko-pomorskim – 1 031.  
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5.1.7 Analiza liczby osób podłączonych do sieci kanalizacyjnej w skali kraju oraz  
w województwach w podziale na Działania 1.2, 3.1 i 3.2 Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego  

W okresie od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2007 r., ogółem w skali kraju w wyniku 
realizacji analizowanych projektów z zakresu budowy/modernizacji sieci kanalizacyjnej 
w ramach ZPORR, do sieci kanalizacyjnej podłączono 171 155 osób. W wyniku 
projektów realizowanych w ramach Działania 1.2 podłączono 69 373 osób, co stanowi 
40,53% łącznej liczby osób podłączonych w ramach wszystkich trzech działań. Udział 
osób podłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów w ramach 
Działania 3.1 wyniósł 48,75% czyli 83 445 osób. Z kolei dla projektów z Działania 3.2 
analogiczny udział wynosi 10,71%, co w przeliczeniu daje 18 337 osób.  

Wykres 4. Udział poszczególnych Działań w osiągnięciu docelowej wartości wskaźnika rezultatu 

„Liczba ludno ści podłączonej do sieci kanalizacyjnej” w podziale na województwa. 
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Źródło 26. Opracowanie własne 
 

Średnio w województwie w wyniku realizacji projektu z zakresu budowy/modernizacji 
sieci kanalizacyjnej w ramach Działania 1.2 zostało podłączonych 4 336 osób. 
Aczkolwiek mediana wynosząca 3 462 oznacza, iŜ w połowie województw liczba osób 
była równa bądź mniejsza niŜ 3 462. Wartość średniej jest zawyŜana w szczególności 
przez dwa województwa, to jest wielkopolskie i podkarpackie, w których odnotowano 
wzrost liczby ludności podłączonej do sieci kanalizacyjnej kilkukrotnie (wielkopolskie 
około trzykrotnie oraz podkarpackie około dwu i półkrotnie) większy od średniej, co 
wpływa na zawyŜenie wartości średniej ogólnej dla województw. Porównując średnią 
liczbę osób w województwie podłączoną do sieci wodociągowej w wyniku projektów 
realizowanych w ramach Działania 1.2 (560) do średniej liczby osób podłączonej do sieci 
kanalizacyjnej (4336) wyliczono, iŜ jest to wartość niemalŜe ośmiokrotnie większa na 
korzyść projektów kanalizacyjnych. Oznacza to, iŜ stopień interwencji ZPORR w ramach 
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Działania 1.2 pod względem liczby osób podłączonych do sieci wodociągowej jest duŜo 
mniejszy niŜ w przypadku liczby osób podłączonych do sieci kanalizacyjnej. Stopień 
nierówności pod tym względem jest znaczący.  

W połowie województw liczba osób podłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku 
realizacji projektów z Działania 3.1 była mniejsza bądź równa 2 968 osób, natomiast  
w połowie województw liczba osób podłączonych była większa od tej wartości. Średnia 
liczba osób podłączonych do sieci wodociągowej w województwie dla projektów  
z Działania 3.1 wynosiła 5 215 osób. W przypadku projektów z Działania 3.1 
polegających na budowie/modernizacji sieci wodociągowej, średnia liczba osób 
podłączonych w województwie do sieci wodociągowej wynosiła 5 334 osób, czyli 
średnio 119 osób więcej.  

Średnio ponad cztero i pół krotnie mniej osób niŜ w Działaniu 3.1 zostało podłączonych 
do sieci kanalizacyjnej w wyniku projektów realizowanych w ramach Działania 3.2 
(średnio w województwie 1146 osób podłączonych w wyniku projektów).  

Podsumowując, w kwestii liczby podłączeń ludności do sieci wodociągowej, przyrost 
nastąpił w większości w wyniku realizacji projektów w ramach Działań 3.1 i 3.2 (91,6%), 
Z kolei w przypadku liczby podłączeń ludności do sieci kanalizacyjnej, przyrost nastąpił 
w większości w wyniku realizacji projektów w ramach Działań 1.2 i 3.1 (89%). Udział 
Działania 3.2, czyli projektów realizowanych na wskazanych terenach objętych 
wsparciem jest mały – około 10%. 

5.1.8 Analiza wartości względnych wskaźników rezultatu w podziale na Działania 1.2, 3.1, 3.2 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 

W powyŜszych podrozdziałach zauwaŜono, iŜ w okresach od 1 maja 2004 r. do 3 
1 grudnia 2007 r. oraz od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. najwięcej osób zostało 
przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w ramach Działania 1.2, biorąc pod uwagę 
zarówno przyrost bezwzględny jak i procentowy. Natomiast w przypadku liczby osób 
podłączonych do sieci wodociągowej największy przyrost bezwzględny w analizowanych 
okresach wystąpił w wyniku realizacji Działania 3.1.  

JednakŜe jeŜeli wartości te odniesie się do liczby osób podłączonych do sieci 
wodociągowej/kanalizacyjnej w poszczególnych województwach przed realizacją 
projektów ZPORR (wartości wskaźników bazowych) to okazuje się, Ŝe w okresie od  
1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2007 r. największe przyrosty nastąpiły w wyniku realizacji 
Działania 3.2. Ponadto, sytuacja zmienia się w ostatnim roku analizowanego okresu,  
w którym największy przyrost odnotowano w wyniku realizacji Działania 1.2.  

Tabela 23. Wartości przyrostu względnego liczby osób podłączonych do sieci wodociągowej  
w ramach poszczególnych Działań ZPORR (w odniesieniu do roku bazowego; dane za okres 
od 1 maja 2004r. do 31 grudnia 2007 r.)  

Metoda I 
(z mnoŜnikiem) 

Metoda II 
(z ewidencji I) 

Metoda III 
(z ewidencji II) 

Działanie Przyrost 
bezwzglę-

dny 

Przyrost 
procentowy 

[%] 

Przyrost 
bezwzglę-

dny 

Przyrost 
procentowy 

[%] 

Przyrost 
bezwzglę-

dny 

Przyrost 
procentowy 

[%] 

 1 maja 2004 r. – 31 grudnia 2007 r. 

Działanie 1.2 8 953 26,64% 10 515 34,30% 10 832 8,94% 
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Działanie 3.1 83 424 10,60% 72 764 9,93% 74 003 6,83% 

Działanie 3.2 39 687 30,13% 39 548 32,92% 46 203 20,88% 

 1 stycznia 2007 r. – 31 grudnia 2007 r. 

Działanie 1.2 3 943 30,27% 5 019 38,53% 5 019 38,56% 

Działanie 3.1 10 742 17,24% 10 411 16,71% 10 411 9,62% 

Działanie 3.2 4 994 15,81% 5 582 25,54% 5 582 23,67% 

Źródło 27. Opracowanie własne 
 

Tabela 24. Wartości przyrostu względnego liczby osób podłączonych do sieci kanalizacyjnej 
w ramach poszczególnych Działań ZPORR (w odniesieniu do roku bazowego; dane za okres 
od 1 maja 2004r. do 31 grudnia 2007 r.)  

Metoda I 
(z mnoŜnikiem) 

Metoda II 
(z ewidencji I) 

Metoda III 
(z ewidencji II) 

Działanie Przyrost 
bezwzglę-

dny 

Przyrost 
procentowy 

[%] 

Przyrost 
bezwzglę-

dny 

Przyrost 
procentowy 

[%] 

Przyrost 
bezwzglę-

dny 

Przyrost 
procentowy 

[%] 

 1 maja 2004 r. – 31 grudnia 2007 r. 

Działanie 1.2 69 373 18,5% 77 440 23,7% 77 294 12,3% 

Działanie 3.1 83 445 20,8% 103 392 27,3% 104 829 13,9% 

Działanie 3.2 18 337 7,0% 19 996 8,3% 19 996 4,8% 

 1 stycznia 2007 r. – 31 grudnia 2007 r. 

Działanie 1.2 27 327 31,8% 35 370 41,1% 47 444 27,8% 

Działanie 3.1 23 556 34,6% 29 704 43,7% 33 069 27,8% 

Działanie 3.2 5 450 6,7% 7 639 9,5% 7 639 3,3% 

Źródło 28. Opracowanie własne 
 

W Tabelach (25 i 26) na kolejnych stronach niniejszego podrozdziału przedstawiono trzy 
województwa, które uzyskały najwyŜsze wartości względne wskaźnika rezultatu  
w poszczególnych Działaniach 1.2, 3.1, 3.2 ZPORR dla badanych okresów, tj. od 1 maja 
2004 r. do 31 grudnia 2007 r. oraz dla okresu od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. 
Względne wartości wskaźników rezultatu wyznaczono dzieląc róŜnicę (czyli liczbę osób 
podłączonych do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów 
ZPORR) przez wartość wskaźnika bazowego, czyli liczbę osób podłączonych do sieci 
wodociągowej/kanalizacyjnej wg stanu przed realizacją projektów w ramach ZPORR. 
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Tabela 25. Zestawienie województw pod względem wartości przyrostu względnego 
wskaźnika rezultatu Liczba osób podłączonych do sieci rozdzielczej wodociągów (w odniesieniu 
do roku bazowego) 

Działanie Metoda I 
(z mnoŜnikiem) 

Metoda II 
(z ewidencji I) 

Metoda III 
(z ewidencji II) 

1 maja 2004 – 31 grudnia 2007 

Mazowieckie Mazowieckie Mazowieckie 

Śląskie Świętokrzyskie  Świętokrzyskie  Działanie 1.2 

Świętokrzyskie Śląskie Śląskie 

1 stycznia 2007 – 31 grudnia 2007 

Śląskie Śląskie Śląskie 

Mazowieckie Mazowieckie Mazowieckie Działanie 1.2 

Świętokrzyskie Świętokrzyskie Świętokrzyskie 

1 maja 2004 – 31 grudnia 2007 

Małopolskie Małopolskie Mazowieckie 

Opolskie Opolskie Podlaskie Działanie 3.1 

Zachodniopomorskie Mazowieckie Małopolskie 

1 stycznia 2007 – 31 grudnia 2007 

Małopolskie Małopolskie Małopolskie 

Podkarpackie Podkarpackie Podkarpackie Działanie 3.1 

Dolnośląskie Lubelskie Dolnośląskie 

1 maja 2004 – 31 grudnia 2007 

Kujawsko-pomorskie Lubuskie Podkarpackie 

Podkarpackie Kujawsko-pomorskie Kujawsko-pomorskie Działanie 3.2 

Mazowieckie Mazowieckie Mazowieckie 

1 stycznia 2007 – 31 grudnia 2007 

Podkarpackie Mazowieckie Mazowieckie 

Mazowieckie Podkarpackie Podkarpackie Działanie 3.2 

Lubelskie Kujawsko-pomorskie Kujawsko-pomorskie 

Źródło 29. Opracowanie własne 
 

NajwyŜsze wartości względne wskaźnika rezultatu Liczba ludności podłączonej do sieci 
rozdzielczej wodociągów w odniesieniu do wartości w roku bazowym w wyniku realizacji 
projektów z Działania 1.2 ZPORR w okresie 2004-2007 uzyskały województwa: 
mazowieckie, śląskie i świętokrzyskie, a w 2007 r.: śląskie, mazowieckie  
i świętokrzyskie. Natomiast najwyŜsze analogiczne wartości w przypadku Działania 3.1 
w okresie 2004-2007 uzyskały województwa: małopolskie, opolskie oraz 
zachodniopomorskie, a w 2007 r. małopolskie, podkarpackie i dolnośląskie. W wyniku 
realizacji projektów z Działania 3.2 w okresie 2004-2007 największe przyrosty 
bezwzględne liczb osób podłączonych do sieci wodociągowej uzyskały województwa: 
kujawsko-pomorskie, podkarpackie i mazowieckie, a w 2007 r. były to województwa: 
podkarpackie, mazowieckie i lubelskie.  

Tabela 26. Zestawienie województw pod względem wartości przyrostu względnego 
wskaźnika rezultatu Liczba osób podłączonych do sieci kanalizacyjnej (w odniesieniu do roku 
bazowego) 

Działanie 
Metoda I 

(z mnoŜnikiem) 
Metoda II 

(z ewidencji I) 
Metoda III 

(z ewidencji II) 

1 maja 2004 – 31 grudnia 2007 

Wielkopolskie Wielkopolskie Wielkopolskie Działanie 1.2 

Podkarpackie Podkarpackie Podkarpackie 
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Śląskie Śląskie Śląskie 

1 stycznia 2007 – 31 grudnia 2007 

Śląskie Śląskie Kujawsko-pomorskie 

Podkarpackie Podkarpackie Śląskie Działanie 1.2 

Mazowieckie Mazowieckie Podkarpackie 

1 maja 2004 – 31 grudnia 2007 

Wielkopolskie Wielkopolskie Wielkopolskie 

Mazowieckie Mazowieckie Mazowieckie Działanie 3.1 

Małopolskie Małopolskie Małopolskie 

1 stycznia 2007 – 31 grudnia 2007 

Wielkopolskie Wielkopolskie Wielkopolskie 

Podkarpackie Dolnośląskie Dolnośląskie Działanie 3.1 

Małopolskie Podkarpackie Małopolskie 

1 maja 2004 – 31 grudnia 2007 

Podkarpackie Podkarpackie Podkarpackie 

Mazowieckie Mazowieckie Mazowieckie Działanie 3.2 

Podlaskie Kujawsko-pomorskie Kujawsko-pomorskie 

1 stycznia 2007 – 31 grudnia 2007 

Podkarpackie Podkarpackie Podkarpackie 

Kujawsko-pomorskie Kujawsko-pomorskie Kujawsko-pomorskie Działanie 3.2 

Małopolskie Małopolskie Małopolskie 

Źródło 30. Opracowanie własne 
 

W przypadku wskaźnika rezultatu Liczba ludności podłączonej do sieci kanalizacyjnej  
w wyniku realizacji projektów z Działania 1.2 w okresie 2004-2007 najwyŜsze wartości 
uzyskały województwa: wielkopolskie, podkarpackie i śląskie, a w 2007 r. śląskie, 
podkarpackie i mazowieckie. Oznacza to, Ŝe te województwa w najwyŜszym stopniu 
przyczyniły się do wzmocnienia konkurencyjności przez rozbudowę infrastruktury 
ochrony środowiska o znaczeniu regionalnym. W wyniku realizacji projektów z Działania 
3.1 w okresie 2004-2007 najwyŜsze wartości uzyskały województwa: wielkopolskie, 
mazowieckie i małopolskie a w 2007 r. wielkopolskie, podkarpackie i małopolskie. 
Oznacza to, Ŝe w tych województwach projekty z zakresu infrastruktury ochrony 
środowiska realizowane w ramach środków ZPORR w największym stopniu przyczyniły 
się do rozwoju obszarów wiejskich i miast poniŜej 20 tys. mieszkańców. Natomiast  
w wyniku realizacji projektów z Działania 3.2 w okresie 2004-2007 najwyŜsze wartości 
uzyskały województwa: podkarpackie, mazowieckie i podlaskie, a w 2007 r. 
podkarpackie, kujawsko-pomorskie i małopolskie. 

Biorąc pod uwagę, Ŝe badane wskaźniki rezultatu dotyczą projektów z zakresu 
infrastruktury ochrony środowiska, moŜna stwierdzić, Ŝe następujące województwa mają 
największy wpływ na realizację zobowiązań akcesyjnych w obszarze ochrony środowiska 
w zakresie budowy sieci rozdzielczych wodociągowych i kanalizacyjnych:  

� W Działaniu 1.2 ZPORR wyróŜniają się: mazowieckie, podkarpackie, śląskie, 
świętokrzyskie i wielkopolskie;  

� W Działaniu 3.1 ZPORR wyróŜniają się: małopolskie, mazowieckie, opolskie, 
zachodniopomorskie i wielkopolskie; 

w Działaniu 3.2 ZPORR wyróŜniają się: kujawsko-pomorskie, mazowieckie, 
podkarpackie i podlaskie. 
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5.2 Wskaźnik oddziaływania 

Obok 4 projektów z zakresu ochrony przeciwpowodziowej realizowanych w ramach 
ZPORR, badaniem zostały objęte równieŜ projekty/inwestycje przeciwpowodziowe 
finansowane ze środków publicznych, które zostały zakończone (tzn. oddane do 
eksploatacji) w analogicznym okresie jak badane projekty ZPORR, czyli w latach 2004-
2007. 

Tabela 27. Wartości bazowe i docelowe wskaźnika oddziaływania „Liczba ludności 
zabezpieczona przed powodzią” 

Źródło finansowania 

projektów 

Liczba ludności 

zabezpieczonej 

przed powodzią 

stan na dzień 31 

grudnia 2003 

[osoby] 

Liczba ludności 

zabezpieczonej 

przed powodzią 

stan na 31 

grudnia 2007 

[osoby] 

Przyrost liczby 

ludności 

zabezpieczonej 

przed powodzią 

Udział 

procentowy 

projektów 

ZPORR  

Dolnośląskie 

Projekty finansowane 
w ramach ZPORR 

0 19 19 

Projekty finansowane 
ze źródeł innych niŜ 
ZPORR 

49 276 248 952 199 676 

SUMA 49 276 248 971 199 695 

0,01% 

Małopolskie 

Projekty finansowane 
w ramach ZPORR 

1 029 1 029 0 

Projekty finansowane 
ze źródeł innych niŜ 
ZPORR 

38 463 38 612 149 

SUMA 39 492 39 641 149 

0,00% 

Mazowieckie 

Projekty finansowane 
w ramach ZPORR 

4 097 3 700 -397 

Projekty finansowane 
ze źródeł innych niŜ 
ZPORR 

245 813 257 336 11 523 

SUMA 249 910 261 036 11 126 

- 

Podkarpackie 

Projekty finansowane 
w ramach ZPORR 

11 810 11 843 33 

Projekty finansowane 
ze źródeł innych niŜ 
ZPORR 

71 325 73 764 2 439 

SUMA 83 135 85 607 2 472 

1,33% 

SUMA 
WOJEWÓDZTW  

421 813 635 255 213 442  

Źródło 31. Opracowanie własne 
 

Bardzo niewielka liczba projektów ZPORR (po jednym w czterech województwach) 
sprawiła, Ŝe wskaźniki oddziaływania wyliczone dla obu grup projektów (finansowanych 
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ze środków ZPORR i środków z innych źródeł) róŜnią się wartościami tak dalece, Ŝe nie 
ma moŜliwości dokonania porównań między nimi. Z uwagi na tak niewielką liczbę 
projektów przeciwpowodziowych i bardzo niską wartość wskaźnika oddziaływania  
w porównaniu ze wskaźnikiem dla projektów finansowanych w ramach innych środków 
nie ma moŜliwości dokonywania głębszej analizy wyników.  

Ponadto analizę utrudnia brak statystyk dotyczących ochrony przeciwpowodziowej. Dane 
publikowane przez GUS i inne instytucje, których obszarem działania jest gospodarka 
wodna i ochrona środowiska nie zawierają danych Np. o powierzchni obszarów 
zabezpieczonych przed powodzią. UniemoŜliwia to analizę wzrostu bezpieczeństwa na 
obszarach zagroŜonych powodzią, w wyniku realizacji programów ZPORR przez 
porównanie popytu i podaŜy instalacji przeciwpowodziowych.  

