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PLANY PRZCIWDZIAŁANIA SKUTKOM SUSZY 

PLANY PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM SUSZY - podstawowy dokument 
planistyczny w zakresie gospodarowania wodami, wspomagający proces 
zarządzania zasobami wodnymi i kształtowania sposobu ich użytkowania 
celem ochrony przed suszą.  
 

ZAWARTOŚĆ: 

 analiza możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych;  

 propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urządzeń wodnych;  

 propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów 
wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji; 

 katalog działań służących ograniczeniu skutków suszy. 



REKOMENDACJE OPRACOWANIA PPSS 

• wytyczne WMO/GWP opracowane w ramach projektu Zintegrowanego 
Programu Zarządzania Ryzykiem Suszy dla Europy Środkowej  
i Wschodniej (IDMP EŚW) oraz Wytyczne UE w tworzeniu projektów 
planów zarządzania ryzykiem suszy, 

• wytyczne Ramowej Dyrektywy Wodnej (WFD) dotyczące włączania 
elementów zarządzania ryzykiem suszy w planowanie i opracowanie 
planów gospodarowania wodami na obszarach dorzecza  
w zagadnienia zintegrowanych systemów gospodarki wodnej,  

• zapisy zawarte w Komunikacie KE Z 18.07.2007 r. w sprawie rozwiązania 
problemu dotyczącego niedoboru wody i susz w UE (COM(2007)414), 

• legislacja krajowa  

• inne informacje dot. suszy 



ZARZĄDZANIE RYZKIEM SUSZY – ZASADY (opracowanie 
własne) 

Zasada 1: Polityka w dziedzinie zarządzania ryzykiem suszy opiera się na podejściu 
proaktywnym z naciskiem na cykliczny charakter procesu zarządzania -  sporządzenie 
planu gotowości, celem zapobieżenia/zminimalizowania skutków wystąpienia suszy.  

Zasada 2: Plan zarządzania ryzykiem suszy jest narzędziem administracyjnym, 
którego celem jest opracowanie działań zapobiegawczych, ukierunkowanych na 
łagodzenie i minimalizację skutków suszy dla społeczeństwa, środowiska i gospodarki.  

Zasada 3: Ramowa Dyrektywa Wodna stanowi ramy prawne planów zarządzania 
ryzykiem suszy ukierunkowanych na łagodzenie jej skutków, na terenach nią 
dotkniętych oraz na wzmocnieniu odporności. 

Zasada 4: Plan Zarządzania Ryzykiem Suszy jest dodatkowym dokumentem 
planistycznym jest traktowany jako część cyklu planistycznego, (art. 13.5 WFD. United 
Nations Convention to Combat Desertification UNCCD, rozdz. 10), wskazuje na 
konieczność umieszczenia w krajowych planach działań w zakresie przeciwdziałania 
pustynnieniu.  



Zasada 5: Rozwój polityki w dziedzinie suszy jest zgodny z dokumentami KE oraz 
innymi dokumentami technicznymi i metodologicznymi w ramach Wspólnej Strategii 
Wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz jest zgodny z krajowymi/lokalnymi 
planami/programami/strategiami rozwoju.  

Zasada 6: Wykorzystywanie doświadczenia oraz wiedzy naukowej rozwijanej  
w innych regionach przy tworzeniu planów zarządzania ryzykiem suszy. 

Zasada 7: Efektywne zarządzanie ryzykiem suszy - elementy priorytetowe: (i) 
wskaźniki suszy i wartości graniczne do klasyfikacji stopnia nasilenia suszy (np. 
normalny, przed alarmowy, alarmowy i zagrożenia) oraz systemy wczesnego 
ostrzegania; (ii) działania łagodzące, skupiające się na osiągnięciu konkretnych celów 
na każdym etapie suszy; oraz (iii) organizacyjne ramy walki z suszą. 

Zasada 8: Zintegrowane zarządzanie ryzykiem suszy - zaangażowanie kluczowych 
sektorów, podmiotów decyzyjnych, profesjonalistów, osób zainteresowanych  
z sektorów dotkniętych suszą oraz społeczeństwa w proces opracowywania i wdrażania 
planu zarządzania ryzykiem suszy. 

ZARZĄDZANIE RYZKIEM SUSZY – ZASADY (opracowanie 
własne) 



ZARZĄDZANIE RYZYKIEM – definicje wg PN  

Zarządzanie ryzykiem –   systematyczne stosowanie polityki, procedur i praktyki do identyfikacji, 
analizy oraz monitoringu ryzyka (PN-IEC 62198:2005 Zarządzanie ryzykiem przedsięwzięcia)  
Postępowania z ryzykiem – proces wyboru i wdrożenia środków do modyfikowania ryzyka 
(unikanie, optymalizowanie, przenoszenie, akceptacja) (PN-IEC 62198:2005 Zarządzanie 
ryzykiem przedsięwzięcia) 
Szacowanie ryzyka – szacowanie zagrożeń, podatności oraz prawdopodobieństwa ich 
wystąpienia. (PN-ISO/IEC 17799:2003) 
Ocena ryzyka – proces porównywania estymowanego ryzyka z założonymi kryteriami celem 
wyznaczenia wagi ryzyka (PN-ISO/IEC 17799-2:2005)  
Ryzyko – prawdopodobieństwo, że określone zagrożenie spowoduje straty (PN-I-13335-1:1999)  
Skutek (skutki) – rezultat, wpływ zdarzenia (pozytywne, negatywne) (AS/NZS 4360:2004) 
Podatność – luka, słabość w zabezpieczeniach, która może być wykorzystana przez zagrożenie 
(PN-I-13335-1:1999) 
Identyfikacja ryzyka – proces  wyznaczania (gdzie, kiedy, dlaczego) pojawiania się zdarzenia 
(AS/NZS 4360:2004) 
Redukcja ryzyka – działania celem zmniejszenia prawdopodobieństwa i/lub negatywnych 
konsekwencji  (AS/NZS 4360:2004) 
Zagrożenie – potencjalna przyczyna zaistniałego zdarzenia, którego skutkiem są straty (PN-I-
13335-1:1999) 



PROCES ZARZĄDZANIA RYZYKIEM (PN-IEC 62198:2005) 

PROCES 
ZARZĄDZANIA 

RYZYKIEM 

1. ZDARZENIE 

2. USTALENIE KONTEKSTU 
RYZYKA 

3. IDENTYFIKACJA RYZYKA 

4. OSZACOWANIE RYZYKA 
5. POSTĘPOWANIE  

Z RYZYKIEM 

6. PRZEGLĄD  
I MONITOROWANIE  

7. KONUMIKOWANIE  
I KONSULTOWANIE RYZYKA  

 8. DOŚWIADCZENIE  
I UCZENIE SIĘ 

RYZYKO = zagrożenie x skutki + społeczne wzburzenia  

DOKUMENTACJA 



PROCES ZARZĄDZANIA RYZYKIEM 

2. USTALENIE KONTEKSTU 
RYZYKA 

• SEKTOR 
• ZWIĄZKI RYZYKA 
• IDENTYFIKACJA STRON 
• OKREŚLENIE I ANALIZA PODATNOŚCI  
• ZDEFINIOWANIE OBSZARU WZAJEMNEGO 