Na podstawie wyjaśnień WZMiUW w Warszawie, Oddział w Płocku oraz gmin Gąbin 
oraz Słubice, na terenie których zlokalizowany jest teren zabezpieczony przed powodzią 
w wyniku realizacji projektu w ramach ZPORR stwierdzono, iŜ spadek liczby ludności 
chronionej przed powodzią jest wynikiem spadku przyrostu naturalnego oraz emigracji 
ludności z tego terenu. W związku z powyŜszych, pomimo iŜ powierzchnia terenu 
zabezpieczonego przed powodzią w wyniku danego projektu ZPORR w województwie 
mazowieckim pozostała niezmieniona w 2007 roku w porównaniu z rokiem 2003,  
to nastąpił spadek liczby ludności zamieszkującej ten teren oraz wynikający z tego 
spadek liczby ludności zabezpieczonej przed powodzią na koniec 2007 roku. 

Biorąc pod uwagę wyłącznie projekty przeciwpowodziowe realizowane w ramach 
ZPORR, największy przyrost liczby ludności zabezpieczonej przed powodzią  
w porównaniu ze stanem wg 31 grudnia 2003 r. nastąpił w przypadku projektu 
realizowanego w województwie podkarpackim – 1,33%. W województwie dolnośląskim 
odnotowano nieznaczny wzrost na poziomie 0,01%, podczas gdy wartość  
w województwie małopolskim pozostała niezmieniona. 

Największy przyrost wartości wskaźnika oddziaływania ogółem wśród czterech 
województw objętych badaniem odnotowano w województwie dolnośląskim. Wynika to 
między innymi z faktu, iŜ jedna z inwestycji finansowana ze źródeł innych niŜ ZPORR 
miała na celu zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Wrocławia, w związku z czym 
dzięki realizacji inwestycji znaczna liczba mieszkańców miasta (wysoka gęstość 
zaludnienia) została objęta ochroną przeciwpowodziową. Pomimo spadku liczby ludności 
zabezpieczonej przed powodzią w wyniku realizacji projektu w ramach ZPORR, 
województwo mazowieckie plasowało się na drugim miejscu pod względem przyrostu 
wartości wskaźnika oddziaływania, aczkolwiek była to wartość prawie osiemnastokrotnie 
mniejsza niŜ analogiczna wartość w województwie dolnośląskim. NajniŜszą wartość 
przyrostu liczby ludności zabezpieczonej przed powodzią odnotowano w województwie 
małopolskim – zaledwie 149 osób. Niskie przyrosty wartości wskaźnika oddziaływania 
na poziomie poszczególnych województw, zarówno w wyniku projektów realizowanych 
w ramach ZPORR, jak i finansowanych z innych źródeł wynikają z faktu, iŜ większość 
projektów polega na pracach modernizacyjnych (np. modernizacja wału), które nie 
powodują wzrostu powierzchni chronionej przed powodzią. Tym samym liczba ludności 
zabezpieczona przed powodzią pozostaje niezmieniona pod wpływem realizacji danego 
projektu czy teŜ inwestycji, a zmiany są wynikiem innych czynników. 

NajwyŜszą wartość docelową wskaźnika oddziaływania odnotowano w województwie 
mazowieckim – 261 036 osób, a najniŜszą w województwie małopolskim – 39 641 osób. 
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Ogółem, w skali kraju wzrost liczby osób zabezpieczonych przed powodzią wyniósł  
213 442 osób wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. w porównaniu ze stanem na dzień  
31 grudnia 2003 r. W porównaniu z wartością bazową wskaźnika oddziaływania jest to 
wzrost na poziomie 50,6%. W przewaŜającej większości (93,56%) wzrost ten jest 
wynikiem realizacji inwestycji realizowanych ze źródeł innych niŜ ZPORR  
w województwie dolnośląskim.  

Podsumowując, na podstawie zebranych danych moŜna stwierdzić, iŜ ze względu na 
niewielką liczbę zrealizowanych projektów kapitał wydatkowany w ramach ZPORR  
w nieznacznym stopniu przyczynia się do wzrostu bezpieczeństwa powodziowego  
w badanych województwach.  
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6 Wnioski i rekomendacje 

PoniŜsze podrozdziały zawierają podsumowanie i rekomendacje opracowane  
na podstawie problemów zidentyfikowanych w trakcie realizacji badania, a takŜe wnioski 
wynikające z przeprowadzonej analizy wartości wskaźników rezultatu  
i oddziaływania będących przedmiotem niniejszego badania. 

6.1 Wnioski i rekomendacje odnośnie badania wskaźników rezultatu 

6.1.1 Jednolita definicja wskaźników rezultatu w systemie monitoringu i w dokumentach 
programowych Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 

W trakcie realizacji badania zidentyfikowano niespójność definicji wskaźników rezultatu 
będących przedmiotem niniejszego badania w systemie monitoringu i dokumentach 
programowych ZPORR.  W UZPORR wskaźnik rezultatu określony jest jako liczba osób 
podłączonych do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej, natomiast w systemie monitoringu 
wskaźniki są zdefiniowane jako liczba osób korzystających z sieci 
wodociągowej/kanalizacyjnej23. Z uwagi na fakt, iŜ liczba osób podłączonych, a liczba 
osób korzystających to dwa róŜne pojęcia, agregacja danych z poziomu projektów na 
wyŜsze poziomy w systemie monitoringu da inne wartości niŜ oczekiwane.  

W nowym okresie programowania naleŜy zwrócić uwagę na jednolitość definicji 
wskaźników podlegających agregacji określonych w dokumentach programowych oraz 
wskaźników na poziomie projektów w systemie monitoringu zdefiniowanych  
na poziomie projektów. 

Jednostka odpowiedzialna: Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym 
Infrastruktura i Środowisko – IZ POIiŚ oraz Instytucje Zarządzające Regionalnymi 
Programami Operacyjnymi w nowym okresie programowania. 

Oba sposoby zdefiniowania wskaźnika rezultatu, bądź jako liczby osób podłączonych, 
bądź jako liczby osób korzystających z sieci wodociągowej/kanalizacyjnej, mają swoje 
zalety zaleŜnie od informacji, którą chce się uzyskać w wyniku ich stosowania. Liczba 
osób podłączonych pokazuje dokładnie interwencję na poziomie gospodarstw  
i budynków mieszkalnych, pomija natomiast korzystne efekty dla środowiska i zdrowia 
ludzi wynikające z większej liczby osób korzystających z sieci 
wodociągowej/kanalizacyjnej nie tylko w miejscu zamieszkania, ale równieŜ w miejscu 
przebywania, jak szkoły, zakłady pracy, szpitale, domki rekreacyjne czy inne budynki 
uŜyteczności publicznej.  

                                                
23 Zgodnie z listą „Wskaźniki dla projektów ZPORR w ramach priorytetu I, II, III i IV ZPORR– 
Aktualna wersja z dnia 11 maja 2007 r.” 
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6.1.2 Zamknięta lista obowiązkowych wskaźników dla projektów poszczególnych typów 

Badanie wykazało, iŜ dowolność w wyborze wskaźników do sprawozdań z realizacji 
projektów przekazywanych przez beneficjentów skutkuje niekompletnością danych  
w systemie monitoringu. Powoduje to konieczność uzupełniania tych danych w drodze 
dodatkowych badań, a takŜe utrudnia właściwą analizę efektów wdraŜania programu.  

Z punktu widzenia moŜliwości agregacji informacji z poziomu projektów na wyŜsze 
poziomy w systemie monitoringu, celowe jest ograniczenie listy wskaźników  
i wprowadzenie Katalogu wskaźników obowiązkowych jako zamkniętej listy wskaźników 
obowiązujących dla projektów poszczególnych typów, w tym wypadku projektów  
z zakresu budowy/modernizacji sieci wodociągowej/kanalizacyjnej.  

Definiując obowiązkowe wskaźniki i proponując metodologię ich wyznaczania w nowym 
okresie programowania, naleŜy wziąć pod uwagę koszt pozyskania ich wartości dla 
beneficjentów oraz instytucji zaangaŜowanych w system monitoringu  
i sprawozdawczości Programu, przy czym koszt rozumiany jest jako nakłady czasu, 
pracy, zaangaŜowanie pracowników, koszty finansowe itp. 

Jednostka odpowiedzialna: IZ POIiŚ oraz IZ RPO w nowym okresie programowania 

Z uwagi na problemy napotkane w czasie pozyskiwania danych na potrzeby 
przedmiotowego badania, naleŜy zwrócić uwagę na moŜliwości i koszt pozyskania 
wartości wskaźników ustalonych jako obowiązkowe dla danego typu projektów. 
Dodatkowo, wybór wskaźników obowiązkowych dla danego typu projektów powinien 
być poparty wcześniejszą analizą potrzeb informacyjnych, a następnie trafności 
wskaźników w stosunku do danego zagadnienia.  

6.1.3 Dostosowanie systemu wskaźników monitoringowych do danych gromadzonych  
w statystyce publicznej 

Ze względu na brak danych gromadzonych w statystyce publicznej, które odpowiadałyby 
przedmiotowym wskaźnikom monitoringowym, nie było moŜliwości przeprowadzenia 
pogłębionej analizy. Ze względu na brak danych nie przeprowadzono przykładowo oceny 
stopnia zaspokojenia potrzeb w województwie w wyniku realizacji projektów w ramach 
ZPORR ani efektów tych projektów na tle pozostałych inwestycji w województwie 
finansowanych z innych źródeł. 

W celu oceny efektów interwencji funduszy UE w województwach i w skali kraju 
konieczne jest opracowanie systemu wskaźników monitoringowych, które 
odpowiadałaby danym gromadzonym w ramach statystyki publicznej. Takie 
zdefiniowanie wskaźników umoŜliwiłoby pogłębioną analizę ich wartości. 

Jednostka odpowiedzialna: IZ POIiŚ oraz IZ RPO w nowym okresie programowania 
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6.1.4 Odgórnie określona metoda obliczania wartości bazowych i docelowych wskaźników 
rezultatu przez beneficjentów 

Liczne rozmowy z beneficjentami oraz nadesłane odpowiedzi na ankiety wykazały,  
iŜ wskaźniki rezultatu objęte badaniem są róŜnie interpretowane przez beneficjentów,  
a przez to ich wartość jest wyznaczana na róŜne sposoby. W związku z powyŜszym, na 
bazie doświadczeń płynących z przedmiotowego badania, proponuje się na przyszłość 
podjąć decyzję odnośnie metody obliczania wskaźnika rezultatu, tak, aby obowiązywała 
jednolita metoda.  

W celu zapewnienia jednolitości metody wyliczenia wartości wskaźników proponuje się, 
aby zarówno w podręczniku dla beneficjentów, jak i w generatorze wniosków przy 
kaŜdym obowiązkowym wskaźniku podany był dokładny i jednoznaczny sposób jego 
wyliczania.  

Dla wskaźnika rezultatu zdefiniowanego jako liczba osób podłączonych do sieci 
wodociągowej/kanalizacyjnej korzystne jest przyjęcie Metody I (metody z mnoŜnikiem).  

Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na definicję i metodę obliczania wskaźnika bazowego, 
która jest interpretowana w róŜny sposób przez beneficjentów. Konieczne jest 
podkreślenie, iŜ wartość wskaźnika bazowego ma odzwierciedlać stan w całej gminie 
przed realizacją danego projektu, a nie wyłącznie na obszarze realizacji projektu. 

PowyŜsze uwagi kierowane są do instytucji odpowiedzialnej za opracowanie wskaźników 
dla projektów typu budowa/modernizacji sieci wodociągowej/kanalizacyjnej w nowym 
okresie programowania. 

 Jednostka odpowiedzialna: IZ POIiŚ oraz IZ RPO w nowym okresie programowania 

Dla wskaźnika rezultatu zdefiniowanego jako liczba osób podłączonych do sieci 
wodociągowej/kanalizacyjnej korzystne jest przyjęcie metody z mnoŜnikiem. Metoda ta 
jest nieuciąŜliwa i jasna w zastosowaniu, a przy tym dokładna. Na jej korzyść przemawia 
równieŜ fakt, iŜ zarówno wartość bazowa, jak i docelowa wskaźnika rezultatu jest liczona 
tym samym sposobem, więc moŜliwe jest porównywanie tych wartości.  

NaleŜy zauwaŜyć, iŜ dokładniejsza, aczkolwiek bardziej pracochłonna i czasochłonna  
dla beneficjentów, jest metoda II (z ewidencji I), w której wartość bazową oblicza się  
w oparciu o liczbę gospodarstw podłączonych do sieci i mnoŜnik w postaci średniej 
liczby osób zamieszkujących gospodarstwo domowe na terenie gminy, natomiast wartość 
docelową uzyskuje się na podstawie danych z ewidencji ludności w gminie. JednakŜe, 
jeŜeli przyjrzeć się przyrostowi na poziomie projektu w metodzie I (z mnoŜnikiem) i II  
(z ewidencji I), to widać, Ŝe są to zbliŜone wartości, więc moŜliwa jest rekomendacja 
metody I jako mniej pracochłonnej, a dającej wyniki zbliŜone do metody II.  

Zatem zaleca się, aby w przyszłym badaniu została przyjęta do stosowania metoda I  
(z mnoŜnikiem).  

6.1.5 Wyłączenie projektów dotyczących budowy/modernizacji stacji uzdatniania 
wody/oczyszczalni ścieków, tranzytu ścieków 

Znaczny odsetek projektów odnoszących się do budowy/modernizacji stacji uzdatniania 
wody, oczyszczalni ścieków, tranzytu ścieków itp. (z wyłączeniem budowy/modernizacji 
sieci wodociągowej/kanalizacyjnej) w województwie wpływa po pierwsze na zawyŜanie 
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wartości wskaźnika bazowego, a po drugie na zaniŜenie wartości wskaźnika docelowego 
zdefiniowanego jako liczba ludności podłączonej do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej.  

Dla projektów tego typu moŜliwe byłoby określenie liczby ludności podłączonej do sieci 
wodociągowej (dla stacji uzdatniania wody) czy tez kanalizacyjnej (dla oczyszczalni 
ścieków) w gminie wg stanu poprzedzającego ich realizację. Z kolei liczba osób 
podłączonych do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej w wyniku tych projektów wynosi 0, 
tak więc wartość docelowa wskaźnika byłaby równa wartości bazowej.  

Oznacza to, iŜ względny stopień interwencji projektów realizowanych w ramach ZPORR 
przy uwzględnieniu tych projektów byłby relatywnie mniejszy (procentowy przyrost 
liczby ludności podłączonej do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej w porównaniu  
z rokiem bazowym).  

W celu właściwej oceny wpływu projektów ZPORR na przyrost liczby ludności 
podłączonej do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej, badaniem naleŜy objąć wyłącznie te 
projekty, które zakładały podłączenia ludności. Są to projekty polegające na 
budowie/modernizacji sieci wodociągowej/kanalizacyjnej, z pominięciem projektów 
dotyczących budowy/modernizacji stacji uzdatniania wody i/lub oczyszczalni ścieków 
itp. 

Jednostka odpowiedzialna: IZ POIiŚ oraz IZ RPO w nowym okresie programowania 

6.1.6 Kształtowanie postaw beneficjentów projektów Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego odnośnie przekazywania danych o projektach 

Beneficjenci ZPORR objęci badaniem niechętnie podejmowali się przekazywania 
dodatkowych danych odnośnie realizowanych przez siebie projektów. Taką postawę 
uzasadniano faktem, iŜ monitorowano i raportowano do IP wartości innych wskaźników 
niŜ te będące przedmiotem badania, w związku z czym nie ma obowiązku przekazywać 
dodatkowych danych. Beneficjenci podkreślali równieŜ konieczność poniesienia duŜych 
nakładów czasu i pracy w celu pozyskania danych na potrzeby niniejszego badania. 

W czasie konferencji bądź szkoleń naleŜy informować potencjalnych przyszłych 
beneficjentów funduszy Unii Europejskiej o celu gromadzenia danych i konieczności  
ich przekazywania na potrzeby systemu monitoringu bądź badań ewaluacyjnych, nawet 
po upływie kilku lat od daty zakończenia projektu. 

Beneficjenci/potencjalni beneficjenci powinni mieć świadomość, iŜ informacje  
o realizowanych przez nich projektach są przetwarzane na wyŜszych szczeblach systemu 
monitoringu, a następnie raportowane do Komisji Europejskiej. 

Jednostka odpowiedzialna: instytucje zarządzające i pośredniczące wydatkowaniem 
funduszy UE w kraju w nowym okresie programowania 
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6.2 Wnioski i rekomendacje odnośnie badania wskaźnika oddziaływania 

6.2.1 Ocena oddziaływania projektów przeciwpowodziowych w analogicznych jednostkach 
administracyjnych 

W odniesieniu do wskaźnika oddziaływania, w pierwotnym załoŜeniu badanie miało 
obejmować wszystkie inwestycje z zakresu ochrony przeciwpowodziowej zrealizowane 
na terenie całego kraju. Oznacza to, iŜ w ramach takiego badania musiałaby zostać 
poddana analizie cała działalność przeciwpowodziowa w Polsce w badanym okresie. 

Z punktu widzenia oceny efektywności realizacji projektów w ramach ZPORR zasadne 
jest zbadanie tych projektów na tle inwestycji przeciwpowodziowych finansowanych  
z innych źródeł (w tym z krajowych środków publicznych) w analogicznych obszarach 
administracyjnych, czyli w tych województwach, w których realizowane były projekty 
przeciwpowodziowe w ramach ZPORR.  

Jednostka odpowiedzialna: IZ POIiŚ w nowym okresie programowania. 

Podejście takie zapewnia równieŜ realną moŜliwość powtórzenia badania w kolejnych 
latach, natomiast zrealizowanie analogicznego badania obejmującego swym zakresem 
wszystkie projekty z zakresu ochrony przeciwpowodziowej w skali całego kraju będzie 
utrudnione.  

6.2.2 Wyznaczanie liczby ludności zabezpieczonej przed powodzią tylko w wyniku 
budowy/modernizacji wałów 

Zgodnie z dokumentem UZPORR w Działaniu 1.2 wskaźniki oddziaływania związane  
z projektami z zakresu zabezpieczenia przeciwpowodziowego zostały zdefiniowane jako 
Obszar zabezpieczony przed powodzią wałami (ha) oraz Liczba ludności zabezpieczonej 
przed powodzią (osoby).  

W przyszłości proponowane jest ograniczenie zakresu inwestycji/projektów badanych 
pod kątem obliczenia wskaźnika oddziaływania Liczba ludności zabezpieczonej przed 
powodzią do tych, które polegają na budowie/modernizacji wałów 
przeciwpowodziowych, zarówno rzecznych, zbiorników wodnych, jak i nadmorskich.  

Dodatkowo moŜliwe jest określanie liczby ludności chronionej przed powodzią w wyniku 
tworzenia polderów, o ile na etapie dokumentacji została dla nich wyznaczona 
powierzchnia obszaru zabezpieczonego przed powodzią. 

Jednostka odpowiedzialna: IZ POIiŚ w nowym okresie programowania 

Oznacza to, iŜ proponuje się odstąpienie od badania w przyszłości projektów w zakresie 
regulacji cieków wodnych, a takŜe budowy zbiorników „małej retencji”. Melioracje 
wodne oraz projekty regulacyjne realizowane przez WZMiUW mają na celu głównie 
ochronę uŜytków rolnych, będących najczęściej obszarami niezamieszkałymi. Natomiast  
inwestycje realizowane przez RZGW mają charakter lokalny i interwencyjny, a słuŜą 
głównie ochronie dna i brzegów przed erozją. RównieŜ zbiorniki „małej retencji” 
realizowane przez RZGW słuŜą głównie innym niŜ ochrona przeciwpowodziowa celom. 
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6.2.3 Poprawa systemu dokumentowania inwestycji przeciwpowodziowych w kraju 

Inwestycje z zakresu regulacji cieków wodnych, zbiorników „małej retencji” czy innych 
niŜ wały zabezpieczeń brzegu morskiego w większości słuŜą innym niŜ 
przeciwpowodziowe celom, w związku z czym nie są dla nich prowadzone jakiekolwiek 
analizy powierzchni obszarów zabezpieczonych przez powodzią czy teŜ liczby osób bądź 
gospodarstw znajdujących się na zagroŜonych/zabezpieczonych terenach. 

Procedury realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 
nakładają na instytucje pewne wymogi odnośnie dokumentowania przebiegu realizacji 
projektu, jednakŜe nie jest to wymagane w przypadku projektów realizowanych jedynie  
z krajowych funduszy.  

NaleŜy podjąć dyskusję, co do moŜliwości i celowości wyznaczania powierzchni i liczby 
ludności zabezpieczonej przed powodzią dla projektów w zakresie regulacji cieków 
wodnych, zbiorników „małej retencji” i innych niŜ wały zabezpieczeń brzegu morskiego 
(na poziomie projektów). Główne tematy wymagające wyjaśnienia to wybór typów 
projektów, dla których takie analizy są zasadne, ewentualnego opracowania jednolitej 
metody obliczania powierzchni i liczby ludności zabezpieczonej przed powodzią  
na poziomie projektów oraz ewentualnego prowadzenia odpowiednich zapisów  
do standardów projektowania inwestycji z zakresu regulacji cieków wodnych.  

Dodatkowo poprawy wymaga zakres i sposób gromadzenia danych o inwestycjach 
przeciwpowodziowych w kraju, dlatego naleŜy wprowadzić uniwersalne standardy 
odnośnie monitorowania i raportowania efektów realizacji inwestycji finansowanych  
z krajowych środków publicznych. 

Jednostka odpowiedzialna: rekomenduje się utworzenie międzyresortowego zespołu 
składającego się z przedstawicieli jednostek zaangaŜowanych w ochronę 
przeciwpowodziową w kraju (m.in. Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi, Krajowy i RZGW, WZMiUW, UMo) oraz przedstawicieli środowiska 
naukowego. 

Zdaniem przedstawicieli wybranych RZGW jest to problem, który wymaga podjęcia 
wieloletniego projektu badawczego, włącznie z pracami terenowymi, który dałby 
podstawy do ustaleń w tym zakresie na przyszłość.  
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7 Załączniki 

7.1 Mapy z prezentacją wskaźników 
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7.1.1 Wartości wskaźnika rezultatu dla działań 1.2, 3.1 oraz 3.2 Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego: „Liczba osób podłączonych do sieci rozdzielczej 
wodociągów” w województwach w okresie 2004-2007 obliczone metodą I  
(z mnoŜnikiem) i II (z ewidencji I) 

Mapa 1. Liczba osób podłączonych do sieci rozdzielczej wodociągów w latach 2004–2007 
(metoda I i II) 

 
Źródło 32. Opracowanie własne.  
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7.1.2 Wartości wskaźnika rezultatu „Liczba osób podłączonych do sieci rozdzielczej 
wodociągów” dla działań 1.2, 3.1 oraz 3.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego w województwach w okresie 2004-2007 obliczone metodą III  
(z ewidencji II) 

Mapa 2. Liczba osób podłączonych do sieci rozdzielczej wodociągów w latach 2004-2007 
(metoda III) 

 
Źródło 33. Opracowanie własne 
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7.1.3 Wartości wskaźnika rezultatu „Liczba osób podłączonych do sieci rozdzielczej 
wodociągów” dla działań 1.2, 3.1 oraz 3.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego w województwach w 2007 r. obliczone metodą I (z mnoŜnikiem) 
i II (z ewidencji) 

 
Mapa 3. Liczba osób podłączonych do sieci rozdzielczej wodociągów w roku 2007 (metoda I i 
II) 

 
Źródło 34. Opracowanie własne 
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7.1.4 Wartości wskaźnika rezultatu „Liczba osób podłączonych do sieci rozdzielczej 
wodociągów” dla działań 1.2, 3.1 oraz 3.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego w województwach w 2007 r. obliczone metodą III (z ewidencji 
II) 

Mapa 4. Liczba osób podłączonych do sieci rozdzielczej wodociągów w roku 2007 (metoda 
III) 

 
Źródło 35. Opracowanie własne. 
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7.1.5 Wartości wskaźnika rezultatu „Liczba osób podłączonych do sieci kanalizacyjnej” dla 
działań 1.2, 3.1 oraz 3.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego w województwach w okresie 2004-2007 r. obliczone metodą I  
(z mnoŜnikiem) i II (z ewidencji I) 

Mapa 5. Liczba osób podłączonych do sieci kanalizacyjnej w latach 2004-2007 (metoda I i II) 

 
Źródło 36. Opracowanie własne 
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7.1.6 Wartości wskaźnika rezultatu „Liczba osób podłączonych do sieci kanalizacyjnej” dla 
działań 1.2, 3.1 oraz 3.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego w województwach w okresie 2004-2007 r. obliczone metodą III  
(z ewidencji II) 

Mapa 6. Liczba osób podłączonych do sieci kanalizacyjnej w latach 2004-2007 (metoda III) 

 
Źródło 37. Opracowanie własne. 
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7.1.7 Wartości wskaźnika rezultatu „Liczba osób podłączonych do sieci kanalizacyjnej” dla 
działań 1.2, 3.1 oraz 3.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego w województwach w 2007 r. obliczone metodą I (z mnoŜnikiem) i II  
(z ewidencji I) 

Mapa 7. Liczba osób podłączonych do sieci kanalizacyjnej w roku 2007 (metoda I i II) 

 
Źródło 38. Opracowanie własne 
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7.1.8 Wartości wskaźnika rezultatu „Liczba osób podłączonych do sieci kanalizacyjnej” dla 
działań 1.2, 3.1 oraz 3.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego w województwach w 2007 r. obliczone metodą III (z ewidencji II) 

Mapa 8. Liczba osób podłączonych do sieci kanalizacyjnej w roku 2007 (metoda III) 

 
Źródło 39. Opracowanie własne. 
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7.1.9 Wskaźnik oddziaływania dla projektów przeciwpowodziowych – wartość bazowa  
i docelowa 

Mapa 9. Liczba ludności zabezpieczonej przed powodzią w projektach ZPORR i poza 
ZPORR. 

 
Źródło 40. Opracowanie własne. 
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7.2 Tabele zawierające szczegółowe zestawienia odsetka zwrotu ankiet 
dla projektów objętych badaniem w odniesieniu do wskaźników 
rezultatu  
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Tabela 28. Metoda I (z mnoŜnikiem) - Liczba otrzymanych odpowiedzi i odsetek zwrotu ankiet (w odniesieniu do projektów kwalifikujących się; dane za okres 
od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2007 r.)  

Działanie 1.2 Działanie 3.1 Działanie 3.2 

Województwo 

Budowa lub 
modernizacja 

urządzeń 
zaopatrzenia  

w wodę i poboru 
wody 

Budowa lub 
modernizacja 
urządzeń do 

odprowadzania  
i oczyszczania 
ścieków 

Budowa lub 
modernizacja 

urządzeń 
zaopatrzenia  

w wodę i poboru 
wody 

Budowa lub 
modernizacja 
urządzeń do 

odprowadzania  
i oczyszczania 
ścieków 

Budowa lub 
modernizacja 

urządzeń 
zaopatrzenia  

w wodę i poboru 
wody 

Budowa lub 
modernizacja 
urządzeń do 

odprowadzania  
i oczyszczania 
ścieków 

Suma projektów 
metoda I  

(ze wskaźnikiem) 

 Liczba Odsetek  Liczba  Odsetek  Liczba Odsetek Liczba Odsetek Liczba Odsetek Liczba Odsetek Liczba Odsetek 

Dolnośląskie 0 -* 3 100,0% 10 90,9% 17 100,0% 0 - 3 100% 33 97% 

Kujawsko-pomorskie 0 - 3 100,0% 5 100,0% 20 100,0% 4 100% 6 86% 38 97% 

Lubelskie  0 - 5 100,0% 9 100,0% 10 100,0% 5 100% 4 100% 33 100% 

Lubuskie 0 - 4 100,0% 5 83,3% 11 100,0% 2 100% 4 100% 26 96% 

Łódzkie 2 66,7% 5 83,3% 10 100,0% 6 100,0% 2 67% 2 100% 27 90% 

Małopolskie 0 - 2 66,7% 6 100,0% 20 95,2% 2 100% 3 100% 33 94% 

Mazowieckie 2 66,7% 7 100,0% 24 100,0% 32 100,0% 14 100% 8 100% 87 99% 

Opolskie 0 - 2 100,0% 5 100,0% 10 100,0% 0 - 2 100% 19 100% 

Podkarpackie 0 - 5 100,0% 11 100,0% 10 100,0% 4 100% 4 100% 34 100% 

Podlaskie 1 100,0% 5 100,0% 9 90,0% 8 100,0% 5 100% 9 100% 37 97% 

Pomorskie 0 - 0 - 3 100,0% 7 77,8% 0 - 0 - 10 83% 

Śląskie 3 100,0% 7 100,0% 3 100,0% 2 66,7% 0 - 0 - 15 94% 

Świętokrzyskie  1 100,0% 1 100,0% 23 92,0% 3 100,0% 3 100% 2 100% 33 94% 

Warmińsko-mazurskie 1 100,0% 4 100,0% 33 100,0% 20 95,2% 0 - 3 100% 61 98% 

Wielkopolskie 0 - 7 100,0% 8 100,0% 36 100,0% 0 - 0 - 51 100% 

Zachodniopomorskie 0 - 2 100,0% 10 66,7% 9 69,2% 0 - 1 100% 22 71% 

SUMA 10 83,3% 62 96,9% 174 94,6% 221 96,1% 41 98% 51 98% 559 96% 

*-projekty w danym podtypie Działania ZPORR nie były realizowane na terenie województwa 

Źródło 41. Opracowanie własne 
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Tabela 29. Metoda II (z ewidencji I) - Liczba otrzymanych odpowiedzi i odsetek zwrotu ankiet (w odniesieniu do projektów kwalifikujących się; dane za okres 
od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2007 r.)  
  

Działanie 1.2 Działanie 3.1 Działanie 3.2 

Województwo 

Budowa lub 
modernizacja 

urządzeń 
zaopatrzenia  

w wodę i poboru 
wody 

Budowa lub 
modernizacja 
urządzeń do 

odprowadzania  
i oczyszczania 
ścieków 

Budowa lub 
modernizacja 

urządzeń 
zaopatrzenia  

w wodę i poboru 
wody 

Budowa lub 
modernizacja 
urządzeń do 

odprowadzania  
i oczyszczania 
ścieków 

Budowa lub 
modernizacja 

urządzeń 
zaopatrzenia  

w wodę i poboru 
wody 

Budowa lub 
modernizacja 
urządzeń do 

odprowadzania  
i oczyszczania 
ścieków 

Suma projektów 
metoda II  

(z ewidencji I) 

 Liczba Odsetek  Liczba  Odsetek  Liczba Odsetek Liczba Odsetek Liczba Odsetek Liczba Odsetek Liczba Odsetek 

Dolnośląskie 0 - 3 100,0% 10 90,9% 17 100,0% 0 - 3 100,0% 33 97,1% 

Kujawsko-pomorskie 0 - 3 100,0% 5 100,0% 20 100,0% 4 100,0% 6 100,0% 38 100,0% 

Lubelskie  0 - 3 60,0% 6 66,7% 8 80,0% 5 100,0% 4 100,0% 26 78,8% 

Lubuskie 0 - 4 100,0% 5 83,3% 11 100,0% 1 50,0% 4 100,0% 25 92,6% 

Łódzkie 1 33,3% 5 83,3% 9 90,0% 5 83,3% 1 33,3% 2 100,0% 23 76,7% 

Małopolskie 0 - 2 66,7% 6 100,0% 19 90,5% 2 100,0% 3 100,0% 32 91,4% 

Mazowieckie 2 66,7% 6 85,7% 23 95,8% 30 93,8% 13 92,9% 8 100,0% 82 93,2% 

Opolskie 0 - 2 100,0% 5 100,0% 9 90,0% 0 - 0 0,0% 16 84,2% 

Podkarpackie 0 - 5 100,0% 11 100,0% 9 90,0% 4 100,0% 4 100,0% 33 97,1% 

Podlaskie 0 0,0% 4 80,0% 9 90,0% 8 100,0% 5 100,0% 8 88,9% 34 89,5% 

Pomorskie 0 - 0 - 2 66,7% 5 55,6% 0 - 0 - 7 58,3% 

Śląskie 3 100,0% 7 100,0% 3 100,0% 2 66,7% 0 - 0 - 15 93,8% 

Świętokrzyskie  1 100,0% 1 100,0% 21 84,0% 3 100,0% 3 100,0% 2 100,0% 31 88,6% 

Warmińsko-mazurskie 1 100,0% 4 100,0% 33 100,0% 20 95,2% 0 - 3 100,0% 61 98,4% 

Wielkopolskie 0 - 7 100,0% 6 75,0% 35 97,2% 0 - 0 - 48 94,1% 

Zachodniopomorskie 0 - 1 50,0% 8 53,3% 9 69,2% 0 - 1 100,0% 19 61,3% 

SUMA 8 66,7% 57 89,1% 162 88,0% 210 91,3% 38 90,5% 48 94,1% 523 89,7% 
*-projekty w danym podtypie Działania ZPORR nie były realizowane na terenie województwa 
Źródło 42. Opracowanie własne 
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Tabela 30. Metoda III (z ewidencji II) - Liczba otrzymanych odpowiedzi i odsetek zwrotu ankiet (w odniesieniu do projektów kwalifikujących się; dane za okres 
od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2007 r.)  
 

Działanie 1.2 Działanie 3.1 Działanie 3.2 

Województwo 

Budowa lub 
modernizacja 

urządzeń 
zaopatrzenia  

w wodę i poboru 
wody 

Budowa lub 
modernizacja 
urządzeń do 

odprowadzania  
i oczyszczania 
ścieków 

Budowa lub 
modernizacja 

urządzeń 
zaopatrzenia  

w wodę i poboru 
wody 

Budowa lub 
modernizacja 
urządzeń do 

odprowadzania  
i oczyszczania 
ścieków 

Budowa lub 
modernizacja 

urządzeń 
zaopatrzenia  

w wodę i poboru 
wody 

Budowa lub 
modernizacja 
urządzeń do 

odprowadzania  
i oczyszczania 
ścieków 

Suma projektów 
metoda III  

(z ewidencji II) 

 Liczba Odsetek  Liczba  Odsetek  Liczba Odsetek Liczba Odsetek Liczba Odsetek Liczba Odsetek Liczba Odsetek 

Dolnośląskie 33 100,0% 3 100,0% 10 90,9% 17 100,0% 0 - 3 100,0% 33 97,1% 

Kujawsko-pomorskie 38 100,0% 3 100,0% 5 100,0% 20 100,0% 4 100,0% 6 100,0% 38 100,0% 

Lubelskie  26 100,0% 3 60,0% 6 66,7% 8 80,0% 5 100,0% 4 100,0% 26 78,8% 

Lubuskie 25 100,0% 4 100,0% 5 83,3% 11 100,0% 1 50,0% 4 100,0% 25 92,6% 

Łódzkie 23 95,8% 6 100,0% 9 90,0% 5 83,3% 2 66,7% 2 100,0% 26 86,7% 

Małopolskie 32 100,0% 3 100,0% 6 100,0% 19 90,5% 2 100,0% 3 100,0% 33 94,3% 

Mazowieckie 82 98,8% 6 85,7% 23 95,8% 30 93,8% 13 92,9% 8 100,0% 82 93,2% 

Opolskie 16 100,0% 2 100,0% 5 100,0% 9 90,0% 0 - 0 0,0% 16 84,2% 

Podkarpackie 33 100,0% 5 100,0% 11 100,0% 9 90,0% 4 100,0% 4 100,0% 33 97,1% 

Podlaskie 34 97,1% 4 80,0% 10 100,0% 8 100,0% 5 100,0% 8 88,9% 35 92,1% 

Pomorskie 7 100,0% 0 - 2 66,7% 7 77,8% 0 - 0 - 9 75,0% 

Śląskie 15 100,0% 7 100,0% 3 100,0% 2 66,7% 0 - 0 - 15 93,8% 

Świętokrzyskie  31 100,0% 1 100,0% 21 84,0% 3 100,0% 3 100,0% 2 100,0% 31 88,6% 

Warmińsko-mazurskie 61 100,0% 4 100,0% 33 100,0% 20 95,2% 0 - 3 100,0% 61 98,4% 

Wielkopolskie 48 100,0% 7 100,0% 6 75,0% 35 97,2% 0 - 0 - 48 94,1% 

Zachodniopomorskie 19 100,0% 1 50,0% 9 60,0% 10 76,9% 0 - 1 100,0% 21 67,7% 

SUMA 523 99,4% 59 92,2% 164 89,1% 213 92,6% 39 92,9% 48 94,1% 532 91,3% 
*-projekty w danym podtypie Działania ZPORR nie były realizowane na terenie województwa 
Źródło 43. Opracowanie własne 
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Tabela 31. Odsetek liczby projektów poddanych analizie w stosunku do liczby projektów kwalifikujących się do badania w podziale wg Działań ZPORR (dane 
za okres od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2007 r.) 
 