ODDZIAŁYWANIA I NACHODZENIA NA SIEBIE 
• USTALENIE KRYTERIÓW AKCEPTOWALNOŚCI 
• ASPEKTY (techniczne, polityczne, prawne, finansowe,…) 
• RANKING RYZYK 

3. IDENTYFIKACJA RYZYKA 

• WYKRYCIE ISTNIEJĄCEGO RYZYKA 
• PROGNOZA RYZYKA 
• SPORZĄDZENIE WYKAZU RYZYK 
• RODZAJE RYZYK I ICH WPŁYW (koszt, czas, zabezpieczenia, 

odpowiedzialność, bezpieczeństwo) 
• METODY OCENY (dane historyczne, modelowanie, opinie 

ekspertów, kwestionariusze,…) 
• ŹRÓDŁA RYZYK 
• FAZY  

1. ZDARZENIE 



PROCES ZARZĄDZANIA RYZYKIEM 

4. OSZACOWANIE RYZYKA 

• CEL (identyfikacja, ocena, określenie postępowania) 
• ANALIZA RYZYKA (częstość, prawdopodobieństwo,  skutki, 

poziom ryzyka, wizualizacja, ograniczenie i rzeczywiste 
granice, identyfikacja zależności, określenie wpływu ) 

• OCENA RYZYKA (porównanie poziomów ryzyka  
z kryteriami tolerowania, wstępne ustalenie priorytetów 
postępowania) 

• AKCEPTACJA RYZYKA (tak/nie) 

5. POSTĘPOWANIA  
Z RYZYKIEM 

• CEL (sprowadzenie do poziomu tolerowanego) 
• IDENTYFIKACJA OPCJI POSTĘPOWANIA (zmniejszenie 

zagrożenia, zmniejszenie konsekwencji, przenoszenie 
ryzyka, podział ryzyka, akceptacja, opracowanie planów 
odbudowy, ocena czy nie powstały nowe ryzyka) 

• OCENA OPCJI POSTĘPOWANIA (identyfikacja i wdrożenie 
działań, analiza koszt-efekt, rozważanie powiązań ryzyk  
i opcji postępowań, plan odbudowy, strategia odbudowy) 

• WYBÓR OPCJI POSTĘPOWANIA 
• PRZYGOTOWANIE STRATEGII POSTĘPOWANIA 
• WDROŻENIE 
• ODPOWIEDZIALNOŚĆ (reagowanie, odbudowa) 



PROCES ZARZĄDZANIA RYZYKIEM 

6. PRZEGLĄD I 
MONITOROWANIE 

• STAN AKTUALNY (identyfikacja nowych ryzyk, przegląd 
zidentyfikowanych, ocena skuteczności działań, ocena 
skuteczności procesu zarządzania) 

• STAN PO WYSTĄPIENIU ZDARZENIA (ocena skuteczności 
procesu zarządzania, kierunki i sposoby doskonalenia 
procesu zarządzania, uczenie się) 

• OBSZARY/SEKTORY  
• ZAKRES (procedury, przepisy, utrzymanie) 

7. KOMUNIKOWANIE  
I KONSULTOWANIE RYZYKA 

8. DOŚWIADCZENIE  
I UCZENIE SIĘ 

• CEL (rozumienie decyzji, odpowiedzialności, działań) 
• SYSTEM KOMUNIKACJI (wewnętrzny, zewnętrzny) 
• PROGRAMY UŚWIADAMIANIA (kursy, szkolenia, 

seminaria, biuletyny, plakaty, łączenie z innymi 
programami) 

• DOSTĘPNOŚĆ INFORMACJI (określenie kanałów, 
zdefiniowanie podmiotów, źródła informacji, poziomy 
uprawnień) 

• EFEKTYWNOŚĆ  (przepływ informacji, właściwe 
zrozumienie, rzetelność, czasowość) 



PROCES ZARZĄDZANIA RYZYKIEM 

DOKUMENTACJA 
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PROCES ZARZĄDZANIA RYZYKIEM 

NIE MOŻEMY ZAPOBIEC ZAGROŻENIU 
ALE 

MOŻEMY ZAPOBIEC WYSTĄPIENIU KATASTROFY 

TWORZENIE KULTURY 
ZAPOBIEGANIA 



PRZESTRZEŃ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM SUSZY 

skala 
oddziaływania/ 

poziom 
odpowiedzialności 

międzynarodowa  

krajowa  

regionalna  

lokalna  
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świadomość 
społeczna  
i edukacja 

identyfikacja 
ryzyka i wczesne 

ostrzeganie 

zobowiązania 
polityczne  

i legislacyjne 

ograniczanie 
skutków  

i przeciwdziałanie 

RAMY 
SYSTEMU 

ZARZĄDZANIA 
SUSZĄ 



ZARZĄDZANIE RYZYKIEM SUSZY 

SEKTOR/AKTYWA  - co staramy się chronić (ludzie, infrastruktura) 

ZAGROŻENIE – przeciw czemu się chronimy (naturalne zagrożenia: susza,…,) 

PODATNOŚĆ – słabość lub luka w naszych działaniach w zakresie ochrony (działania 
aktywne i proaktywne) POTENCJALNE STRATY, ZNISZCZENIA W WYNIKU ZAGROŻENIA 
WYKORZYSTUJĄCEGO LUKĘ W ZABEZPIECZENIACH 

 



ZARZĄDZANIE RYZYKIEM SUSZY - definicje  

OCENA PODATNOŚCI UWZGLĘDNIA POTENCJALNY WPŁYW STRAT WYNIKAJĄCYCH  
Z ZAGROŻENIA NATURALNEGO ORAZ ODPORNOŚCI OBIEKTU NA ZAGROŻENIE NATURALNE 

WRAŻLIWOŚĆ – ekspozycja (ludzie, infrastruktura, użytkowanie terenu,…) 
ODPORNOŚĆ -  adaptacja (społeczność, sektor) 

Analiza podatności: 
 definiowanie i klasyfikacja zagrożenia naturalnego - wykaz czynników stresujących, 
 definiowanie i klasyfikacja zapobiegania – wykaz działań proaktywnych, 
 ustalenie względnych poziomów istotności stresorów w odniesieniu do działań, 
 identyfikacja zagrożenia dla każdego sektora, 
 opracowanie strategii radzenia z najpoważniejszymi potencjalnymi problemami, 
 określenie i wdrażanie sposobów łagodzenia skutków. 