Metoda I  
(z mnoŜnikiem) 

Metoda II  
(z ewidencji I) 

Metoda III  
(z ewidencji II) 

Województwo 

Działanie 1.2 Działanie 3.1 Działanie 3.2 Działanie 1.2 Działanie 3.1 Działanie 3.2 Działanie 1.2 Działanie 3.1 Działanie 3.2 

Dolnośląskie 100% 96% 100% 100% 96% 100% 100% 96% 100% 

Kujawsko-pomorskie 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Lubelskie  100% 100% 100% 60% 74% 100% 60% 74% 100% 

Lubuskie 100% 94% 100% 100% 94% 83% 100% 94% 83% 

Łódzkie 78% 100% 80% 67% 88% 60% 89% 88% 80% 

Małopolskie 67% 96% 100% 67% 93% 100% 100% 93% 100% 

Mazowieckie 90% 100% 100% 80% 95% 95% 80% 95% 95% 

Opolskie 100% 100% 100% 100% 93% 0%** 100% 93% 0%** 

Podkarpackie 100% 100% 100% 100% 95% 100% 100% 95% 100% 

Podlaskie 100% 94% 100% 67% 94% 93% 67% 100% 93% 

Pomorskie -* 83% - -* 58% - -* 75% - 

Śląskie 100% 83% - 100% 83% - 100% 83% - 

Świętokrzyskie  100% 93% 100% 100% 86% 100% 100% 86% 100% 

Warmińsko-mazurskie 100% 98% 100% 100% 98% 100% 100% 98% 100% 

Wielkopolskie 100% 100% - 100% 93% - 100% 93% - 

Zachodniopomorskie 100% 68% 100% 50% 61% 100% 50% 68% 100% 

Razem 95% 95% 99% 86% 90% 92% 89% 91% 94% 

* - projekty kwalifikujące się do analizy w ramach danego Działania ZPORR nie były realizowane na terenie województwa 
**-projekty w ramach danego Działania ZPORR były realizowane na terenie województwa, jednak nie uzyskano danych na potrzeby danej metody obliczeń 
Źródło 44. Opracowanie własne 
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Tabela 32. Rozkład liczby projektów poddanych analizie w poszczególnych Działaniach ZPORR względem województw (Działanie = 100%; dane za okres  
od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2007 r.) 
 

Metoda I 
 (z mnoŜnikiem) 

Metoda II   
(z ewidencji I) 

Metoda III  
(z ewidencji II) 

Województwo 

Działanie 1.2 Działanie 3.1 Działanie 3.2 Działanie 1.2 Działanie 3.1 Działanie 3.2 Działanie 1.2 Działanie 3.1 Działanie 3.2 

Dolnośląskie 4% 7% 3% 5% 7% 3% 4% 7% 3% 

Kujawsko-pomorskie 4% 6% 11% 5% 7% 12% 4% 7% 11% 

Lubelskie  7% 5% 10% 5% 4% 10% 4% 4% 10% 

Lubuskie 6% 4% 7% 6% 4% 6% 6% 4% 6% 

Łódzkie 10% 4% 4% 9% 4% 3% 12% 4% 5% 

Małopolskie 3% 7% 5% 3% 7% 6% 4% 7% 6% 

Mazowieckie 13% 14% 24% 12% 14% 24% 12% 14% 24% 

Opolskie 3% 4% 2% 3% 4% 0%** 3% 4% 0%** 

Podkarpackie 7% 5% 9% 8% 5% 9% 7% 5% 9% 

Podlaskie 8% 4% 15% 6% 5% 15% 6% 5% 15% 

Pomorskie -* 3% - - 2% - -* 2% - 

Śląskie 14% 1% - 15% 1% - 15% 1% - 

Świętokrzyskie  3% 7% 5% 3% 6% 6% 3% 6% 6% 

Warmińsko-mazurskie 7% 13% 3% 8% 14% 3% 7% 14% 3% 

Wielkopolskie 10% 11% - 11% 11% - 10% 11% - 

Zachodniopomorskie 3% 5% 1% 2% 5% 1% 1% 5% 1% 

Razem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

* - projekty w ramach danego Działania ZPORR nie były realizowane na terenie województwa 
**-projekty w ramach danego Działania ZPORR były realizowane na terenie województwa, jednak nie uzyskano danych na potrzeby danej metody obliczeń 
Źródło 45. Opracowanie własne 
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Tabela 33 Rozkład liczby projektów poddanych analizie w poszczególnych województwach względem Działań ZPORR (województwo = 100%; dane za okres  
od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2007 r.) 

Metoda I  
(z mnoŜnikiem) 

Metoda II 
 (z ewidencji I) 

Metoda III  
(z ewidencji II) 

Województwo 

Działanie 
1.2 

Działanie 
3.1 

Działanie 
3.2 

Suma Działanie 
1.2 

Działanie 
3.1 

Działanie 
3.2 

Suma Działanie 
1.2 

Działanie 
3.1 

Działanie 
3.2 

Suma 

Dolnośląskie 9% 82% 9% 100% 9% 82% 9% 100% 9% 82% 9% 100% 

Kujawsko-pomorskie 8% 66% 26% 100% 8% 66% 26% 100% 8% 66% 26% 100% 

Lubelskie  15% 58% 27% 100% 12% 54% 35% 100% 12% 54% 35% 100% 

Lubuskie 15% 62% 23% 100% 16% 64% 20% 100% 16% 64% 20% 100% 

Łódzkie 26% 59% 15% 100% 26% 61% 13% 100% 31% 54% 15% 100% 

Małopolskie 6% 79% 15% 100% 6% 78% 16% 100% 9% 76% 15% 100% 

Mazowieckie 10% 64% 25% 100% 10% 65% 26% 100% 10% 65% 26% 100% 

Opolskie 11% 79% 11% 100% 13% 88% 0%** 100% 13% 88% 0%** 100% 

Podkarpackie 15% 62% 24% 100% 15% 61% 24% 100% 15% 61% 24% 100% 

Podlaskie 16% 46% 38% 100% 12% 50% 38% 100% 11% 51% 37% 100% 

Pomorskie -* 100% - 100% -* 100% - 100% -* 100% - 100% 

Śląskie 67% 33% - 100% 67% 33% - 100% 67% 33% - 100% 

Świętokrzyskie  6% 79% 15% 100% 6% 77% 16% 100% 6% 77% 16% 100% 

Warmińsko-mazurskie 8% 87% 5% 100% 8% 87% 5% 100% 8% 87% 5% 100% 

Wielkopolskie 14% 86% - 100% 15% 85% - 100% 15% 85% - 100% 

Zachodniopomorskie 9% 86% 5% 100% 5% 89% 5% 100% 5% 90% 5% 100% 

Razem 13% 71% 16% 100% 12% 71% 16% 100% 13% 71% 16% 100% 

* - projekty w ramach danego Działania ZPORR nie były realizowane na terenie województwa 
**-projekty w ramach danego Działania ZPORR były realizowane na terenie województwa, jednak nie uzyskano danych na potrzeby danej metody obliczeń 
Źródło 46: Opracowanie własne 
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Tabela 34. Metoda I (z mnoŜnikiem) - Liczba otrzymanych odpowiedzi i odsetek zwrotu ankiet (w odniesieniu do projektów kwalifikujących się; dane za okres 
od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.) 

Działanie 1.2 Działanie 3.1 Działanie 3.2 

Województwo 

Budowa lub 
modernizacja 

urządzeń 
zaopatrzenia  

w wodę i poboru 
wody 

Budowa lub 
modernizacja 
urządzeń do 

odprowadzania  
i oczyszczania 
ścieków 

Budowa lub 
modernizacja 

urządzeń 
zaopatrzenia  

w wodę i poboru 
wody 

Budowa lub 
modernizacja 
urządzeń do 

odprowadzania  
i oczyszczania 
ścieków 

Budowa lub 
modernizacja 

urządzeń 
zaopatrzenia  

w wodę i poboru 
wody 

Budowa lub 
modernizacja 
urządzeń do 

odprowadzania  
i oczyszczania 
ścieków 

Suma projektów 
metoda I  

(ze wskaźnikiem) 

 Liczba Odsetek  Liczba  Odsetek  Liczba Odsetek Liczba Odsetek Liczba Odsetek Liczba Odsetek Liczba Odsetek 

Dolnośląskie 0 - 2 100,0% 4 100,0% 4 100,0% 0 - 0 - 10 100,0% 

Kujawsko-pomorskie 0 - 1 100,0% 1 100,0% 2 100,0% 1 100,0% 2 100,0% 7 100,0% 

Lubelskie  0 - 1 100,0% 3 100,0% 3 100,0% 1 100,0% 1 100,0% 9 100,0% 

Lubuskie 0 - 1 100,0% 0 - 0 - 0 - 1 100,0% 2 100,0% 

Łódzkie 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

Małopolskie 0 - 1 100,0% 3 100,0% 4 80,0% 1 100,0% 1 100,0% 10 90,9% 

Mazowieckie 1 100,0% 3 100,0% 0 - 1 100,0% 8 100,0% 3 100,0% 16 100,0% 

Opolskie 0 - 0 - 0 - 1 100,0% 0 - 0 - 1 100,0% 

Podkarpackie 0 - 1 100,0% 2 100,0% 4 100,0% 3 100,0% 1 100,0% 11 100,0% 

Podlaskie 0 - 1 100,0% 1 100,0% 1 100,0% 0 - 1 100,0% 4 100,0% 

Pomorskie 0 - 0  0 - 1 100,0% 0 - 0 - 1 100,0% 

Śląskie 2 100,0% 5 100,0% 0 - 0 0,0% 0 - 0 - 7 87,5% 

Świętokrzyskie  1 100,0% 1 100,0% 4 80,0% 1 100,0% 0 - 0 - 7 87,5% 

Warmińsko-mazurskie 1 100,0% 2 100,0% 4 100,0% 3 100,0% 0 - 0 - 10 100,0% 

Wielkopolskie 0 - 1 100,0% 0 - 1 100,0% 0 - 0 - 2 100,0% 

Zachodniopomorskie 0 - 1 100,0% 0 - 0 0,0%** 0 - 0 - 1 50,0% 

SUMA 5 100,0% 21 100,0% 22 95,7% 26 89,7% 14 100,0% 10 100,0% 98 96,1% 

*-projekty w danym podtypie Działania ZPORR nie były realizowane na terenie województwa 

Źródło 47. Opracowanie własne 
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Tabela 35. Metoda II (z ewidencji I) - Liczba otrzymanych odpowiedzi i odsetek zwrotu ankiet (w odniesieniu do projektów kwalifikujących się; dane za okres 
od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.) 

Działanie 1.2 Działanie 3.1 Działanie 3.2 

Województwo 

Budowa lub 
modernizacja 

urządzeń 
zaopatrzenia w 
wodę i poboru 

wody 

Budowa lub 
modernizacja 
urządzeń do 

odprowadzania i 
oczyszczania 
ścieków 

Budowa lub 
modernizacja 

urządzeń 
zaopatrzenia w 
wodę i poboru 

wody 

Budowa lub 
modernizacja 
urządzeń do 

odprowadzania i 
oczyszczania 
ścieków 

Budowa lub 
modernizacja 

urządzeń 
zaopatrzenia w 
wodę i poboru 

wody 

Budowa lub 
modernizacja 
urządzeń do 

odprowadzania i 
oczyszczania 
ścieków 

Suma projektów 
metoda II  

(z ewidencji I) 

 Liczba Odsetek  Liczba  Odsetek  Liczba Odsetek Liczba Odsetek Liczba Odsetek Liczba Odsetek Liczba Odsetek 

Dolnośląskie 0 -* 2 100,0% 4 100,0% 4 100,0% 0 - 0 - 10 100,0% 

Kujawsko-pomorskie 0 - 1 100,0% 1 100,0% 2 100,0% 1 100,0% 2 100,0% 7 100,0% 

Lubelskie  0 - 1 100,0% 3 100,0% 3 100,0% 1 100,0% 1 100,0% 9 100,0% 

Lubuskie 0 - 1 100,0% 0 - 0  0 - 1 100,0% 2 100,0% 

Łódzkie 0 - 0  0 - 0  0 - 0 - 0 - 

Małopolskie 0 - 1 100,0% 3 100,0% 4 80,0% 1 100,0% 1 100,0% 10 90,9% 

Mazowieckie 1 100,0% 3 100,0% 0 - 1 100,0% 7 87,5% 3 100,0% 15 93,8% 

Opolskie 0 - 0  0 - 1 100,0% 0 - 0 - 1 100,0% 

Podkarpackie 0 - 1 100,0% 2 100,0% 4 100,0% 3 100,0% 1 100,0% 11 100,0% 

Podlaskie 0 - 1 100,0% 1 100,0% 1 100,0% 0 - 1 100,0% 4 100,0% 

Pomorskie 0 - 0  0 - 1 100,0% 0 - 0 - 1 100,0% 

Śląskie 2 100,0% 5 100,0% 0 - 0 0,0%** 0 - 0 - 7 87,5% 

Świętokrzyskie  1 100,0% 1 100,0% 4 80,0% 1 100,0% 0 - 0 - 7 87,5% 

Warmińsko-mazurskie 1 100,0% 2 100,0% 4 100,0% 3 100,0% 0 - 0 - 10 100,0% 

Wielkopolskie 0 - 1 100,0% 0 - 1 100,0% 0 - 0 - 2 100,0% 

Zachodniopomorskie 0 - 1 100,0% 0 - 0 0,0%** 0 - 0 - 1 50,0% 

SUMA 5 100,0% 21 100,0% 22 95,7% 26 89,7% 13 92,9% 10 100,0% 97 95,1% 
*-projekty w danym podtypie Działania ZPORR nie były realizowane na terenie województwa 
Źródło 48. Opracowanie własne 
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Tabela 36. Metoda III (z ewidencji II) - Liczba otrzymanych odpowiedzi i odsetek zwrotu ankiet (w odniesieniu do projektów kwalifikujących się; dane za okres 
od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.) 

Działanie 1.2 Działanie 3.1 Działanie 3.2 Województwo 

Budowa lub 
modernizacja 

urządzeń 
zaopatrzenia  

w wodę i poboru 
wody 

Budowa lub 
modernizacja 
urządzeń do 

odprowadzania  
i oczyszczania 
ścieków 

Budowa lub 
modernizacja 

urządzeń 
zaopatrzenia  

w wodę i poboru 
wody 

Budowa lub 
modernizacja 
urządzeń do 

odprowadzania  
i oczyszczania 
ścieków 

Budowa lub 
modernizacja 

urządzeń 
zaopatrzenia  

w wodę i poboru 
wody 

Budowa lub 
modernizacja 
urządzeń do 

odprowadzania  
i oczyszczania 
ścieków 

Suma projektów 
metoda III  

(z ewidencji II) 

 Liczba Odsetek  Liczba  Odsetek  Liczba Odsetek Liczba Odsetek Liczba Odsetek Liczba Odsetek Liczba Odsetek 

Dolnośląskie 0 -* 2 100,0% 4 100,0% 4 100,0% 0 - 0 - 10 100,0% 

Kujawsko-pomorskie 0 - 1 100,0% 1 100,0% 2 100,0% 1 100,0% 2 100,0% 7 100,0% 

Lubelskie  0 - 1 100,0% 3 100,0% 3 100,0% 1 100,0% 1 100,0% 9 100,0% 

Lubuskie 0 - 1 100,0% 0 - 0 - 0 - 1 100,0% 2 100,0% 

Łódzkie 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

Małopolskie 0 - 1 100,0% 3 100,0% 4 80,0% 1 100,0% 1 100,0% 10 90,9% 

Mazowieckie 1 100,0% 3 100,0% 0 - 1 100,0% 7 87,5% 3 100,0% 15 93,8% 

Opolskie 0 - 0 - 0 - 1 100,0% 0 - 0 - 1 100,0% 

Podkarpackie 0 - 1 100,0% 2 100,0% 4 100,0% 3 100,0% 1 100,0% 11 100,0% 

Podlaskie 0 - 1 100,0% 1 100,0% 1 100,0% 0 - 1 100,0% 4 100,0% 

Pomorskie 0 - 0 - 0 - 1 100,0% 0 - 0 - 1 100,0% 

Śląskie 2 100,0% 5 100,0% 0 - 0 0,0%** 0 - 0 - 7 87,5% 

Świętokrzyskie  1 100,0% 1 100,0% 4 80,0% 1 100,0% 0 - 0 - 7 87,5% 

Warmińsko-mazurskie 1 100,0% 2 100,0% 4 100,0% 3 100,0% 0 - 0 - 10 100,0% 

Wielkopolskie 0 - 1 100,0% 0 - 1 100,0% 0 - 0 - 2 100,0% 

Zachodniopomorskie 0 - 1 100,0% 0 - 1 100,0% 0 - 0 - 2 100,0% 

SUMA 5 100,0% 21 100,0% 22 95,7% 27 93,1% 13 92,9% 10 100,0% 98 96,1% 
*-projekty w danym podtypie Działania ZPORR nie były realizowane na terenie województwa 
Źródło 49. Opracowanie własne 
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Tabela 37. Odsetek liczby projektów poddanych analizie w stosunku do liczby projektów kwalifikujących się do badania w podziale wg Działań ZPORR (dane 
za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.) 

Metoda I  
(z mnoŜnikiem) 

Metoda II  
(z ewidencji I) 

Metoda III  
(z ewidencji II) Województwo 

Działanie 1.2 Działanie 3.1 Działanie 3.2 Działanie 1.2 Działanie 3.1 Działanie 3.2 Działanie 1.2 Działanie 3.1 Działanie 3.2 

Dolnośląskie 100,0% 100,0% - 100,0% 100,0% - 100,0% 100,0% - 

Kujawsko-pomorskie 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Lubelskie  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Lubuskie 100,0% - 100,0% 100,0% - 100,0% 100,0% - 100,0% 

Łódzkie - - - - - - - - - 

Małopolskie 100,0% 87,5% 100,0% 100,0% 87,5% 100,0% 100,0% 87,5% 100,0% 

Mazowieckie 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 90,9% 100,0% 100,0% 90,9% 

Opolskie - 100,0% - - 100,0% - - 100,0% - 

Podkarpackie 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Podlaskie 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Pomorskie - 100,0% - - 100,0% - - 100,0% - 

Śląskie 100,0% 0,0%** - 100,0% 0,0%** - 100,0% 0%** - 

Świętokrzyskie  100,0% 83,3% - 100,0% 83,3% - 100,0% 83,3% - 

Warmińsko-mazurskie 100,0% 100,0% - 100,0% 100,0% - 100,0% 100,0% - 

Wielkopolskie 100,0% 100,0% - 100,0% 100,0% - 100,0% 100,0% - 

Zachodniopomorskie 100,0% 0,0% - 100,0% 0,0% - 100,0% 100,0% - 

Razem 100,0% 92,3% 100,0% 100,0% 92,3% 95,8% 100,0% 94,2% 95,8% 

* - projekty kwalifikujące się do analizy w ramach danego Działania ZPORR nie były realizowane na terenie województwa 
**-projekty w ramach danego Działania ZPORR były realizowane na terenie województwa, jednak nie uzyskano danych na potrzeby danej metody obliczeń 
Źródło 50. Opracowanie własne 
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Tabela 38. Rozkład liczby projektów poddanych analizie w poszczególnych Działaniach ZPORR względem województw (Działanie = 100%; dane za okres  
od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.) 