Analiza podatności powinna przewidywać skuteczność proponowanych środków zaradczych 
oraz oceniać skuteczność po ich wprowadzeniu  



Podatność jako wielowymiarowa przestrzeń  
obejmująca uwarunkowania fizyczne,  społeczne, 

ekonomiczne, środowiskowe i instytucjonalne 

Podatność - wieloelementowa 
struktura zawierająca: wrażliwość, 

zdolność radzenia sobie, ekspozycję  
i zdolności adaptacyjne 

Podatność - podejście  
dualistyczne: wrażliwość  
i zdolność radzenia sobie 

Podatność- 
prawdopodobieństwo 
występowania szkód 

Podatność - 
element 
ryzyka  

[Birkmann, 2006] 

Dynamiczna – zmienia się w 
czasie, jest zależna od 
rozpatrywanej skali oraz od 
miejsca  

ZARZĄDANIE RYZYKIEM SUSZY - PODATNOŚĆ 

Wielowymiarowa – 
obejmuje uwarunkowania 
fizyczne, społeczne, 
ekonomiczne, 
środowiskowe, 
instytucjonalne, … 



ZAGROŻENIE EKSPOZYCJA PODATNOŚĆ PRZECIWDZIAŁANIE 

intensywność  

czas trwania 

prawdopodobieństwo 

zagospodarowanie 
przestrzenne  

infrastruktura 

demografia 

 

fizyczna 

społeczna 

ekonomiczna 

środowiskowa 

 

 

planowanie 

ostrzeganie 

zwiększanie 
odporności 

ograniczanie skutków 

 
zarządzanie ryzykiem ocena zagrożenia identyfikacja ryzyka analiza ryzyka 

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM SUSZY 

RYZYKO SUSZY 



Wiedza o zagrożeniu 

Badania naukowe 

PODJĘCIE  
DZIAŁANIA 

Społeczeństwo 
/gospodarka 
/środowisko 

Instytucje odpowiedzialne  
i zobowiązanie legislacyjne  

Planowanie 
Przeciwdziałanie 
Ograniczanie skutków 

Edukacja i podnoszenie  
świadomości 

MONITORING ZAGROŻENIA 
(ocena warunków aktualnych) 

MODEL SYSTEMU 
(ocena zagrożenia) 

PROGNOZA ZAGROŻENIA  
(scenariusze probabilistyczne) 

IDENTYFIKACJA RYZYKA I WCZESNE OSTRZEGANIE 



Opracowanie zintegrowanej oceny i prognozy zagrożenia suszą w ramach systemu 

monitoringu i wczesnego ostrzegania:    

- ocena warunków aktualnych - wartości wskaźnikowe, 

- budowa modelu systemu - parametryzacja zależności pomiędzy warunkami 

wilgotnościowymi meteorologicznymi i hydrologicznymi, 

- prognoza zagrożenia - ocena intensywności, czasu trwania i prawdopodobieństwa 

wystąpienia suszy. 

SYSTEM MONITORINGU I WCZESNEGO OSTRZEGANIA 



ESTYMACJA WARTOŚCI PROGOWYCH 
 

Dobór skali czasowej i przestrzennej – określenie rozdzielczości czasowej  
i przestrzennej, w której różne wskaźniki opisują to samo zjawisko.  

 

Zdefiniowanie progów przejścia („wejścia” i „wyjścia”) pomiędzy poszczególnymi 
fazami suszy określającymi wartość progową wskaźnika oraz czas pozostawania  
w zakresie określonych wartości. 

 

Wyznaczenie zmienności przestrzennej i sektorowej charakterystyk  
w odniesieniu do poszczególnych elementów podatności.  

 
Pojedyncze wskaźniki  

Ocena wielokryterialna 

Ocena zintegrowana  

- zbiór komplementarnych wskaźników 

ZINTEGROWANA OCENA ZAGROŻENIA SUSZĄ 

- wskaźnik zintegrowany 
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Standaryzowany Wskaźnik Opadu 
[McKee et al., 1993] 
zestandaryzowana wielkość 
niedoboru lub nadmiaru opadów 
atmosferycznych w danym okresie 
czasowym 

 

ROZKŁAD PRZESTRZENNY SUSZY - SPI 
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CZASOWY PRZEBIEG SUSZY – FI 



PROGNOZA KRÓTKORTERMINOWA - EDI 



INTENSYWNOŚĆ SUSZY METEOROLOGICZNEJ - SPI 



Rzeka Wodowskaz paź-14 lis-14 gru-14 sty-15 lut-15 mar-15 kwi-15 maj-15 cze-15 lip-15 sie-15 wrz-15 paź-15

Międzylesie 0.15 -0.60 0.14 1.21 -0.32 -0.92 0.27 -1.35 -1.33 -0.83 -0.95 -0.97 -0.66

Bystrzyca Kłodzka -0.12 -0.62 -0.60 0.35 -0.41 -1.11 -0.53 -1.46 -1.19 -0.84 -0.93 -1.16 -0.71

Kłodzko -0.07 -0.18 -0.53 0.70 -0.17 -0.63 -0.09 -1.37 -1.33 -1.21 -1.38 -1.46 -1.47

Bardo 0.02 -0.14 -0.82 0.04 -0.52 -1.20 -0.39 -1.45 -1.20 -1.38 -1.58 -1.49 -1.54

Lądek Zdrój 0.27 0.64 -0.37 0.84 -0.22 -0.39 -0.37 -0.89 -0.87 -1.20 -2.37 -2.59 -2.82

Żelazno -0.28 -0.10 -0.71 0.14 -0.58 -0.93 -1.15 -0.88 -0.33 -0.90 -1.32 -1.35 -1.30

Bystrzyca DusznickaSzalejów Dolny -0.77 -1.26 -1.45 -0.21 -1.03 -1.05 -0.83 -1.76 -1.63 -1.34 -1.48 -1.56 -1.56

Biała Głuchołaska Głuchołazy 0.03 -0.27 -0.95 -0.71 -0.90 -0.77 -0.61 -1.11 -1.23 -1.04 -1.15 -1.13 -1.21

Mirków 0.23 -0.55 -0.93 0.62 -0.06 -1.16 -0.82 -0.09 0.15 -0.05 -0.39 -0.18 0.02

Piwonice 0.36 -0.04 -0.58 0.11 -0.39 -1.17 -1.08 -1.16 -1.10 -0.75 -1.40 -1.42 -1.52

Bogusław 0.19 -0.15 -0.77 0.04 -0.46 -1.23 -1.11 -1.82 -1.34 -0.92 -1.34 -2.03 -1.93