Metoda I  
(z mnoŜnikiem) 

Metoda II  
(z ewidencji I) 

Metoda III  
(z ewidencji II) Województwo 

Działanie 1.2 Działanie 3.1 Działanie 3.2 Działanie 1.2 Działanie 3.1 Działanie 3.2 Działanie 1.2 Działanie 3.1 Działanie 3.2 

Dolnośląskie 7,7% 16,7% - 7,7% 16,7% - 7,7% 16,3% - 

Kujawsko-pomorskie 3,8% 6,3% 12,5% 3,8% 6,3% 13,0% 3,8% 6,1% 13,0% 

Lubelskie  3,8% 12,5% 8,3% 3,8% 12,5% 8,7% 3,8% 12,2% 8,7% 

Lubuskie 3,8% - 4,2% 3,8% - 4,3% 3,8% - 4,3% 

Łódzkie - - - - - - - - - 

Małopolskie 3,8% 14,6% 8,3% 3,8% 14,6% 8,7% 3,8% 14,3% 8,7% 

Mazowieckie 15,4% 2,1% 45,8% 15,4% 2,1% 43,5% 15,4% 2,0% 43,5% 

Opolskie - 2,1% - - 2,1% - - 2,0% - 

Podkarpackie 3,8% 12,5% 16,7% 3,8% 12,5% 17,4% 3,8% 12,2% 17,4% 

Podlaskie 3,8% 4,2% 4,2% 3,8% 4,2% 4,3% 3,8% 4,1% 4,3% 

Pomorskie - 2,1% - - 2,1% - - 2,0% - 

Śląskie 26,9% 0,0%** - 26,9% 0,0%** - 26,9% 0,0%** - 

Świętokrzyskie  7,7% 10,4% - 7,7% 10,4% - 7,7% 10,2% - 

Warmińsko-mazurskie 11,5% 14,6% - 11,5% 14,6% - 11,5% 14,3% - 

Wielkopolskie 3,8% 2,1% - 3,8% 2,1% - 3,8% 2,0% - 

Zachodniopomorskie 3,8% 0,0% - 3,8% 0,0% - 3,8% 2,0% - 

Razem 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

* - projekty w ramach danego Działania ZPORR nie były realizowane na terenie województwa 
**-projekty w ramach danego Działania ZPORR były realizowane na terenie województwa, jednak nie uzyskano danych na potrzeby danej metody obliczeń 
Źródło 51. Opracowanie własne 
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Tabela 39. Rozkład liczby projektów poddanych analizie w poszczególnych województwach względem Działań ZPORR (województwo = 100%; dane za okres 
od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007r.) 

Metoda I  
(z mnoŜnikiem) 

Metoda II  
(z ewidencji I) 

Metoda III  
(z ewidencji II) 

Województwo 
Działanie 

1.2 
Działanie 

3.1 
Działanie 

3.2 Suma Działanie 
1.2 

Działanie 
3.1 

Działanie 
3.2 Suma Działanie 

1.2 
Działanie 

3.1 
Działanie 

3.2 Suma 

Dolnośląskie 20,0% 80,0% 0,0% 100,0% 20,0% 80,0% - 100,0% 20,0% 80,0% - 100,0% 

Kujawsko-pomorskie 14,3% 42,9% 42,9% 100,0% 14,3% 42,9% 42,9% 100,0% 14,3% 42,9% 42,9% 100,0% 

Lubelskie  11,1% 66,7% 22,2% 100,0% 11,1% 66,7% 22,2% 100,0% 11,1% 66,7% 22,2% 100,0% 

Lubuskie 50,0% 0,0% 50,0% 100,0% 50,0% - 50,0% 100,0% 50,0% - 50,0% 100,0% 

Łódzkie - - - - - - - - - - - - 

Małopolskie 10,0% 70,0% 20,0% 100,0% 10,0% 70,0% 20,0% 100,0% 10,0% 70,0% 20,0% 100,0% 

Mazowieckie 25,0% 6,3% 68,8% 100,0% 26,7% 6,7% 66,7% 100,0% 26,7% 6,7% 66,7% 100,0% 

Opolskie - 100,0% - 100,0% - 100,0% - 100,0% - 100,0% - 100,0% 

Podkarpackie 9,1% 54,5% 36,4% 100,0% 9,1% 54,5% 36,4% 100,0% 9,1% 54,5% 36,4% 100,0% 

Podlaskie 25,0% 50,0% 25,0% 100,0% 25,0% 50,0% 25,0% 100,0% 25,0% 50,0% 25,0% 100,0% 

Pomorskie - 100,0% - 100,0% - 100,0% - 100,0% - 100,0% - 100,0% 

Śląskie 100,0% 0,0%** - 100,0% 100,0% 0,0%** - 100,0% 100,0% 0,0%** - 100,0% 

Świętokrzyskie  28,6% 71,4% - 100,0% 28,6% 71,4% 0,0% 100,0% 28,6% 71,4% 0,0% 100,0% 

Warmińsko-mazurskie 30,0% 70,0% - 100,0% 30,0% 70,0% - 100,0% 30,0% 70,0% - 100,0% 

Wielkopolskie 50,0% 50,0% - 100,0% 50,0% 50,0% - 100,0% 50,0% 50,0% - 100,0% 

Zachodniopomorskie 100,0% 0,0% - 100,0% 100,0% 0,0% - 100,0% 50,0% 50,0% - 100,0% 

Razem 26,5% 49,0% 24,5% 100,0% 26,8% 49,5% 23,7% 100,0% 26,5% 50,0% 23,5% 100,0% 

* - projekty w ramach danego Działania ZPORR nie były realizowane na terenie województwa 
**-projekty w ramach danego Działania ZPORR były realizowane na terenie województwa, jednak nie uzyskano danych na potrzeby danej metody obliczeń 
Źródło 52. Opracowanie własne 
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7.3 Tabele wykorzystane w analizie wartości wskaźników rezultatu 
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Tabela 40. Przyrost liczby osób podłączonych do sieci rozdzielczej wodociągów w wyniku realizacji projektów ZPORR (metoda I, dane za okres od 1 maja  
2004 r. do 31 grudnia 2007 r. oraz od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.) 

Przyrost liczby osób podłączonych do sieci rozdzielczej wodociągów 
Metoda I 

1 maja 2004 r. – 31 grudnia 2007 r. 1 stycznia 2007 r. – 31 grudnia 2007 r. 

Województwo 
Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

RóŜnica 
[przyrost 

osób] 

Przyrost [%] 
(róŜnica dla 

danego 
wojew.*100/ 
bazowy dla 

danego 
wojew.) 

Przyrost [%] 
(róŜnica dla 

danego 
wojew.*100/ 

róŜnica w 
skali kraju) 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

RóŜnica 
[przyrost 

osób] 

Przyrost [%] 
(róŜnica dla 

danego 
wojew.*100/ 
bazowy dla 

danego 
wojew.) 

Przyrost [%] 
(róŜnica dla 

danego 
wojew.*100/ 
róŜnica w 

skali kraju) 

Dolnośląskie 95 595 100 597 5 002 5,2% 4,4% 8 368 11 019 2 651 31,7% 8,9% 

Kujawsko-pomorskie 27 290 30 859 3 569 13,1% 3,1% 6 950 7 144 195 2,8% 0,6% 

Lubelskie 64 026 68 329 4 303 6,7% 3,8% 13 088 14 207 1 118 8,5% 3,7% 

Lubuskie 26 366 29 284 2 918 11,1% 2,6% 0 0 0 - 0,0% 

Łódzkie 60 400 65 791 5 391 8,9% 4,8% 0 0 0 - 0,0% 

Małopolskie 7 039 12 491 5 453 77,5% 4,8% 5 052 8 001 2 949 58,4% 9,8% 

Mazowieckie 124 853 149 458 24 605 19,7% 21,7% 35 095 44 330 9 235 26,3% 30,8% 

Opolskie 5 510 7 252 1 742 31,6% 1,5% 0 0 0 - 0,0% 

Podkarpackie 84 781 96 765 11 983 14,1% 10,6% 19 550 27 180 7 630 39,0% 25,5% 

Podlaskie 49 697 53 956 4 259 8,6% 3,8% 3 619 4 275 656 18,1% 2,2% 

Pomorskie 16 919 18 835 1 916 11,3% 1,7% 0 0 0 - 0,0% 

Śląskie 17 125 21 518 4 394 25,7% 3,9% 93 774 681 733,9% 2,3% 

Świętokrzyskie 132 107 145 466 13 359 10,1% 11,8% 25 324 28 240 2 916 11,5% 9,7% 

Warmińsko-mazurskie 163 244 174 743 11 499 7,0% 10,1% 14 758 16 662 1 904 12,9% 6,4% 

Wielkopolskie 51 250 52 996 1 746 3,4% 1,5% 0 0 0 - 0,0% 

Zachodniopomorskie 35 664 46 865 11 201 31,4% 9,9% 0 0 0 - 0,0% 

Suma 961 866 1 075 207 113 341 11,8% 100,0% 131 897 161 832 29 936 22,7% 100,0% 

Źródło 53. Opracowanie własne 
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Tabela 41. Przyrost liczby osób podłączonych do sieci rozdzielczej wodociągów w wyniku realizacji projektów ZPORR (metoda II, dane za okres od 1 maja 
2004 r. do 31 grudnia 2007 r. oraz od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 r.) 

Przyrost liczby osób podłączonych do sieci rozdzielczej wodociągów 
Metoda II 

1 maja 2004 r. – 31 grudnia 2007 r. 1 stycznia 2007 r. – 31 grudnia 2007 r. 

Województwo 
Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

RóŜnica 
[przyrost 

osób] 

Przyrost [%] 
(róŜnica dla 

danego 
wojew.*100/ 
bazowy dla 

danego 
wojew.) 

Przyrost [%] 
(róŜnica dla 

danego 
wojew.*100/ 

róŜnica w 
skali kraju) 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

RóŜnica 
[przyrost 

osób] 

Przyrost [%] 
(róŜnica dla 

danego 
wojew.*100/ 
bazowy dla 

danego 
wojew.) 

Przyrost [%] 
(róŜnica dla 

danego 
wojew.*100/ 
róŜnica w 

skali kraju) 

Dolnośląskie 95 595 99 958 4 363 4,6% 3,6% 8 368 10 058 1 690 20,2% 5,2% 

Kujawsko-pomorskie 27 290 31 790 4 500 16,5% 3,7% 6 950 7 200 250 3,6% 0,8% 

Lubelskie 46 655 51 610 4 955 10,6% 4,1% 13 088 14 922 1 834 14,0% 5,6% 

Lubuskie 23 992 27 219 3 227 13,5% 2,7% 0 0 0 - 0,0% 

Łódzkie 57 451 59 109 1 658 2,9% 1,4% 0 0 0 - 0,0% 

Małopolskie 7 039 12 740 5 701 81,0% 4,7% 5 052 8 382 3 330 65,9% 10,2% 

Mazowieckie 115 125 158 620 43 495 37,8% 36,1% 25 367 37 092 11 725 46,2% 35,8% 

Opolskie 5 510 8 749 3 239 58,8% 2,7% 0 0 0 - 0,0% 

Podkarpackie 84 781 96 333 11 552 13,6% 9,6% 19 550 27 674 8 124 41,6% 24,8% 

Podlaskie 49 697 53 286 3 589 7,2% 3,0% 3 619 3 679 60 1,7% 0,2% 

Pomorskie 12 111 12 659 548 4,5% 0,5% 0 0 0 - 0,0% 

Śląskie 17 125 20 027 2 902 16,9% 2,4% 93 866 773 833,2% 2,4% 

Świętokrzyskie 121 266 132 962 11 696 9,6% 9,7% 25 324 28 475 3 151 12,4% 9,6% 

Warmińsko-mazurskie 163 244 176 045 12 801 7,8% 10,6% 14 758 16 603 1 845 12,5% 5,6% 

Wielkopolskie 35 356 36 446 1 090 3,1% 0,9% 0 0 0 - 0,0% 

Zachodniopomorskie 30 251 35 503 5 252 17,4% 4,4% 0 0 0 - 0,0% 

Suma 892 488 1 013 056 120 568 13,5% 100,0% 122 169 154 951 32 782 26,8% 100,0% 
Źródło 54. Opracowanie własne 
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Tabela 42. Przyrost liczby osób podłączonych do sieci rozdzielczej wodociągów w wyniku realizacji projektów ZPORR (metoda III , dane za okres od 1 maja 
2004 r. do 31 grudnia 2007 r. oraz od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.) 

Przyrost liczby osób podłączonych do sieci rozdzielczej wodociągów 
Metoda III 

1 maja 2004 r. – 31 grudnia 2007 r. 1 stycznia 2007 r. – 31 grudnia 2007 r. 

Województwo 
Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

RóŜnica 
[przyrost 

osób] 

Przyrost [%] 
(róŜnica dla 

danego 
wojew.*100/ 
bazowy dla 

danego 
wojew.) 

Przyrost [%] 
(róŜnica dla 

danego 
wojew.*100/ 

róŜnica w 
skali kraju) 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

RóŜnica 
[przyrost 

osób] 

Przyrost [%] 
(róŜnica dla 

danego 
wojew.*100/ 
bazowy dla 

danego 
wojew.) 

Przyrost [%] 
(róŜnica dla 

danego 
wojew.*100/ 
róŜnica w 

skali kraju) 

Dolnośląskie 106 800 111 163 4 363 4,1% 4,1% 10 684 12 374 1 690 15,8% 85,2% 

Kujawsko-pomorskie 56 342 60 842 4 500 8,0% 4,3% 7 072 7 322 250 3,5% 19,0% 

Lubelskie 69 434 74 389 4 955 7,1% 4,7% 25 800 27 634 1 834 7,1% 38,3% 

Lubuskie 78 616 81 843 3 227 4,1% 3,0% 0 0 0 - - 

Łódzkie 136 298 138 423 2 125 1,6% 2,0% 0 0 0 - - 

Małopolskie 81 851 87 552 5 701 7,0% 5,4% 8 397 11 727 3 330 39,7% 213,6% 

Mazowieckie 175 407 202 500 27 093 15,4% 25,6% 24 303 36 028 11 725 48,2% 259,8% 

Opolskie 68 768 72 007 3 239 4,7% 3,1% 0 0 0 - - 

Podkarpackie 128 520 140 072 11 552 9,0% 10,9% 26 861 34 985 8 124 30,2% 162,9% 

Podlaskie 57 487 62 248 4 761 8,3% 4,5% 4 717 4 777 60 1,3% 6,9% 

Pomorskie 6 574 7 122 548 8,3% 0,5% 0 0 0 - - 

Śląskie 40 837 43 739 2 902 7,1% 2,7% 840 1 613 773 92,0% 495,6% 

Świętokrzyskie 168 857 180 553 11 696 6,9% 11,0% 46 006 49 157 3 151 6,8% 36,9% 

Warmińsko-mazurskie 193 619 206 420 12 801 6,6% 12,1% 21 877 23 722 1 845 8,4% 45,4% 

Wielkopolskie 32 707 33 797 1 090 3,3% 1,0% 0 0 0 - - 

Zachodniopomorskie 76 269 81 588 5 319 7,0% 5,0% 0 0 0 - - 

Suma 1 478 386 1 584 258 105 872 7,2% 100,0% 176 557 209 339 32 782 18,6% 100,0% 
Źródło 55. Opracowanie własne 
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Tabela 43. Przyrost liczby osób podłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów ZPORR (metoda I, dane za okres od 1 maja 2004 r. do 31 
grudnia 2007 r. oraz od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.) 

Przyrost liczby osób podłączonych do sieci kanalizacyjnej 
Metoda I 

1 maja 2004 r. – 31 grudnia 2007 r. 1 stycznia 2007 r. – 31 grudnia 2007 r. 

Województwo Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

RóŜnica 
[przyrost 

osób] 

Przyrost [%] 
(róŜnica dla 

danego 
wojew.*100/ 
bazowy dla 

danego 
wojew.) 

Przyrost [%] 
(róŜnica dla 

danego 
wojew.*100/ 

róŜnica w 
skali kraju) 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

RóŜnica 
[przyrost 

osób] 

Przyrost [%] 
(róŜnica dla 

danego 
wojew.*100/ 
bazowy dla 

danego 
wojew.) 

Przyrost [%] 
(róŜnica dla 

danego 
wojew.*100/ 
róŜnica w 

skali kraju) 

Dolnośląskie 79 421 90 581 11 160 14,1% 6,5% 9 261 14 720 5 458 58,9% 9,7% 

Kujawsko-pomorskie 69 619 79 880 10 261 14,7% 6,0% 4 604 7 871 3 268 71,0% 5,8% 

Lubelskie 45 297 52 046 6 748 14,9% 3,9% 22 349 24 062 1 713 7,7% 3,0% 

Lubuskie 38 340 46 004 7 665 20,0% 4,5% 6 442 7 652 1 210 18,8% 2,1% 

Łódzkie 76 012 80 676 4 664 6,1% 2,7% 0 0 0 - 0,0% 

Małopolskie 74 364 87 294 12 929 17,4% 7,6% 34 932 39 243 4 311 12,3% 7,7% 

Mazowieckie 148 566 171 347 22 781 15,3% 13,3% 78 738 83 395 4 657 5,9% 8,3% 

Opolskie 70 593 77 117 6 523 9,2% 3,8% 0 970 970 - 1,7% 

Podkarpackie 56 056 78 511 22 455 40,1% 13,1% 17 968 28 966 10 998 61,2% 19,5% 

Podlaskie 59 732 66 434 6 703 11,2% 3,9% 15 954 16 915 961 6,0% 1,7% 

Pomorskie 22 572 27 198 4 626 20,5% 2,7% 507 617 109 21,5% 0,2% 

Śląskie 18 664 28 206 9 542 51,1% 5,6% 5 223 11 066 5 842 111,9% 10,4% 

Świętokrzyskie 5 216 7 494 2 278 43,7% 1,3% 460 2 539 2 079 451,7% 3,7% 

Warmińsko-mazurskie 40 833 45 687 4 854 11,9% 2,8% 17 144 21 178 4 034 23,5% 7,2% 

Wielkopolskie 161 845 193 650 31 804 19,7% 18,6% 18 467 28 784 10 317 55,9% 18,3% 

Zachodniopomorskie 71 283 77 443 6 160 8,6% 3,6% 2 803 3 209 406 14,5% 0,7% 

Suma 1 038 413 1 209 568 171 155 16,5% 100,0% 234 853 291 186 56 334 24,0% 100,0% 

Źródło 56. Opracowanie własne 
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Tabela 44. Przyrost liczby osób podłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów ZPORR (metoda II, dane za okres od 1 maja 2004 r. do 31 
grudnia 2007 r. oraz od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.) 

Przyrost liczby osób podłączonych do sieci kanalizacyjnej 
Metoda II 

1 maja 2004 r. – 31 grudnia 2007 r. 1 stycznia 2007 r. – 31 grudnia 2007 r. 

Województwo 
Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

RóŜnica 
[przyrost 

osób] 

Przyrost [%] 
(róŜnica dla 

danego 
wojew.*100/ 
bazowy dla 

danego 
wojew.) 

Udział w 
przyroście 

[%] 
(róŜnica dla 

danego 
wojew.*100/ 

róŜnica w 
skali kraju) 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

RóŜnica 
[przyrost 

osób] 

Przyrost [%] 
(róŜnica dla 

danego 
wojew.*100/ 
bazowy dla 

danego 
wojew.) 

Udział w 
przyroście 

[%] 
(róŜnica dla 

danego 
wojew.*100/ 
róŜnica w 

skali kraju) 

Dolnośląskie 79 421 93 608 14 187 17,9% 7,1% 9 261 17 314 8 053 87,0% 11,1% 

Kujawsko-pomorskie 69 619 85 295 15 676 22,5% 7,8% 4 604 8 691 4 087 88,8% 5,6% 

Lubelskie 37 959 46 087 8 128 21,4% 4,0% 22 349 24 447 2 098 9,4% 2,9% 

Lubuskie 38 340 47 332 8 992 23,5% 4,5% 6 442 7 915 1 473 22,9% 2,0% 

Łódzkie 76 012 80 207 4 195 5,5% 2,1% 0 0 0 - 0,0% 

Małopolskie 73 694 88 871 15 177 20,6% 7,6% 34 932 40 240 5 308 15,2% 7,3% 

Mazowieckie 143 553 173 399 29 846 20,8% 14,9% 78 738 85 326 6 588 8,4% 9,1% 

Opolskie 51 597 60 625 9 028 17,5% 4,5% 0 811 811 - 1,1% 

Podkarpackie 56 056 82 748 26 692 47,6% 13,3% 17 968 33 073 15 105 84,1% 20,8% 

Podlaskie 57 376 63 889 6 513 11,4% 3,2% 15 954 16 853 899 5,6% 1,2% 

Pomorskie 12 295 14 090 1 795 14,6% 0,9% 507 688 181 35,7% 0,2% 

Śląskie 18 664 29 560 10 896 58,4% 5,4% 5 223 13 982 8 759 167,7% 12,0% 

Świętokrzyskie 5 216 7 555 2 339 44,8% 1,2% 460 3 232 2 772 602,2% 3,8% 

Warmińsko-mazurskie 40 833 45 385 4 552 11,1% 2,3% 17 144 21 486 4 342 25,3% 6,0% 

Wielkopolskie 159 395 198 609 39 214 24,6% 19,5% 18 467 29 837 11 370 61,6% 15,6% 

Zachodniopomorskie 27 819 31 417 3 598 12,9% 1,8% 2 803 3 670 867 30,9% 1,2% 

Suma 947 848 1 148 676 200 828 21,2% 100,0% 234 852 307 566 72 713 31,0% 100,0% 

Źródło 57. Opracowanie własne 
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Tabela 45. Przyrost liczby osób podłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów ZPORR (metoda III, dane za okres od 1 maja 2004 r. do 31 
grudnia 2007 r. oraz od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.) 

Przyrost liczby osób podłączonych do sieci kanalizacyjnej 
Metoda III 

1 maja 2004 r. – 31 grudnia 2007 r. 1 stycznia 2007 r. – 31 grudnia 2007 r. 

Województwo Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

RóŜnica 
[przyrost 

osób] 

Przyrost [%] 
(róŜnica dla 

danego 
wojew.*100/ 
bazowy dla 

danego 
wojew.) 

Przyrost [%] 
(róŜnica dla 

danego 
wojew.*100/ 

róŜnica w 
skali kraju) 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

RóŜnica 
[przyrost 

osób] 

Przyrost [%] 
(róŜnica dla 

danego 
wojew.*100/ 
bazowy dla 

danego 
wojew.) 

Przyrost [%] 
(róŜnica dla 

danego 
wojew.*100/ 
róŜnica w 

skali kraju) 

Dolnośląskie 76 699 90 886 14 187 18,5% 7,0% 16 612 24 665 8 053 48,5% 9,5% 

Kujawsko-pomorskie 140 890 156 566 15 676 11,1% 7,8% 5 798 21 959 16 161 278,7% 19,2% 

Lubelskie 60 325 68 453 8 128 13,5% 4,0% 40 407 42 505 2 098 5,2% 2,5% 

Lubuskie 126 814 135 806 8 992 7,1% 4,4% 5 852 7 325 1 473 25,2% 1,7% 

Łódzkie 137 807 142 002 4 195 3,0% 2,1% 0 0 0 - 0,0% 

Małopolskie 177 959 194 056 16 097 9,0% 8,0% 74 701 80 929 6 228 8,3% 7,4% 

Mazowieckie 400 591 430 473 29 882 7,5% 14,8% 225 442 232 030 6 588 2,9% 7,8% 

Opolskie 60 750 69 778 9 028 14,9% 4,5% 0 811 811 - 1,0% 

Podkarpackie 77 475 104 167 26 692 34,5% 13,2% 33 708 48 813 15 105 44,8% 17,9% 

Podlaskie 79 327 85 840 6 513 8,2% 3,2% 21 402 22 301 899 4,2% 1,1% 

Pomorskie 36 119 38 213 2 094 5,8% 1,0% 1 628 1 809 181 11,1% 0,2% 

Śląskie 36 128 47 024 10 896 30,2% 5,4% 7 874 16 633 8 759 111,2% 10,4% 

Świętokrzyskie 7 571 9 910 2 339 30,9% 1,2% 785 3 557 2 772 353,1% 3,3% 

Warmińsko-mazurskie 76 976 80 861 3 885 5,0% 1,9% 50 497 54 839 4 342 8,6% 5,1% 

Wielkopolskie 232 982 272 196 39 214 16,8% 19,4% 30 649 39 955 9 306 30,4% 11,0% 

Zachodniopomorskie 72 924 77 225 4 301 5,9% 2,1% 20 392 21 962 1 570 7,7% 1,9% 

Suma 1 801 337 2 003 456 202 119 11,2% 100,0% 535 747 620 093 84 346 15,7% 100,0% 

Źródło 58. Opracowanie własne 
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Tabela 46. Przyrost liczby osób podłączonych do sieci rozdzielczej wodociągów na jednostkę powierzchni województwa dla okresów: od 1 maja 2004 r. do  
31 grudnia 2007 r. oraz od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. 

1 maja 2004 r. – 31 grudnia 2007 r. 1 stycznia 2007 r. – 31 grudnia 2007 r. 

I metoda (z mnoŜnikiem) 
róŜnica/powierzchnia [os/km2] 

malejąco 

II metoda (z ewidencji I) 
róŜnica/powierzchnia [os/km2] 

malejąco 

I metoda (z mnoŜnikiem) 
róŜnica/powierzchnia [os/km2] 

malejąco 

II metoda (z ewidencji I) 
róŜnica/powierzchnia [os/km2]  

malejąco 

Województwo 

Liczba 
osób/km2 

powierzchni 
województwa 

Województwo 
Liczba osób/km2 

powierzchni 
województwa 

Województwo 

Liczba 
osób/km2 

powierzchni 
województwa 

Województwo 

Liczba 
osób/km2 

powierzchni 
województwa 

Świętokrzyskie 1,36 Mazowieckie 1,35 Podkarpackie 0,35 Mazowieckie 0,41 

Mazowieckie 1,23 Podkarpackie 0,83 Mazowieckie 0,33 Podkarpackie 0,39 

Warmińsko-mazurskie  0,82 Świętokrzyskie 0,81 Świętokrzyskie 0,21 Świętokrzyskie 0,23 

Zachodniopomorskie  0,61 Warmińsko-mazurskie 0,51 Dolnośląskie 0,15 Małopolskie 0,13 

Dolnośląskie 0,53 Kujawsko-pomorskie 0,48 Warmińsko-mazurskie 0,13 Lubelskie 0,12 

Podkarpackie 0,48 Zachodniopomorskie 0,35 Małopolskie 0,12 Warmińsko-mazurskie 0,10 

Małopolskie  0,36 Małopolskie 0,31 Śląskie 0,07 Śląskie 0,08 

Kujawsko-pomorskie 0,29 Dolnośląskie 0,24 Podlaskie 0,04 Dolnośląskie 0,05 

Śląskie 0,25 Podlaskie 0,23 Lubelskie 0,03 Kujawsko-pomorskie 0,01 

Podlaskie  0,23 Śląskie 0,16 Kujawsko-pomorskie 0,01 Łódzkie 0,00 

Lubelskie 0,21 Opolskie 0,16 Łódzkie 0,00 Lubuskie 0,00 

Pomorskie  0,16 Łódzkie 0,14 Lubuskie 0,00 Podlaskie 0,00 

Łódzkie 0,15 Lubelskie 0,14 Opolskie 0,00 Opolskie 0,00 

Wielkopolskie 0,07 Lubuskie 0,05 Pomorskie 0,00 Pomorskie 0,00 

Opolskie  0,06 Wielkopolskie 0,04 Wielkopolskie 0,00 Wielkopolskie 0,00 

Lubuskie 0,04 Pomorskie 0,02 Zachodniopomorskie 0,00 Zachodniopomorskie 0,00 

Źródło 59. Opracowanie własne 
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Tabela 47. Przyrost liczby osób podłączonych do sieci kanalizacyjnej na jednostkę powierzchni województwa dla okresów: od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia  
2007 r. i oraz od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. 

1 maja 2004 r. – 31 grudnia 2007 r. 1 stycznia 2004 r. – 31 grudnia 2007 r. 

I metoda (z mnoŜnikiem) 
róŜnica/powierzchnia 

malejąco 

II metoda (z ewidencji I) 
róŜnica/powierzchnia 

malejąco 

I metoda (z mnoŜnikiem) 
róŜnica/powierzchnia  

malejąco 

II metoda (z ewidencji I) róŜnica/ 
powierzchnia malejąco 

Województwo 
Liczba osób/km2 

powierzchni 
województwa 

Województwo 
Liczba osób/km2 

powierzchni 
województwa 

Województwo 
Liczba osób/km2 

powierzchni 
województwa 

Województwo 
Liczba osób/km2 

powierzchni 
województwa 

Podkarpackie 1,26 Podkarpackie 1,5 Podkarpackie 0,62 Podkarpackie 0,85 

Wielkopolskie 1,07 Wielkopolskie 1,31 Śląskie 0,47 Śląskie 0,71 

Małopolskie 0,85 Opolskie 0,96 Małopolskie 0,28 Dolnośląskie 0,40 

Śląskie 0,77 Małopolskie 0,95 Dolnośląskie 0,27 Małopolskie 0,35 

Opolskie 0,69 Śląskie 0,88 Lubuskie 0,20 Świętokrzyskie 0,24 

Mazowieckie 0,64 Kujawsko-pomorskie 0,87 Kujawsko-pomorskie 0,18 Kujawsko-pomorskie 0,23 

Kujawsko-pomorskie 0,57 Mazowieckie 0,84 Świętokrzyskie 0,18 Lubuskie 0,23 

Dolnośląskie 0,56 Dolnośląskie 0,71 Mazowieckie 0,16 Mazowieckie 0,21 

Warmińsko-mazurskie 0,55 Lubuskie 0,64 Warmińsko-mazurskie 0,09 Lubelskie 0,08 

Lubuskie 0,55 Warmińsko-mazurskie 0,48 Lubelskie 0,07 Warmińsko-mazurskie 0,08 

Podlaskie 0,33 Świętokrzyskie 0,35 Podlaskie 0,05 Wielkopolskie 0,04 

Świętokrzyskie 0,33 Lubelskie 0,32 Zachodniopomorskie 0,02 Podlaskie 0,04 

Lubelskie 0,27 Podlaskie 0,32 Wielkopolskie 0,01 Zachodniopomorskie 0,04 

Zachodniopomorskie 0,27 Łódzkie 0,17 Pomorskie 0,01 Pomorskie 0,01 

Łódzkie 0,27 Zachodniopomorskie 0,16 Opolskie 0,01 Opolskie 0,01 

Pomorskie 0,25 Pomorskie 0,1 Łódzkie 0 Łódzkie 0 

Źródło 60.  Opracowanie własne 
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7.4 Wykaz projektów z zakresu zabezpieczenia przeciwpowodziowego objętych badaniem wraz z wartościami wskaźnika 
oddziaływania na poziomie projektów  

Tabela 48. Wykaz projektów z zakresu zabezpieczenia przeciwpowodziowego finansowanych ze źródeł innych niŜ ZPORR objętych badaniem wraz  
z wartościami wskaźnika oddziaływania Liczba ludności zabezpieczona przed powodzią 

L. 
p. Nazwa projektu Gmina 

Data 
rozpoczęcia 

Data 
zakończenia Beneficjent 

Źródło 
finansowania Typ projektu 

Powierz-
chnia 

chronio-
na 31 

grudnia 
2003 
[km2] 

Powierz-
chnia 

chronio-
na 31 

grudnia 
2007 
[km2] 

Teren 
zamiesz-
kany/nie-
zamiesz-

kany 
[tak/nie] 

Liczba 
ludności 

31 
grudnia 

2003 
[osób] 

Liczba 
ludności 

31 
grudnia 

2007 
[osób] 

Dolnośląskie 

1. 
Bielina I- 
gm. Świdnica 

Świdnica 09.2004 11.2004 
Dolnośląski 

ZMiUW 
Wrocław 

BudŜet 
państwa 

poŜyczka EBI 

Regulacja 
koryta cieku 

2,02 2,17 tak 146 158 

2. 

Chodlewo -  
modernizacja  
przepompowni 
gm. śmigród 

śmigród 08.2004 11.2005 
Dolnośląski 

ZMiUW 
Wrocław 

BudŜet 
państwa 

Modernizacja 
przepompowni 

4 4 nie   

3. 

Cieciorka-
zabezpieczenie 
przed powodzią 
gm. Środa Śl. 

Środa 
Śląska 

04.2007 11.2007 
Dolnośląski 

ZMiUW 
Wrocław 

Sektorowy 
Program 

Operacyjny 

Odbudowa 
koryta rzeki 

0 2 tak 0 176 

4. 
Czarna Woda - 
Garncarsko 
gm. Marcinowice 

Marcino
wice 

08.2004 12.2004 
Dolnośląski 

ZMiUW 
Wrocław 

BudŜet 
państwa 

Regulacja 
koryta cieku 

0,02 0,65 nie   

5. 

CzyŜynka-Struga-
Lubomin etap I odc. 
I gm. Stare 
Bogaczowice 

Stare 
Bogaczo

wice 
09.2004 05.2005 

Dolnośląski 
ZMiUW 
Wrocław 

BudŜet 
państwa 
poŜyczka 
EBI-bis 

Regulacja 
koryta cieku 

0 0,15 tak 0 7 

6. 
CzyŜynka-Struga-
Lubomin etap I odc. 

Stare 
Bogaczo

10.2006 11.2007 
Dolnośląski 

ZMiUW 
Rezerwa 
celowa 

Regulacja 
koryta cieku 

0 0,15 tak 0 7 
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I gm. Stare 
Bogaczowice 

wice Wrocław budŜetu 
państwa 

"Program dla 
Odry 2006" 
WFOŚiGW 

7. 
Dębniak Iib-Jarynia 
gm. 
Ścinawa 

Ścinawa 01.1999 12.2006 
Dolnośląski 

ZMiUW 
Wrocław 

BudŜet 
państwa 

Odbudowa 
koryta cieku 

0,25 0,3 nie   

8. 

Dobra Dolina zad. 
II 
Modernizacja 
Kanału Burzowego 
gm. Długołęka 

Długołęk
a 

12.2006 07.2007 
Dolnośląski 

ZMiUW 
Wrocław 

Sektorowy 
Program 

Operacyjny 

Budowa 
 i modernizacja 

kanału 
0 1,5 nie   

9. 

Dobra Dolina zad. 
II 
Regulacja potoku 
Dobra 
gm. Długołęka 

Długołęk
a 

01.2007 10.2007 
Dolnośląski 

ZMiUW 
Wrocław 

Sektorowy 
Program 

Operacyjny 

Regulacja 
koryta potoku 

0 1,2 tak 0 119 

10. 

Dobra Dolina zad. 
II 
Regulacja potoku 
Jagodna 
gm. Długołęka 

Długołęk
a 

05.2007 11.2007 
Dolnośląski 

ZMiUW 
Wrocław 

Sektorowy 
Program 

Operacyjny 

Regulacja 
koryta potoku 

0 0,7 tak 0 69 

11. 

Dobra Dolina zad. 
II 
Regulacja potoku 
Jagodna 
gm. Dobroszyce 

Dobroszy
ce 

05.2007 11.2007 
Dolnośląski 

ZMiUW 
Wrocław 

Sektorowy 
Program 

Operacyjny 

Regulacja 
koryta potoku 

0 0,1 tak 0 5 

12. 
Jabłoniec-Słotwina-
Gołaszyce 
gm.Świdnica 

Świdnica 07.2004 10.2006 
Dolnośląski 

ZMiUW 
Wrocław 

Rezerwa 
celowa 
budŜetu 
państwa 

"Program dla 
Odry 2006" 
WFOŚiGW 

Regulacja 
koryta cieku 

2,02 3,1 tak 146 226 
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13. 
Jabłoniec-Słotwina-
Gołaszyce 
gm.śarów 

śarów 07.2004 10.2006 
Dolnośląski 

ZMiUW 
Wrocław 

Rezerwa 
celowa 
budŜetu 
państwa 

"Program dla 
Odry 2006" 
WFOŚiGW 

Regulacja 
koryta cieku 

0 0,5 tak 0 71 

14. 

Jeziorka-Nowy Rów 
- odbudowa koryta 
rzeki 
gm. Miękinia 

Miękinia 09.2004 11.2006 
Dolnośląski 

ZMiUW 
Wrocław 

BudŜet 
państwa 

Odbudowa 
koryta rzeki 

1,5 3 nie   

15. 

Jeziorka-Nowy Rów 
- odbudowa koryta 
rzeki 
gm. Środa Śl. 

Środa 
Śląska 

09.2004 11.2006 
Dolnośląski 

ZMiUW 
Wrocław 

BudŜet 
państwa 

Odbudowa 
koryta rzeki 

1 2,6 nie   

16. 
Kanał Borkowski  
gm. Głogów 

Głogów 01.1986 11.2004 
Dolnośląski 

ZMiUW 
Wrocław 

BudŜet 
państwa 

Odbudowa 
koryta potoku 

8,76 13 tak 542 871 

17. 

Komorowice-
zabezpieczenie 
przed powodzią 
gm. Kondratowice 

Kondrato
wice 

10.2003 08.2004 
Dolnośląski 

ZMiUW 
Wrocław 

BudŜet 
państwa 

Odbudowa 
rowów 

0 2,8 tak 0 132 

18. 
Krynka-budowa 
zbiornika 
gm. Przeworno 

Przeworn
o 

11.2003 11.2006 
Dolnośląski 

ZMiUW 
Wrocław 

Rezerwa 
celowa 
budŜetu 
państwa 

"Program dla 
Odry 2006" 
Narodowy 

 i WFOŚiGW 

Budowa 
zbiornika 
wodnego 

0 6 tak 0 282 

19. 

Lubów -
modernizacja 
przepompowni 
gm. Jemielno 

Jemielno 07.2006 07.2007 
Dolnośląski 

ZMiUW 
Wrocław 

Sektorowy 
Program 

Operacyjny 

Modernizacja 
przepompowni 

4 4 nie   

20. Miła - Mościsko DzierŜoni 07.2006 10.2006 Dolnośląski Sektorowy Regulacja 0 0,5 tak 0 33 
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obr. Mościsko 
gm. DzierŜoniów 

ów ZMiUW 
Wrocław 

Program 
Operacyjny 

koryta cieku 

21. 