Niesób Kuźnica Skakawska 0.99 0.47 0.03 1.10 0.08 -0.89 -0.59 -0.42 0.12 0.50 0.67 0.28 0.05

Ołobok Ołobok -0.34 -0.34 -0.87 -0.30 -0.66 -1.33 -1.12 -0.99 -1.40 -0.45 -0.75 -0.63 -1.22

Jelenia Góra 0.68 -0.27 -0.74 0.30 -0.85 -1.39 -0.96 -1.83 -1.57 -1.41 -1.31 -1.36 -1.55

Pilchowice 0.84 0.07 -0.34 1.14 -0.64 -1.19 -0.88 -1.28 -0.99 -1.24 -1.76 -1.28 -1.45

Dąbrowa Bolesławiecka 1.64 0.03 -0.45 1.10 -0.56 -1.22 -0.68 -0.82 -0.57 -1.03 -1.41 -1.41 -1.51

Żagań 1.39 0.13 -0.56 0.74 -0.58 -1.30 -0.94 -1.40 -1.30 -1.24 -1.29 -1.91 -2.16

Sandomierz 1.00 0.54 -0.31 0.31 0.36 0.47 0.21 -0.35 0.17 -0.81 -1.03 -1.21 -0.97

Zawichost 0.61 -0.14 -0.62 0.86 0.04 0.14 -0.30 -0.37 -0.80 -1.23 -1.44 -1.31 -0.75

Puławy-Azoty 0.72 0.18 -0.62 1.04 0.24 0.18 -0.10 -0.43 -0.87 -1.31 -1.56 -1.40 -0.73

Skawa Wadowice 0.84 -0.23 -0.71 0.60 -0.18 0.91 0.40 0.23 -1.20 -1.96 -1.81 -1.71 -1.30

Raba Stróża 0.81 -0.18 -0.75 0.61 -0.35 1.08 0.25 -0.06 -1.23 -1.53 -1.69 -1.42 -0.81

Czchów 1.38 0.48 -0.38 1.42 0.71 0.83 0.09 0.71 -0.85 -1.25 -0.93 -0.81 0.36

Żabno 1.39 0.05 -0.49 1.02 0.44 0.83 -0.11 0.41 -0.92 -1.41 -1.19 -0.94 0.17

Biała Tarnowska Koszyce Wielkie 1.18 0.17 -0.44 0.81 0.65 -0.11 -0.48 -0.52 -0.86 -1.05 -1.33 -1.42 -0.06

Wisłoka Krajowice 1.14 0.01 -0.63 1.17 0.51 -0.31 -1.06 -0.67 -0.89 -1.01 -1.14 -1.31 -0.60

San Jarosław -0.61 -0.93 -1.30 0.24 0.27 -0.51 -0.47 -0.77 -0.79 -1.00 -1.22 -1.14 -0.94

Dunajec

Nysa Kłodzka

Biała Lądecka

Prosna

Wisła

Standaryzowany Wskaźnik Odpływu [Shukla and Wood, 2008] 
standaryzowana wielkość niedoboru lub nadwyżki odpływu w danym miesiącu 

INTENSYWNOŚĆ SUSZY METEOROLOGICZNEJ - SRI 



ilość miesięcy 

(1969-2015) 

PODATNOŚĆ NA SUSZĘ 

SRI<=-2 SPI<=-2 

maksymalny 
czas trwania 
epizodu 



OCENA WIELOKRYTERIALNA  

Korespondencja warunków 
wilgotnościowych  
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Międzylesie-Międzylesie

class 0 class 1 class 2 class 3 class 4

Klasa 2: suche meteorologiczne i 
mokre hydrologiczne 

Klasa 0: normalne                           

Klasa 1: mokre meteorologiczne 
i hydrologiczne 

Klasa 3: suche meteorologiczne i 
hydrologiczne 

Klasa 4: mokre meteorologicznie 
i suche hydrologiczne 

warunki zagrożenie 

suszą 
meteorologiczną 

brak 

brak 

suszą meteorologiczną 
i hydrologiczną 

suszą hydrologiczną 

OCENA ZINTEGROWANA  (SPI-1 v SRI-1) 



Kłodzko, Nysa Kłodzka 
SPI1  SPI3  SPI6  SPI12  SPI18  SPI24  SPI36  SPI48 

SRI1  0.42 0.59 0.57 0.40 0.35 0.32 0.25 0.17 

SRI3  0.11 0.52 0.61 0.47 0.41 0.38 0.30 0.20 

SRI6  0.08 0.32 0.61 0.60 0.48 0.47 0.35 0.24 

SRI12  0.02 0.18 0.36 0.65 0.63 0.59 0.44 0.34 

SRI18  0.05 0.17 0.32 0.53 0.66 0.66 0.54 0.42 

SRI24  -0.01 0.08 0.21 0.43 0.53 0.66 0.59 0.48 

SRI36  0.01 0.09 0.18 0.29 0.38 0.50 0.65 0.63 

SRI48  -0.01 0.03 0.08 0.15 0.24 0.33 0.49 0.63 

SPI1  SPI3  SPI6  SPI12  SPI18  SPI24  SPI36  SPI48 

SRI1  0.44 0.61 0.66 0.57 0.52 0.48 0.44 0.38 

SRI3  0.14 0.55 0.68 0.64 0.60 0.56 0.51 0.46 

SRI6  0.09 0.30 0.61 0.72 0.66 0.67 0.59 0.55 

SRI12  0.06 0.18 0.36 0.66 0.71 0.72 0.67 0.65 

SRI18  0.05 0.17 0.31 0.53 0.69 0.75 0.73 0.69 

SRI24  0.02 0.09 0.21 0.44 0.57 0.70 0.74 0.71 

SRI36  0.00 0.04 0.13 0.29 0.41 0.54 0.72 0.76 

SRI48  -0.01 0.02 0.08 0.21 0.30 0.39 0.57 0.72 

Krzyżanowice, Widawa 

SPI1  SPI3  SPI6  SPI12  SPI18  SPI24  SPI36  SPI48 

SRI1  0.47 0.66 0.68 0.61 0.54 0.44 0.38 0.39 

SRI3  0.19 0.60 0.73 0.70 0.64 0.54 0.45 0.46 

SRI6  0.11 0.35 0.67 0.77 0.72 0.66 0.52 0.53 

SRI12  0.06 0.19 0.38 0.70 0.78 0.76 0.63 0.63 

SRI18  0.04 0.16 0.29 0.52 0.73 0.78 0.70 0.66 

SRI24  0.00 0.06 0.17 0.39 0.58 0.73 0.75 0.68 

SRI36  0.02 0.07 0.13 0.25 0.39 0.53 0.75 0.76 

SRI48  0.01 0.05 0.11 0.22 0.31 0.40 0.59 0.74 

Bogusław, Prosna 

OCENA ZINTEGROWANA -korelacje 
R = 0.42
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data SPI_01 SRI_01 SPI_03 SRI_03 SPI_06 SRI_06 SPI_12 SRI_12 SPI_18 SRI_18 SPI_24 SRI_24 SPI_36 SRI_36 SPI_48 SRI_48

1983/7 -1.81 -1.20 -0.25 -0.94 -0.06 -0.30 -0.87 -1.59 -1.02 -0.81 -0.13 0.03 -0.63 -0.34 -0.23 -0.09

1983/8 -0.82 -1.56 -1.76 -1.55 -0.58 -0.46 -1.07 -1.86 -1.08 -0.86 -0.39 -0.32 -0.59 -0.44 -0.32 -0.12

1983/9 -0.77 -1.68 -2.14 -1.94 -0.76 -1.42 -0.89 -1.93 -1.10 -1.24 -0.61 -0.36 -0.67 -0.65 -0.51 -0.11

1983/10 -1.03 -1.85 -1.66 -1.98 -1.23 -2.20 -0.87 -1.92 -1.19 -1.80 -1.29 -0.63 -0.87 -0.74 -0.60 -0.13

1983/11 -0.91 -1.92 -1.90 -1.96 -2.31 -2.41 -0.89 -1.83 -1.48 -2.13 -1.37 -1.27 -0.95 -1.05 -0.68 -0.44

1983/12 -0.16 -1.96 -1.59 -2.10 -2.41 -2.43 -1.08 -1.82 -1.76 -2.35 -1.55 -1.75 -0.91 -1.35 -0.76 -0.43

1984/1 -0.86 -2.12 -1.37 -2.52 -1.94 -2.41 -1.25 -2.56 -1.67 -2.78 -1.64 -2.11 -0.98 -1.34 -0.79 -0.43

1984/2 0.42 -1.36 -0.45 -2.26 -1.84 -2.48 -1.29 -2.61 -1.62 -3.13 -1.47 -2.08 -0.96 -1.51 -0.74 -0.63

1984/3 -0.98 -1.35 -0.75 -1.77 -1.56 -2.51 -1.39 -2.63 -1.41 -3.03 -1.52 -2.42 -1.03 -1.57 -0.77 -0.72

1984/4 -0.43 -0.36 -0.68 -1.25 -1.53 -2.31 -1.67 -2.65 -1.33 -2.43 -1.56 -2.40 -1.01 -1.56 -1.00 -0.71

1984/5 -0.04 -0.70 -0.85 -1.31 -0.94 -1.92 -2.32 -2.58 -1.15 -2.21 -1.68 -2.44 -0.83 -1.45 -0.81 -0.70

1984/6 -1.25 -1.08 -1.23 -0.81 -1.52 -2.09 -2.64 -2.58 -1.60 -2.29 -2.11 -2.54 -0.84 -1.45 -0.90 -1.00

1984/7 -0.58 -0.57 -1.31 -1.06 -1.62 -1.59 -2.39 -2.17 -1.75 -2.38 -2.07 -2.69 -1.19 -1.65 -1.45 -1.28

1984/8 -0.41 -0.43 -1.52 -0.92 -1.83 -1.39 -2.31 -2.02 -1.93 -2.15 -2.16 -2.85 -1.37 -1.75 -1.36 -1.42

1984/9 0.25 0.10 -0.70 -0.37 -1.40 -0.68 -1.93 -1.86 -1.77 -2.06 -1.78 -2.66 -1.41 -1.68 -1.34 -1.45

1984/10 0.01 0.63 -0.36 0.10 -1.31 -0.35 -1.81 -1.49 -1.91 -1.84 -1.68 -2.18 -1.87 -1.50 -1.44 -1.41

1984/11 0.60 -0.42 0.27 0.21 -1.07 -0.43 -1.43 -1.28 -2.32 -1.72 -1.48 -1.89 -1.79 -1.62 -1.39 -1.61

1984/12 -1.21 -0.89 -0.31 -0.11 -0.75 -0.22 -1.57 -1.22 -2.46 -1.74 -1.67 -1.83 -2.00 -1.94 -1.43 -1.70

1985/1 0.33 -1.27 -0.16 -1.01 -0.40 -0.48 -1.42 -1.15 -2.09 -1.77 -1.66 -1.86 -1.99 -2.25 -1.43 -1.84

1985/2 0.21 -0.81 -0.59 -1.22 -0.10 -0.52 -1.49 -1.14 -1.96 -1.72 -1.73 -1.82 -1.87 -2.22 -1.42 -1.96

1985/3 -0.70 -0.77 -0.24 -1.23 -0.40 -0.78 -1.44 -0.83 -1.86 -1.71 -1.82 -1.89 -1.90 -2.17 -1.49 -1.93

1985/4 -0.18 -0.86 -0.54 -0.88 -0.58 -1.30 -1.35 -0.82 -1.82 -1.71 -2.00 -1.87 -1.90 -2.16 -1.43 -1.93

1985/5 -0.62 -0.53 -1.13 -1.07 -1.26 -1.30 -1.50 -0.82 -1.74 -1.47 -2.55 -1.90 -2.14 -2.14 -1.38 -1.66

1985/6 0.16 0.15 -0.51 -0.48 -0.64 -0.71 -0.95 -0.60 -1.60 -1.25 -2.39 -1.89 -2.24 -2.22 -1.16 -1.54

1985/7 0.06 0.09 -0.36 0.02 -0.63 -0.45 -0.73 -0.41 -1.39 -0.85 -1.97 -1.83 -1.97 -2.37 -1.31 -1.28

1985/8 2.05 1.74 1.37 0.78 0.82 -0.08 0.62 -0.12 -0.50 -0.73 -0.94 -1.47 -1.27 -2.08 -0.84 -1.31

1985/9 -1.58 -0.17 0.97 0.61 0.51 0.17 0.23 -0.16 -0.62 -0.58 -1.00 -1.38 -1.24 -2.12 -1.07 -1.34

1985/10 -1.28 -0.75 0.94 -0.06 0.31 0.38 0.04 -0.50 -0.71 -0.49 -1.06 -1.30 -1.25 -2.01 -1.52 -1.30

1985/11 0.68 -1.11 -1.38 -0.80 0.68 0.18 0.06 -0.50 -0.59 -0.63 -0.84 -1.23 -1.10 -1.92 -1.45 -1.72

1985/12 0.10 0.49 -0.38 -0.91 0.68 0.14 0.20 -0.16 -0.29 -0.38 -0.81 -0.89 -1.17 -1.59 -1.58 -1.70

1986/1 0.22 -0.23 0.45 -0.30 0.94 -0.19 0.19 0.11 -0.06 -0.26 -0.72 -0.72 -1.17 -1.63 -1.58 -1.84