Modernizacja 
koryta potoku 
Dębniak 
gm. Lubin 

Lubin 08.2006 11.2006 
Dolnośląski 

ZMiUW 
Wrocław 

Sektorowy 
Program 

Operacyjny 

Modernizacja 
koryta potoku 

0,06 0,07 tak 2 3 

22. 

Modernizacja 
koryta rzeki 
Uszewnica 
gm.Legnickie Pole 

Legnickie 
Pole 

08.2007 12.2007 
Dolnośląski 

ZMiUW 
Wrocław 

Sektorowy 
Program 

Operacyjny 

Modernizacja 
koryta rzeki 

1,85 2,4 nie   

23. 
Odbudowa potoku 
Bielawkagm. Pieńsk 

Pieńsk 08.2006 08.2007 
Dolnośląski 

ZMiUW 
Wrocław 

Sektorowy 
Program 

Operacyjny 

Regulacja 
koryta potoku 

0 1,3 tak 0 109 

24. 
Odbudowa potoku 
Bród 
gm. Lubań 

Lubań 07.2006 10.2007 
Dolnośląski 

ZMiUW 
Wrocław 

Sektorowy 
Program 

Operacyjny 

Regulacja 
koryta potoku 

0 1,25 tak 0 58 

25. 
Odbudowa potoku 
Studzianka 
gm. Sulików 

Sulików 07.2006 07.2007 
Dolnośląski 

ZMiUW 
Wrocław 

Sektorowy 
Program 

Operacyjny 

Regulacja 
koryta potoku 

0 1,13 tak 0 71 

26. 
Odbudowa potoku 
Studzianka 
gm. Zgorzelec 

Zgorzelec 07.2006 07.2007 
Dolnośląski 

ZMiUW 
Wrocław 

Sektorowy 
Program 

Operacyjny 

Regulacja 
koryta potoku 

0 0,12 tak 0 7 

27. 
Odbudowa potoku 
Widnica 
gm. Lwówek Śl. 

Lwówek 
Śląski 

07.2003 10.2005 
Dolnośląski 

ZMiUW 
Wrocław 

BudŜet 
Państwa 

i WFOŚiGW 

Regulacja 
koryta potoku 

0 0,33 tak 0 25 

28. 
Polder Kotowice 
- etap I gm. Św. 
Katarzyna 

Święta 
Katarzyn

a 
08.2003 11.2007 

Dolnośląski 
ZMiUW 
Wrocław 

Rezerwa 
celowa 
budŜetu 
państwa 

"Program dla 
Odry 2006" 
WFOŚiGW 

Budowa  
i modernizacja 

wału 
20 100 tak 2631 14000 

29. 
Potok Gruszkówka-
remont koryta 
gm. Mysłakowice 

Mysłako
wice 

10.2004 11.2004 
Dolnośląski 

ZMiUW 
Wrocław 

BudŜet 
państwa 
poŜyczka 

Regulacja 
koryta potoku 

0 0,1 tak 0 11 
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EBI-bis 

30. 
Potok Lipka-remont 
koryta 
gm. JeŜów Sudecki 

JeŜów 
Sudecki 

10.2004 11.2004 
Dolnośląski 

ZMiUW 
Wrocław 

BudŜet 
państwa 
poŜyczka 
EBI- bis 

Regulacja 
koryta potoku 

0,09 0,25 tak 6 17 

31. 
Potok Świdnik-etap 
II-remont korytagm. 
Kamienna Góra 

Kamienn
a Góra 

09.2004 11.2004 
Dolnośląski 

ZMiUW 
Wrocław 

BudŜet 
państwapoŜyc
zka EBI-bis 

Regulacja 
koryta potoku 

0,1 0,3 tak 5 17 

32. 
Pracze Odrzańskie 
-modernizacja wału 
m. Wrocław 

Wrocław 01.2004 12.2004 
Dolnośląski 

ZMiUW 
Wrocław 

BudŜet 
państwa 

Modernizacja 
walu 

20 100 tak 43519 216700 

33. 

Regulacja Potoku 
Jadkowa w  
miejscowości 
Rudnica 
gm.Stoszowice 

Stoszowi
ce 

03.2007 11.2007 
Dolnośląski 

ZMiUW 
Wrocław 

Sektorowy 
Program 

Operacyjny 

Regulacja 
koryta potoku 

0 0,15 tak 0 8 

34. 

Regulacja Potoku 
Lubiechowska 
Woda w 
Świebodzicach 
gm. Świebodzice 

Świebodz
ice 

12.2006 10.2007 
Dolnośląski 

ZMiUW 
Wrocław 

Sektorowy 
Program 

Operacyjny 

Regulacja 
koryta cieku 

0 0,12 tak 0 91 

35. 
Regulacja rzeki 
Ślęzy-Podlesie 
gm.Niemcza 

Niemcza 07.2006 10.2007 
Dolnośląski 

ZMiUW 
Wrocław 

Sektorowy 
Program 

Operacyjny 

Regulacja 
koryta cieku 

0 0,07 tak 0 6 

36. 

Sąsiecznica-
modernizacja 
zabezp. przed 
powodzią 
gm. śmigród 

śmigród 10.2002 06.2004 
Dolnośląski 

ZMiUW 
Wrocław 

BudŜet 
państwa 

Odbudowa wału 
i koryta rzeki 

0 2,4 tak 0 125 

37. Sępolna  
gm. Głogów 

Głogów 12.2003 11.2006 
Dolnośląski 

ZMiUW 
Wrocław 

BudŜet 
państwa 

i WFOŚiGW 

Odbudowa 
koryta potoku 

0,26 0,4 tak 16 27 

38. Sępolna  
gm. Jerzmanowa 

Jerzmano
wa 

12.2003 11.2006 
Dolnośląski 

ZMiUW 
Wrocław 

BudŜet 
państwa  

i WFOŚiGW 

Odbudowa 
koryta potoku 

0,55 0,7 tak 25 36 
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39. 

Wał Bystrzycy-
Burkatów - 
Śmiałowice 
gm. Marcinowice 

Marcino
wice 

06.2002 11.2006 
Dolnośląski 

ZMiUW 
Wrocław 

Rezerwa 
celowa 
budŜetu 
państwa 

"Program dla 
Odry 2006" 
WFOŚiGW 

Budowa wałów 
p/powodz. 

0 0,35 tak 0 24 

40. 
Wał Strzegomki 
Granica 
gm. Strzegom 

Strzegom 07.2006 10.2006 
Dolnośląski 

ZMiUW 
Wrocław 

Sektorowy 
Program 

Operacyjny 
Budowa wału 0 1,1 tak 0 205 

41. 

Wojszyn-Wietszyce 
III 
regulacja koryt: 
Kanał Bielnik 
 i Kanał Środkowy 
gm. Pęcław 

Pęcław 08.2006 11.2007 
Dolnośląski 

ZMiUW 
Wrocław 

Sektorowy 
Program 

Operacyjny 

Regulacja koryt 
kanałów 

1,7 2 tak 61 72 

42. 
Zabezpiecz. 
p/powodziowe 
miata Wleń 

Wleń 08.2004 05.2007 
Dolnośląski 

ZMiUW 
Wrocław 

Rezerwa 
celowa 
budŜetu 
państwa 

"Program dla 
Odry 2006" 
WFOŚiGW 

Budowa wałów 
p/powodz. 

0 0,305 tak 0 16 

43. 

Zacisze-Zalesie-
odbudowa 
 i modernizacja 
wału 
miasto Wrocław 

Wrocław 12.2005 06.2007 
Dolnośląski 

ZMiUW 
Wrocław 

Rezerwa 
celowa 
budŜetu 
państwa 

"Program dla 
Odry 2006" 
WFOŚiGW 

Odbudowa 
 i modernizacja 

wału 
1 7 tak 2176 15169 

Suma (dolnośląskie) 6 918,0 27 026,5  49 267 248 952 

Małopolskie 

44. Odcinkowa 
modernizacja 
prawostronnego 

Gręboszó
w 

17.07.2006 15.07.2007 Małopolski 
ZMiUW 
Kraków 

SPO Modernizacja 
wału 3+280-

3+805 

  
tak 
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obwałowania rz. 
Wisły pow. 
dąbrowski 

45. 

Odcinkowa 
modernizacja 
prawostronnego 
obwałowania rz. 
Wisły pow. 
dąbrowski 

Gręboszó
w 

17.07.2006 15.07.2007 
Małopolski 
ZMiUW 
Kraków 

SPO 
Modernizacja 
wału 4+500-

4+700 
tak 

46. 

Odcinkowa 
modernizacja 
prawostronnego 
obwałowania rz. 
Wisły pow. 
dąbrowski 

Bolesław 28.08.2007 30.11.2007 
Małopolski 
ZMiUW 
Kraków 

WFOSiGW  
+                  

BudŜet 
Państwa 

Modernizacja 
wału 10+550-

11+300 
tak 

47. 

Odcinkowa 
modernizacja 
prawostronnego 
obwałowania rz. 
Wisły pow. 
dąbrowski 

Bolesław 17.07.2006 15.07.2007 
Małopolski 
ZMiUW 
Kraków 

SPO 
Modernizacja 
wału 18+800-

19+350 
tak 

48. 

Odcinkowa 
modernizacja 
prawostronnego 
obwałowania rz. 
Wisły pow. 
dąbrowski 

Mędrzech
ów 

17.07.2006 15.07.2007 
Małopolski 
ZMiUW 
Kraków 

SPO 
Modernizacja 
wału 19+500-

19+700 
tak 

49. 

Odcinkowa 
modernizacja 
prawostronnego 
obwałowania rz. 
Wisły pow. 
dąbrowski 

Mędrzech
ów 

17.07.2006 15.07.2007 
Małopolski 
ZMiUW 
Kraków 

SPO 
Modernizacja 
wału 20+100-

20+300 
tak 

50. Odcinkowa 
modernizacja 
prawostronnego 

Szczucin 30.06.2004 30.06.2005 Małopolski 
ZMiUW 
Kraków 

EBI Modernizacja 
wału 26+400-

27+200 

tak 
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obwałowania rz. 
Wisły pow. 
dąbrowski 

51. 

Odcinkowa 
modernizacja 
prawostronnego 
obwałowania rz. 
Wisły pow. 
dąbrowski 

Szczucin 17.07.2006 15.07.2007 
Małopolski 
ZMiUW 
Kraków 

SPO 
Modernizacja 
wału 27+700-

28+800 
tak 

52. 

Odcinkowa 
modernizacja 
prawostronnego 
obwałowania rz. 
Wisły pow. 
dąbrowski 

Szczucin 30.06.2004 30.06.2005 
Małopolski 
ZMiUW 
Kraków 

EBI 
Modernizacja 
wału 29+100-

30+850 
tak 

53. 

Odcinkowa 
modernizacja 
prawostronnego 
obwałowania rz. 
Wisły pow. 
dąbrowski 

Szczucin 17.07.2006 15.07.2007 
Małopolski 
ZMiUW 
Kraków 

SPO 
Modernizacja 
wału 31+400-

31+800 
tak 

54. 

Odcinkowa 
modernizacja 
prawostronnego 
obwałowania rz. 
Wisły pow. 
dąbrowski 

Szczucin 17.07.2006 15.07.2007 
Małopolski 
ZMiUW 
Kraków 

SPO 
Modernizacja 
wału 32+800-

32+900 
tak 

55. 

Odcinkowa 
modernizacja 
prawostronnego 
obwałowania rz. 
Wisły pow. 
dąbrowski 

Szczucin 17.07.2006 15.07.2007 
Małopolski 
ZMiUW 
Kraków 

SPO 
Modernizacja 
wału 33+300-

33+450 
tak 

56. Odcinkowa 
modernizacja 
prawostronnego 

Szczucin 30.06.2004 30.06.2005 Małopolski 
ZMiUW 
Kraków 

EBI Modernizacja 
wału 35+500-

35+800 

tak 
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obwałowania rz. 
Wisły pow. 
dąbrowski 

57. 

Odcinkowa 
modernizacja 
prawostronnego 
obwałowania rz. 
Wisły pow. 
dąbrowski 

Szczucin 17.07.2006 15.07.2007 
Małopolski 
ZMiUW 
Kraków 

SPO 
Modernizacja 
wału 36+800-

37+000 
tak 

 Razem (dla powyŜszych projektów) 112,50 112,50 tak 11 064 10 993 

58. 

Poprawa ochrony 
przeciwpowodziow
ej gm. Babice w 
ramach przebudowy 
lewego wału Wisły 
- odcinek I 

Babice 02.08.2006 31.07.2007 
Małopolski 
ZMiUW 
Kraków 

SPO 

Rozbudowa i 
podwyŜszenie 

wału, 
utwardzenie 
korony wału, 
przebudowa 
śluzy wałowej,  

wykonanie 
ubezpieczeń z 
materacy typu 

"Reno" 

2,54 2,54 tak 407 414 

59. 

Doprowadzenie do 
odpowiedniego 
stanu technicznego 
prawobrzeŜnego 
wału 
przeciwpowodziow
ego potoku 
LIBUSZANKA w 
km wału 0+000-
0+300  w m. 
Libusza, gm. Biecz, 
pow. Gorlicki,  woj. 
małopolskie 

Biecz 30.05.2007 25.07.2007 
Małopolski 
ZMiUW 
Kraków 

WFOŚiGW Przebudowa 0,01 0,04 tak 2 7 

60. 
Usuwanie skutków 
powodzi - remont 

Brzeszcz
e, 

03.11.2003 30.06.2004 
Małopolski 
ZMiUW 

EBI, BudŜet 
Państwa, 

Rozbudowa i 
podwyŜszenie 

2,50 2,50 tak 2 073 2 290 
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prawego wału rzeki 
Wisły Brzeszcze - 
HarmęŜe 

Oświęci
m 

Kraków WFOŚiGW wału, 
utwardzenie 
korony wału, 
przebudowa 
śluz wałowych, 

wykonanie 
przesłony 

przeciwfiltracyj
nej, 

61. 

Usuwanie szkód 
powodziowych - 
przebudowa lewego 
wału rzeki Wisły w 
km 0+000 - 1+950 

Chełmek 26.11.2003 31.11.2004 
Małopolski 
ZMiUW 
Kraków 

EBI, BudŜet 
Państwa 

Rozbudowa i 
podwyŜszenie 

wału, 
utwardzenie 
korony wału, 
przebudowa 
śluz wałowych, 

wykonanie 
ubezpieczeń 
materacami 
typu "Reno" 

2,19 2,19 tak 1 041 1 029 

62. 

Likwidacja 
Przesiąków 
prawego wału rzeki 
Wisły, 
modernizacja 
(remont) śluzy gm. 
Drwinia 

Drwinia VI.2005 22.11.2007 
Małopolski 
ZMiUW 
Kraków 

SPO 
Wał prawy 
rzeki Wisły 

26,80 26,80 tak 1 569 1 581 

63. 

Poprawa  ochrony 
przeciwpowodziow
ej gm. LibiąŜ w 
ramach przebudowy 
lewego wału rzeki 
Wisły 

LibiąŜ 11.08.2006 31.08.2007 
Małopolski 
ZMiUW 
Kraków 

SPO 

Rozbudowa i 
podwyŜszenie 

wału, 
utwardzenie 
korony wału, 

2,92 2,92 tak 1 177 1 168 

64. 
Poprawa 
bezpieczeństwa 
powodziowego gm. 

Oświęci
m 

16.08.2006 28.09.2007 
Małopolski 
ZMiUW 
Kraków 

SPO 
Rozbudowa i 
podwyŜszenie 

wału, 
4,60 4,60 tak 6 351 6 256 
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Oświęcim poprzez 
przebudowę 
prawego wału rzeki 
Małej Wisły 

utwardzenie 
korony wału, 
przebudowa 
śluz wałowych, 

wykonanie 
przesłony 

przeciwfiltracyj
nej, 

65. 
Modernizacja 
prawego i lewego 
wału rzeki Skawinki 

Skawina 2002 2004 
Małopolski 
ZMiUW 
Kraków 

EBI 

PodwyŜszenie 
wału nasypem 

ziemnym 
(1,082km), 

przebudowa 3 
szt. śluz 

wałowych 

3,19 3,19 tak 1 316 1 326 

66. 

Usuwanie szkód 
powodziowych - 
remont prawego 
wału rzeki Wisły 
wraz z wałem 
cofkowym pot. 
Spytkowickiego w 
km 2+250 - 3+668 - 
odc. 2 

Spytkowi
ce 

05.11.2003 30.06.2004 
Małopolski 
ZMiUW 
Kraków 

EBI, BudŜet 
Państwa, 

WFOŚiGW 

Wykonanie 
przesłony 

przeciwfiltracyj
nej 

10,26 10,26 tak 2 982 2 986 

67. 

Modernizacja 
obwałowań - lewy i 
prawy wał potoku 
Upust w m. Zabrnie 

Szczucin 02.04.2005 31.05.206 
Małopolski 
ZMiUW 
Kraków 

EBI+WFOSi
GW 

Modernizacja 
wału 1+800-

2+200 
2,00 2,60 tak 225 291 

68. 

Odcinkowa 
modernizacja 
obwałowań-
obwałowania 
prawostronne rzeki 
Wisły w km 6+800-
7+900 w msc.Wola 
Przemykowska,gm.

Szczurow
a 

30.03.2005 29.08.2005 
Małopolski 
ZMiUW 
Kraków 

EBI 
Prawy wał rzeki 

Wisły      
6+800-7+900 

140,70 140,70 tak 10 255 10 271 
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Szczurowa 

Suma (małopolskie) 310,21 310,84  38 463 38 612 

Mazowieckie 

69. 

Boiska Jarentowskie 
Pole - modernizacja 

wału rz. Wisły w 
km 6+300 - 6+761, 

gm. Chotcza 

Chotcza 08.2004 20.12.2004 

Mazowiecki 
ZMiUW w 
Warszawie 
Oddział w 
Radomiu 

EBI bis, 
budŜet 

państwa 

Modernizacja 
wału 

tak 

70. 

Modernizacja 
(rozbudowa) wału 

lewego rzeki IłŜanki 
w m. Chotcza Dolna 
- Chotcza Górna w 
km 0+000 - 3+150, 
gm. Chotcza (etap I 

w km 1+840 - 
3+150) 

Chotcza 08.2004 17.10.2005 

Mazowiecki 
ZMiUW w 
Warszawie 
Oddział w 
Radomiu 

EBI bis, 
budŜet 

państwa 

Modernizacja 
wału 

tak 

71. 

Modernizacja- 
rozbudowa wału rz. 

IłŜanki Chotcza 
Dolna, Chotcza 

Górna w km 0+000 
- 3+150, gm. 

Chotcza (etap II w 
km 0+000 - 1+840) 

Chotcza 08.2004 15.12.2005 

Mazowiecki 
ZMiUW w 
Warszawie 
Oddział w 
Radomiu 

EBI bis, 
budŜet 

państwa 

Modernizacja 
wału 

tak 

72. 