1986/2 -0.81 -1.28 -0.48 -0.22 -1.46 -0.94 0.07 0.14 0.02 -0.29 -0.85 -0.83 -1.28 -1.61 -1.54 -1.96

1986/3 -0.28 -0.44 -0.58 -0.68 -0.65 -1.08 0.12 0.15 -0.07 -0.43 -0.81 -0.53 -1.31 -1.67 -1.54 -1.93

1986/4 -0.28 0.04 -0.92 -0.59 -0.36 -0.09 0.10 0.16 -0.12 -0.58 -0.80 -0.51 -1.45 -1.65 -1.53 -1.93

1986/5 0.18 -0.73 -0.31 -0.78 -0.54 -0.27 0.31 0.14 -0.18 -0.46 -0.74 -0.54 -1.75 -1.64 -1.63 -1.89

1986/6 1.11 2.04 0.73 0.51 0.36 -0.07 0.68 0.36 0.30 -0.20 -0.15 -0.49 -1.42 -1.60 -1.50 -1.88

1986/7 -0.36 0.17 0.37 0.48 -0.06 -0.05 0.57 0.37 0.09 0.11 -0.09 -0.18 -1.16 -1.19 -1.35 -1.99

1986/8 1.24 0.46 1.03 1.06 0.77 0.42 0.06 0.33 0.48 0.20 0.42 0.06 -0.70 -1.12 -1.01 -1.78

1986/9 -0.31 0.58 0.34 0.73 0.65 0.65 0.27 0.35 0.45 0.39 0.30 0.18 -0.64 -0.75 -0.92 -1.34

1986/10 -0.16 0.13 0.67 0.77 0.66 0.72 0.44 0.43 0.44 0.59 0.29 0.12 -0.58 -0.74 -0.85 -1.30

1986/11 -0.77 0.17 -0.98 0.53 0.48 0.90 0.17 0.47 0.49 0.60 0.13 0.12 -0.56 -0.65 -0.85 -1.06

1986/12 0.67 -0.70 -0.38 -0.15 0.13 0.51 0.26 0.28 0.58 0.45 0.28 0.12 -0.50 -0.62 -0.86 -1.05

1987/1 0.93 -0.59 0.23 -0.53 0.63 0.28 0.34 0.29 0.76 0.29 0.33 0.13 -0.38 -0.44 -0.83 -1.27

1987/2 0.23 0.85 0.92 -0.72 -0.27 0.25 0.48 0.46 -0.08 0.26 0.34 0.38 -0.40 -0.34 -0.85 -1.05

1987/3 -1.15 -1.04 -0.07 -0.66 -0.34 -0.50 0.38 0.33 0.07 0.13 0.31 0.38 -0.42 -0.16 -0.93 -1.25

1987/4 -0.38 0.96 -0.86 1.13 -0.50 -0.35 0.36 0.35 0.20 0.17 0.29 0.44 -0.41 -0.15 -1.03 -1.25

1987/5 0.74 0.74 -0.05 0.48 0.40 0.64 0.54 0.53 0.29 0.30 0.56 0.47 -0.27 -0.15 -1.19 -1.22

1987/6 0.65 1.14 0.68 1.19 0.51 1.14 0.33 0.53 0.42 0.47 0.66 0.61 0.06 0.10 -1.03 -1.00

data SPI_01 SRI_01 SPI_03 SRI_03 SPI_06 SRI_06 SPI_12 SRI_12 SPI_18 SRI_18 SPI_24 SRI_24 SPI_36 SRI_36 SPI_48 SRI_48

1989/11 -1.22 -0.20 -0.91 0.63 -0.74 0.90 -1.05 0.79 -0.77 0.60 -1.12 0.68 -0.67 0.89 -0.49 1.05

1989/12 -0.89 0.20 -1.55 0.32 -1.22 0.74 -1.27 0.77 -0.99 0.61 -1.20 0.67 -0.81 0.90 -0.57 1.05

1990/1 -1.34 -1.10 -2.28 -0.46 -1.57 0.40 -1.23 0.64 -1.16 0.63 -1.29 0.54 -0.95 0.90 -0.64 0.89

1990/2 0.32 -0.57 -1.22 -0.78 -1.46 0.25 -1.03 0.55 -1.28 0.77 -1.38 0.38 -0.94 0.91 -0.57 1.08

1990/3 -1.66 -0.32 -1.31 -0.68 -1.87 -0.11 -1.14 0.55 -1.62 0.75 -1.59 0.41 -0.98 0.91 -0.65 1.08

1990/4 0.70 -1.76 -0.13 -1.23 -1.57 -0.88 -1.37 0.35 -1.37 0.43 -1.29 0.26 -0.87 0.77 -0.55 0.93

1990/5 -0.43 -1.02 -0.69 -1.57 -1.18 -1.20 -1.17 0.04 -1.38 0.30 -1.08 0.04 -1.08 0.55 -0.64 0.91

1990/6 -0.12 0.04 -0.25 -1.05 -0.86 -1.20 -1.42 0.04 -1.46 0.18 -1.20 0.18 -1.22 0.58 -0.86 0.65

1990/7 -2.43 -0.30 -1.79 -0.42 -1.77 -0.98 -2.28 -0.20 -1.81 0.08 -1.71 0.17 -1.61 0.53 -1.07 0.69

1990/8 -0.81 -0.73 -2.02 -0.28 -2.15 -0.97 -2.40 -0.45 -1.91 0.15 -2.05 0.20 -1.87 0.28 -1.48 0.68

1990/9 -0.22 -0.88 -2.09 -0.91 -1.79 -0.77 -2.41 -0.61 -1.82 -0.05 -2.15 0.03 -1.94 0.09 -1.48 0.40

1990/10 -0.42 -1.22 -1.12 -1.00 -2.18 -0.70 -2.60 -0.91 -2.18 -0.11 -2.15 -0.02 -1.99 0.05 -1.53 0.36

1990/11 -0.23 -1.13 -0.78 -1.17 -2.00 -1.03 -2.34 -0.97 -2.03 -0.25 -2.13 0.06 -2.00 0.05 -1.48 0.33

1990/12 -0.56 -0.89 -1.00 -0.97 -2.11 -1.06 -2.28 -1.04 -2.33 -0.38 -2.22 -0.13 -2.04 -0.03 -1.60 0.24

1991/1 -1.61 0.24 -1.43 -0.73 -1.52 -1.06 -2.30 -0.86 -2.64 -0.52 -2.19 -0.18 -2.11 -0.11 -1.73 0.34

1991/2 -1.02 -1.16 -2.14 -0.98 -1.81 -1.23 -2.60 -0.84 -2.77 -0.68 -2.21 -0.16 -2.30 -0.34 -1.81 0.26

1991/3 -0.75 -1.18 -1.88 -0.89 -1.80 -1.08 -2.45 -1.12 -2.87 -0.96 -2.29 -0.46 -2.43 -0.57 -1.83 0.26

1991/4 -0.02 -1.82 -1.05 -1.71 -1.85 -1.30 -2.61 -1.12 -3.01 -1.22 -2.60 -0.58 -2.28 -0.82 -1.78 0.09

1991/5 -0.05 0.38 -0.55 -1.24 -1.47 -1.30 -2.36 -1.11 -2.61 -1.33 -2.35 -0.61 -2.05 -0.64 -1.94 0.09

1991/6 -0.15 -0.68 -0.35 -1.05 -1.18 -1.39 -2.22 -1.23 -2.42 -1.39 -2.48 -0.85 -2.16 -0.84 -2.04 -0.09

1991/7 0.36 -0.25 -0.05 -0.32 -0.54 -1.30 -1.34 -1.27 -1.94 -1.24 -2.33 -0.91 -2.01 -0.71 -1.91 -0.20

1991/8 -0.23 0.94 -0.16 0.10 -0.47 -0.62 -1.16 -0.92 -2.03 -0.99 -2.27 -0.96 -2.16 -0.35 -2.01 -0.22

1991/9 -0.20 0.06 -0.13 0.28 -0.40 -0.29 -1.12 -0.73 -1.83 -0.97 -2.22 -1.02 -2.25 -0.46 -2.10 -0.22

1991/10 -1.22 -0.21 -0.88 0.25 -0.64 -0.08 -1.31 -0.73 -2.10 -0.75 -2.43 -1.13 -2.30 -0.47 -2.20 -0.23

1991/11 1.23 -0.17 -0.10 -0.09 -0.22 0.00 -0.90 -0.73 -1.77 -0.77 -2.02 -1.07 -2.10 -0.36 -2.05 -0.24

1991/12 0.15 -0.28 0.15 -0.19 -0.08 0.14 -0.79 -0.58 -1.70 -0.78 -1.89 -1.04 -2.11 -0.45 -2.07 -0.43

1992/1 0.32 0.26 0.96 0.08 -0.24 0.30 -0.59 -0.43 -1.21 -0.79 -1.74 -0.86 -1.98 -0.44 -2.05 -0.43

1992/2 0.84 0.92 0.62 0.38 0.21 0.08 -0.31 -0.25 -0.90 -0.55 -1.71 -0.83 -1.83 -0.34 -2.05 -0.43

1992/3 2.53 1.45 2.04 1.09 1.37 0.42 0.35 0.03 -0.32 -0.43 -1.21 -0.81 -1.50 -0.32 -1.85 -0.42

1992/4 -0.32 1.00 1.66 1.62 1.88 1.22 0.30 0.40 -0.32 -0.34 -1.36 -0.65 -1.76 -0.31 -1.74 -0.40

1992/5 -2.69 -0.53 -0.23 1.27 0.09 1.14 -0.17 0.27 -0.72 -0.46 -1.60 -0.54 -1.90 -0.39 -1.82 -0.49

1992/6 -0.57 -0.92 -2.06 -0.63 -0.35 0.99 -0.27 0.14 -0.83 -0.49 -1.63 -0.85 -2.12 -0.66 -1.95 -0.49

1992/7 -0.49 -0.80 -1.89 -1.15 -0.76 0.72 -0.71 -0.01 -0.84 -0.85 -1.33 -0.91 -2.15 -0.90 -1.98 -0.51

1992/8 -1.33 -1.30 -1.57 -1.12 -1.52 -1.10 -1.10 -0.45 -1.06 -0.73 -1.46 -0.96 -2.30 -0.92 -2.22 -0.53

1992/9 -1.02 -1.68 -1.65 -1.60 -2.67 -1.47 -1.27 -0.73 -1.12 -0.58 -1.53 -1.02 -2.39 -1.15 -2.43 -0.88

1992/10 0.94 -1.77 -1.02 -1.75 -2.20 -1.49 -0.83 -0.73 -0.93 -0.49 -1.35 -0.98 -2.26 -1.30 -2.25 -0.86

1992/11 -1.39 -1.26 -0.76 -1.47 -1.65 -1.54 -1.37 -1.00 -1.07 -0.51 -1.44 -0.92 -2.26 -1.24 -2.33 -0.85

1992/12 0.89 -0.35 0.40 -1.29 -1.14 -1.57 -1.21 -1.04 -0.89 -0.51 -1.26 -0.89 -2.09 -1.35 -2.32 -0.84

1993/1 -1.14 -0.01 -0.82 -0.73 -1.19 -1.56 -1.37 -1.27 -1.20 -0.52 -1.21 -0.86 -2.05 -1.25 -2.28 -0.84

1993/2 0.15 -0.87 0.10 -0.56 -0.61 -1.42 -1.55 -1.52 -1.20 -0.82 -1.13 -0.83 -2.09 -1.22 -2.20 -0.84

1993/3 0.19 -0.16 -0.40 -0.75 0.03 -1.18 -2.18 -1.63 -1.11 -1.10 -1.07 -0.81 -2.00 -1.38 -2.20 -1.04

1993/4 -2.14 0.60 -0.98 0.20 -1.38 -0.88 -2.40 -1.64 -1.24 -0.95 -1.25 -0.65 -2.25 -1.18 -2.50 -1.03

1993/5 -1.02 -1.36 -1.81 -0.18 -1.33 -1.11 -2.01 -1.61 -1.72 -1.14 -1.40 -0.82 -2.33 -1.36 -2.54 -1.01

1993/6 -0.62 -1.28 -1.99 -1.53 -1.91 -1.70 -1.91 -1.88 -1.88 -1.53 -1.44 -0.85 -2.37 -1.40 -2.70 -1.21

1993/7 -0.02 -0.49 -1.03 -1.44 -1.48 -1.75 -1.82 -1.94 -1.78 -1.74 -1.62 -1.07 -1.94 -1.71 -2.57 -1.28

1993/8 -1.72 -0.49 -1.37 -0.92 -2.16 -1.54 -2.00 -1.65 -2.32 -1.91 -1.99 -1.47 -2.11 -1.59 -2.69 -1.54

1993/9 0.41 -0.17 -0.77 -0.43 -1.86 -1.08 -1.52 -1.43 -2.60 -1.75 -1.79 -1.56 -1.97 -1.57 -2.65 -1.70

1993/10 1.09 0.09 -0.34 -0.06 -1.09 -0.70 -1.54 -1.10 -2.27 -1.56 -1.49 -1.30 -1.79 -1.50 -2.52 -1.76

1993/11 -0.03 0.04 0.74 -0.09 -0.70 -0.28 -1.28 -0.97 -1.87 -1.41 -1.69 -1.23 -1.76 -1.43 -2.43 -1.72