Modernizacja wału 
rz. Wisły w m. 
Chotcza Dolna 

Gniazdków w km 
0+000 - 3+100 gm. 

Chotcza 

Chotcza 11.2002 20.11.2004 

Mazowiecki 
ZMiUW w 
Warszawie 
Oddział w 
Radomiu 

EBI bis, 
budŜet 

państwa 

Modernizacja 
wału 

8,7 8,7 

tak 

252 252 

73. 

Remont Zbiornika 
Suchego Troszyn - 

etap I - remont 
urządzeń 

Gąbin, 
Słubice 

14.04.2004r 30.11.2004r 

Samorząd 
Województw

a 
Mazowieckie

EBI - 
81,97%, 

BUDśET 
WOJEWÓDZ

Remont 
urządzeń 

odwadniających 
53,85 66,0 tak 3198 9702 
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odwadniających na 
długości 27,3 km 

go TWA -18,03 
% 

74. 

"Modernizacja 
(rozbudowa) wału 

rzeki Wisły w 
miejscowości 

Regów Nowy - 
Regów Stary w km 
3+275 - 6+200, gm. 

Gniewoszów" 

Gniewosz
ów 

12.2004 11.2007 
Mazowiecki 
ZMiUW w 
Warszawie 

SPO -środki 
UE, PWK - 

budŜet 
państwa 

Modernizacja 
wału 

32,67 32,67 tak 1695 1634 

75. 

Modernizacja drogi 
przywałowej w km 

0+470-1+450 
wałów rzeki Bug, 

m. Krzemień 
Zagacie gm. 

Jabłonna Lacka, 
pow. Sokołowski 

Jabłonna 
Lacka 

17.08.2004 30.09.2004 
Mazowiecki 
ZMiUW w 
Warszawie 

WFOŚiGW w 
Warszawie i 

budŜet 
Wojewody 

Mazowieckie
go 

Modernizacja 
wałów 

przeciwpowodzi
owych wraz z 
niezbędnymi 

drogami 
dojazdowymi 

14,48 14,48 tak 509 492 

76. 

Naprawa i 
odbudowa wału rz. 

Wisły w m. 
Rękowice Mniszew 

w km 14+370 - 
18+100 i 18+400 - 

18+730, gm. 
Magnuszew 

Magnusz
ew 

05.2002 09.11.2004 

Mazowiecki 
ZMiUW w 
Warszawie 
Oddział w 
Radomiu 

EBI bis, 
budŜet 

państwa 

Naprawa i 
odbudowa wału 

39,79 39,79 tak 1906 1870 

77. 

Modernizacja 
obwałowania rzeki 
Narwi o dł. 5,250 
km na odcinku 

Nowy Dwór Maz.-
PAN Góra etap I 
km 0+000-2+063 

Nowy 
Dwór 

Mazowie
cki 

15.12.2004 r. 30.10.2005 r. 
Mazowiecki 
ZMiUW w 
Warszawie 

Rezerwa 
celowa 
budŜetu 
państwa, 

kredyt EBI, 
Urząd 

Miejski 
Nowy Dwór 

Maz. 

Naprawa i 
modernizacja 

wału 
5,6 5,6 tak 5460 5454 

78. Modernizacja i Promna 06.2003 30.11.2005 Mazowiecki EBI bis, Modernizacja 0,2 0,265 tak 9 12 
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budowa wału rz. 
Pilicy w m. 

Przybyszew, gm. 
Promna 

ZMiUW w 
Warszawie 
Oddział w 
Radomiu 

budŜet 
państwa 

wału - 715m, 
budowa wału - 

873m 

79. 

Przebudowa 
(modernizacja) 
prawobrzeŜnego 

wału 
przeciwpowodziow

ego rz. Narwi w 
Pułtusku 

Pułtusk 15.11.2006 r. 18.12.2007 r. 
Mazowiecki 
ZMiUW w 
Warszawie 

Sekcja 
Orientacji 
EFOiGR - 
wkład Unii 

Europejskiej / 
budŜet 

państwa - 
krajowy 
wkład 

publiczny 

Modernizacja 
wału 

2,4 2,4 tak 2011 2002 

80. 

Kształtowanie 
przekroju 

podłuŜnego i 
poprzecznego oraz 
układu poziomego 

(przebudowa) 
koryta rzeki 

Beniaminówka etap 
II wyc. I i III w km 
12+146÷13+365 

L=1 219 m i 
14+400÷16+382 

L=1 982 m 

Radzymi
n 

08.08.2006 r. 30.11.2007 r. 
Mazowiecki 
ZMiUW w 
Warszawie 

Dotacja z 
budŜetu 
państwa, 
dotacja z 

funduszy UE 
(SPO) 

Melioracje 
wodne 

podstawowe, 
regulacja cieku 

0 0,64 tak 0 95 

81. 

Modernizacja drogi 
przywałowej w km 

7+140-9+420 i 
9+730-11+770 wału 

rzeki Bug m. 
Zalesie RaŜny gm. 

Sadowne, pow. 
Węgrowski 

Sadowne 02.08.2004 30.09.2004 
Mazowiecki 
ZMiUW w 
Warszawie 

WFOŚiGW w 
Warszawie i 

budŜet 
Wojewody 

Mazowieckie
go 

Modernizacja 
wałów 

przeciwpowodzi
owych wraz z 
niezbędnymi 

drogami 
dojazdowymi 

67,7 67,7 tak 2982 2911 

82. "Modernizacja Sieciechó 06.2004 11.2007 Mazowiecki SPO -środki Modernizacja 
38,02 38,02 tak 2666 2623 
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(rozbudowa) wału 
rzeki Wisły w 
miejscowości 

Głusiec - Zbyczyn 
w km 0+900 - 
3+000, gm. 
Sieciechów" 

w ZMiUW w 
Warszawie 

UE, PWK - 
budŜet 

państwa 

wału 

83. 

"Modernizacja 
(rozbudowa) wału 

rzeki Wisły w 
miejscowości 

Zbyczyn - Kepice w 
km 4+000 - 4+920, 
gm. Sieciechów" 

Sieciechó
w 

06.2004 09.2007 
Mazowiecki 
ZMiUW w 
Warszawie 

SPO -środki 
UE, PWK - 

budŜet 
państwa 

Modernizacja 
wału 

84. 

Remont 
(modernizacja) wału 
przeciwpowodziow
ego w km 21+650-

25+100 odc. 
Świniary, w tym 
likwidacja szkód 
powodziowych w 

km 21+650-22+050, 
gm. Słubice 

Słubice 01.09.2006r 14.09.2007r 
Gmina 
Słubice 

WFOŚiGW - 
17,25 %, 
BUDśET 

WOJEWÓDZ
TWA - 82,75 

% 

Przebudowa 
wału 

przeciwpowodzi
owego 

31,5 66,0 tak 1562 3168 

85. 

Modernizacja 
obwałowania rzeki 
Wisły o dł. 5 220 

mb-Wał Rajszewski 
etap I L= 2 300 mb i 
etap II L=2 920 mb, 
dz. Białołęka m.st. 

Warszawy 

Warszaw
a 

08.11.2004 r. 28.07.2006 r. 
Mazowiecki 
ZMiUW w 
Warszawie 

Dotacja 
celowa 
budŜetu 
państwa, 

kredyt EBI, 
dotacja z 

WFOŚiGW, 
budŜet 

wojewody 

Melioracje 
wodne 

podstawowe 
68,6 68,6 tak 222 185 226 763 

86. 
Naprawa drogi 

przywałowej Wilga 
-Holendry w km 

Wilga 31.10.2003r 30.04.2004r 
Mazowiecki 
ZMiUW w 
Warszawie 

WFOŚiGW w 
Warszawie i 

budŜet 

Modernizacja 
wałów 

przeciwpowodzi
30,85 30,85 tak 1363 1357 
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0+000-1+400 wału 
wiślanego i km 

0+000-1+500 wału 
kierującego gm. 

Wilga, pow. 
Garwoliński 

Wojewody 
Mazowieckie

go 

owych wraz z 
niezbędnymi 

drogami 
dojazdowymi 

Suma (mazowieckie) 394,36 441,72  245 813 257 336 

Podkarpackie 

87. 

Mogielnicki – 
regulacja wraz z 

modernizacją 
potoku o łączne dł. 

1,0 km w 
miejscowości 

Boguchwała, gm. 
Boguchwała 

Boguchw
ała 

02.10.2003 30.11.2004 
Podkarpacki 
ZMiUW w 
Rzeszowie 

BudŜet 
Wojewody 

Regulacja cieku 0,8 0,8 tak 171 175 

88. 

Wisła – Ostrówek – 
OtałęŜ zad. 1 

remont - 
uszczelnienie 

korpusu i podłoŜa 
prawego wału rzeki 
Wisły gm. Czermin 

i Borowa 

Borowa, 
Czermin 

Maj 2002 18.10.2005 
Podkarpacki 
ZMiUW w 
Rzeszowie 

PoŜyczka EBI 
– bis, 

Rezerwa 
celowa, 
BudŜet 

Wojewody, 

Modernizacja 
wału 

przeciwpowodzi
owego 

53 54 tak 5 413 5 508 

89. 

Wisła – Ostrówek – 
OtałęŜ zad. 1 

remont - 
uszczelnienie 

korpusu i podłoŜa 
prawego wału rzeki 
Wisły gm. Czermin 

i Borowa 

Borowa, 
Czermin 

Maj 2002 18.10.2005 
Podkarpacki 
ZMiUW w 
Rzeszowie 

PoŜyczka EBI 
– bis, 

Rezerwa 
celowa, 
BudŜet 

Wojewody, 

Modernizacja 
wału 

przeciwpowodzi
owego 

31,25 31,25 tak 3 080 3 094 

90. 

Wisła – Ostrówek – 
OtałęŜ zad. 1 

remont - 
uszczelnienie 

Czermin, 
Borowa 

Maj 2002 18.10.2005 
Podkarpacki 
ZMiUW w 
Rzeszowie 

PoŜyczka EBI 
– bis, 

Rezerwa 
celowa, 

Modernizacja 
wału 

przeciwpowodzi
owego 

69 73 tak 5 821 6 205 
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korpusu i podłoŜa 
prawego wału rzeki 
Wisły gm. Czermin 

i Borowa 

BudŜet 
Wojewody, 

91. 

Wisła – Ostrówek – 
OtałęŜ zad. 1 

remont - 
uszczelnienie 

korpusu i podłoŜa 
prawego wału rzeki 
Wisły gm. Czermin 

i Borowa 

Czermin, 
Borowa 

Maj 2002 18.10.2005 
Podkarpacki 
ZMiUW w 
Rzeszowie 

PoŜyczka EBI 
– bis, 

Rezerwa 
celowa, 
BudŜet 

Wojewody, 

Modernizacja 
wału 

przeciwpowodzi
owego 

21,75 21,75 tak 1 790 1 827 

92. 

Stary Breń I – 
modernizacja, 

przeciwfiltracyjne 
zabezpieczenie 

lewego wału rzeki 
Stary Breń w km 
0+000 – 4+160 na 

dł. 4,16 km w 
miejscowości 
Ostrówek, gm. 
Gawłuszowice 

Gawłuszo
wice 

13.02.2006 19.12.2007 
Podkarpacki 
ZMiUW w 
Rzeszowie 

SPO – UE; 
Środki 

krajowe; 
budŜet 

wojewody 

Modernizacja 
wału 

przeciwpowodzi
owego 

1,78 1,78 tak 151 150 

93. 

Wisła – Wola 
Zdakowska – 

Przykop – remont - 
uszczelnienie 

korpusu i podłoŜa 
prawego wału rzeki 

Wisły, gm. 
Gawłuszowice i 

Padew Narodowa 

Gawłuszo
wice, 
Padew 

Narodow
a 

Kwiecień 2002 29.11.2004 
Podkarpacki 
ZMiUW w 
Rzeszowie 

PoŜyczka EBI 
– bis, 

Rezerwa 
celowa, 
BudŜet 

Wojewody, 

Modernizacja 
wału 

przeciwpowodzi
owego 

30 36 tak 3 036 3 564 

94. 

Wisła – Wola 
Zdakowska – 

Przykop – remont - 
uszczelnienie 

Gawłuszo
wice, 
Padew 

Narodow

Kwiecień 2002 29.11.2004 
Podkarpacki 
ZMiUW w 
Rzeszowie 

PoŜyczka EBI 
– bis, 

Rezerwa 
celowa, 

Modernizacja 
wału 

przeciwpowodzi
owego 

55 62 tak 4 263 4 650 
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korpusu i podłoŜa 
prawego wału rzeki 

Wisły, gm. 
Gawłuszowice i 

Padew Narodowa 

a BudŜet 
Wojewody, 

95. 

Wisła – Wola 
Zdakowska – 

Przykop – remont - 
uszczelnienie 

korpusu i podłoŜa 
prawego wału rzeki 

Wisły, gm. 
Gawłuszowice i 

Padew Narodowa 

Gmina 
Gawłuszo

wice, 
Padew 

Narodow
a 

Kwiecień 2002 29.11.2004 
Podkarpacki 
ZMiUW w 
Rzeszowie 

PoŜyczka EBI 
– bis, 

Rezerwa 
celowa, 
BudŜet 

Wojewody, 

Modernizacja 
wału 

przeciwpowodzi
owego 

22 29 tak 1 865 2 436 

96. 

Łęg II – 
modernizacja, 

przeciwfiltracyjne 
zabezpieczenie 

lewego wału rzeki 
Łęg w km 0+800 – 
5+000 na dł. 4,20 
km w m. Zalesie 

Gorzyckie, Gorzyce 
i Sokolniki-Orliska 

gm. Gorzyce 

Gorzyce 13.02.2006 19.12.2007 
Podkarpacki 
ZMiUW w 
Rzeszowie 

SPO – UE; 
Środki 

krajowe; 
budŜet 

wojewody 

Modernizacja 
wału 

przeciwpowodzi
owego 

40,83 42,5 tak 8 009 8 373 

97. 

Wisła – Wrzawy – 
remont - 

uszczelnienie 
korpusu i podłoŜa 
wału rzeki Wisły, 
lewego wału rzeki 

San i prawego wału 
rzeki Łęg, gm. 

Gorzyce 

Gorzyce 
Październik 

2001 
06.08.2004 

Podkarpacki 
ZMiUW w 
Rzeszowie 

PoŜyczka EBI 
– bis, 

Rezerwa 
celowa, 
BudŜet 

Wojewody, 

Modernizacja 
wału 

przeciwpowodzi
owego 

49,5 49,5 tak 6 000 6 039 

98. Wisłoka – 
KsiąŜnice – 

Mielec Marzec 2004 31.08.2005 
Podkarpacki 
ZMiUW w 

PoŜyczka EBI 
– bis, 

Modernizacja 
wału 

18 18 tak 1 774 1 782 
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Podleszany 
uszczelnienie 

korpusu i podłoŜa 
lewego wału rzeki 

gm. Mielec 

Rzeszowie Rezerwa 
celowa, 
BudŜet 

Wojewody, 
WFOŚiGW 

przeciwpowodzi
owego 

99. 

Budowa zapory 
ziemno-betonowej 
na rzece Tuszymka 

DuŜa w 
miejscowości 

Kamionka, gm. 
Ostrów 

Ostrów 03.10.2006 24.12.2007 
Podkarpacki 
ZMiUW w 
Rzeszowie 

SPO – UE; 
Środki 

krajowe; 

Budowa oraz 
odmulenie 

istniejącego 
zbiornika 

0,1 0,1 tak 7 7 

100. 

Dąbrówka – 
Popowice – etap 3 

modernizacji - 
przeciwfiltracyjne 

zabezpieczenie 
prawego wału rzeki 
Wisły i Sanu gm. 

Radomyśl n/ Sanem 

Radomyś
l nad 

Sanem 
Czerwiec2003 15.07.2005 

Podkarpacki 
ZMiUW w 
Rzeszowie 

PoŜyczka EBI 
– bis, 

Rezerwa 
celowa, 
BudŜet 

Wojewody, 

Modernizacja 
wału 

przeciwpowodzi
owego 

42 42 tak 2 364 2 352 

101. 

Przebudowa jazu na 
rzece w Rudni w 
km 0+850 gm. 

Rudnik n/Sanem 

Rudnik 
nad 

Sanem 
Lipiec 2003 12.08.2004 

Podkarpacki 
ZMiUW w 
Rzeszowie 

PoŜyczka EBI 
- bis, 

Rezerwa 
celowa, 
BudŜet 

Wojewody, 

Modernizacja 
jazu wraz z 
odmuleniem 

zbiornika 

0,04 0,04 tak 5 5 

102. 

Tabor – 
remont/modernizacj

a potoku, gm. 
Rymanów 

Rymanó
w 

Luty 2003 15.10.2004 
Podkarpacki 
ZMiUW w 
Rzeszowie 

PoŜyczka EBI 
- bis, 

Rezerwa 
celowa, 
BudŜet 

Wojewody, 

Regulacja cieku 1,4 1,4 tak 133 130 

103. 

Wisła – Tarnobrzeg 
– Sandomierz II 
etap 2 – remont - 

uszczelnienie 

Tarnobrz
eg 

Wrzesień 2002 29.11.2004 
Podkarpacki 
ZMiUW w 
Rzeszowie 

PoŜyczka EBI 
– bis, 

Rezerwa 
celowa, 

Modernizacja 
wału 

przeciwpowodzi
owego 

39,7 39,7 tak 23 396 23 264 



„Analiza wartości wskaźników monitoringowych Działań 1.2, 3.1 oraz 3.2 ZPORR z zakresu ochrony środowiska” - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – raport końcowy 

153 

korpusu i podłoŜa 
prawego wału rzeki 

Wisły, gm. 
Tarnobrzeg 

104. 

Remont lewego 
wału rzeki San w 

km 5+500 – 5+800 
na dł. 300 m 
polegający na 

zabezpieczeniu 
przeciwfiltracyjnym 
korpusu i podłoŜa 

wału w 
miejscowości 

Skowierzyn, gm. 
Zaleszany 

Zaleszan
y 

05.09.2006 30.10.2006 
Podkarpacki 
ZMiUW w 
Rzeszowie 

Rezerwa 
celowa; 
budŜet 

wojewody 

Remont wału 15,93 15,93 tak 3 174 3 138 

105. 

Remont lewego 
wału rzeki San w 

km 5+500 – 5+800 
na dł. 300 m 
polegający na 

zabezpieczeniu 
przeciwfiltracyjnym 
korpusu i podłoŜa 

wału w 
miejscowości 

Skowierzyn, gm. 
Zaleszany 

Zaleszan
y 

05.09.2006 30.10.2006 
Podkarpacki 
ZMiUW w 
Rzeszowie 

Rezerwa 
celowa; 
budŜet 

wojewody 

Remont wału 8,73 8,73 tak 873 1 065 

Suma (podkarpackie) 500,81 527,48  71 325 73 764 

SUMA (projekty finansowane poza ZPORR) 8 123,38 28 306,5
4 

 405 228 618 664 

Źródło 61. Opracowanie własne 