1993/12 1.09 2.12 1.18 0.46 -0.15 -0.22 -1.21 -0.92 -1.54 -1.28 -1.54 -1.19 -1.59 -1.26 -2.30 -1.70

1994/1 0.28 2.48 0.61 2.14 -0.03 0.05 -1.05 -0.75 -1.45 -0.93 -1.52 -1.15 -1.47 -1.06 -2.20 -1.49

1994/2 -0.34 0.34 0.58 2.27 0.91 0.65 -1.17 -0.51 -1.23 -0.82 -1.70 -1.12 -1.45 -1.04 -2.26 -1.49

1994/3 1.86 1.30 1.05 1.89 1.37 2.04 -0.77 -0.39 -0.65 -0.82 -1.88 -1.10 -1.21 -0.83 -2.04 -1.47

1994/4 0.91 0.54 1.36 1.16 1.42 2.19 -0.28 -0.38 -0.73 -0.70 -1.69 -1.08 -1.10 -0.65 -1.99 -1.25

1994/5 0.20 -1.36 1.33 0.68 1.31 2.09 0.05 -0.39 -0.44 -0.82 -1.23 -1.11 -1.05 -0.82 -1.92 -1.22

1994/6 -2.26 -1.21 -0.82 -1.53 -0.18 1.35 -0.25 -0.39 -1.09 -0.92 -1.43 -1.31 -1.30 -1.03 -2.11 -1.65

1994/7 -1.46 -1.13 -2.10 -1.64 -1.10 -1.12 -0.78 -0.41 -1.35 -1.11 -1.67 -1.40 -1.65 -1.09 -1.95 -1.75

1994/8 1.22 -1.51 -0.92 -1.55 -0.09 -1.81 0.36 -0.45 -0.87 -1.12 -0.96 -1.47 -1.29 -1.54 -1.53 -1.78

1994/9 1.31 -0.14 0.56 -1.03 -0.03 -1.32 0.64 -0.33 -0.54 -1.03 -0.48 -1.38 -1.00 -1.57 -1.32 -1.82

1994/10 -0.46 -0.92 1.36 -0.84 -0.40 -1.37 0.29 -0.50 -0.43 -0.89 -0.73 -1.30 -0.97 -1.50 -1.34 -1.76

1994/11 -0.68 -0.62 0.37 -0.60 -0.58 -1.21 0.19 -0.91 -0.31 -0.83 -0.66 -1.23 -1.18 -1.43 -1.37 -1.72

1994/12 0.11 -0.63 -0.92 -0.79 0.15 -1.00 -0.03 -1.04 -0.12 -0.78 -0.77 -1.19 -1.20 -1.45 -1.35 -1.59

1995/1 0.03 0.35 -0.60 -0.53 0.97 -0.73 -0.06 -0.97 -0.08 -0.79 -0.68 -1.15 -1.20 -1.44 -1.27 -1.61

1995/2 0.18 1.54 -0.03 1.20 0.27 -0.23 0.02 -0.96 0.38 -0.42 -0.70 -1.05 -1.28 -1.41 -1.21 -1.27

1995/3 0.52 -0.26 0.27 0.84 -0.47 0.09 -0.28 -0.94 0.36 -0.24 -0.68 -0.81 -1.56 -1.38 -1.15 -1.25

1995/4 1.16 0.81 0.97 0.71 0.36 0.64 -0.21 -0.94 0.37 0.11 -0.33 -0.79 -1.39 -1.37 -1.01 -1.14

1995/5 0.05 0.64 0.71 0.01 0.53 0.90 -0.25 -0.76 0.35 0.45 -0.15 -0.68 -1.10 -1.36 -1.01 -1.11

1995/6 0.85 1.41 0.97 1.07 0.95 1.43 0.58 0.27 0.40 0.60 0.21 -0.15 -0.78 -1.40 -0.79 -1.00

1995/7 -0.41 0.35 0.09 1.38 0.46 1.26 0.93 0.80 0.17 0.27 0.13 0.17 -0.73 -1.09 -0.91 -0.83

1995/8 0.25 -0.77 0.18 0.86 0.46 0.88 0.48 0.85 0.26 -0.08 0.52 0.31 -0.48 -1.12 -0.83 -1.08

1995/9 1.75 1.80 0.57 0.76 1.00 1.32 0.66 1.18 0.41 0.06 0.81 0.76 -0.03 -0.95 -0.54 -1.10



data SPI_01 SRI_01 SPI_03 SRI_03 SPI_06 SRI_06 SPI_12 SRI_12 SPI_18 SRI_18 SPI_24 SRI_24 SPI_36 SRI_36 SPI_48 SRI_48

2003/1 0.3785 2.841 7.64E-01 1.649 1.6405 1.292 0.82 0.763 0.8385 1.512 1.311 1.816 1.233 1.401 1.046 1.157

2003/2 -1.41 0.116 -0.082 1.223 0.3425 1.18 0.535 0.506 0.9235 1.387 1.2325 1.817 1.1415 1.127 0.9015 1.171

2003/3 -1.7055 -0.479 -1.425 0.338 -0.016 0.959 0.4005 0.378 0.3465 1.06 1.031 1.604 0.854 0.98 0.828 0.99

2003/4 -0.52 -0.74 -2.0635 -0.376 -0.7595 0.758 0.3685 0.396 0.3085 0.759 0.854 1.531 0.866 0.985 0.7485 1.014

2003/5 0.708 -0.446 -2.59E-01 -0.632 -0.323 0.278 0.6485 0.49 0.4375 0.449 0.9445 1.506 0.92 1.126 0.989 0.992

2003/6 -1.0615 -0.852 -0.498 -0.535 -1.1515 -0.104 0.49 0.49 0.0745 0.237 0.6375 1.408 0.722 1.175 0.593 0.736

2003/7 -0.0675 -1.279 -0.342 -0.999 -1.175 -0.453 0.459 0.502 0.067 0.269 0.2245 1.115 0.398 1.095 0.4895 0.692

2003/8 -0.25 -1.561 -0.9115 -1.798 -0.9895 -0.748 -0.624 0.38 -0.154 0.146 0.2425 1.019 0.5725 1.109 0.646 0.676

2003/9 -0.645 -1.506 -0.6185 -1.796 -0.885 -1.526 -0.7825 0.353 -0.2325 -0.049 -0.2005 0.724 0.5035 1.115 0.64 0.701

2003/10 0.9465 -0.807 -0.208 -1.68 -0.4765 -1.554 -0.759 0.33 -0.0275 -0.107 -0.039 0.318 0.6515 0.996 0.758 0.641

2003/11 -1.0165 -1.109 -0.4305 -1.112 -0.9775 -1.474 -1.0335 -0.281 -0.072 -0.441 -0.1785 -0.01 0.5305 0.965 0.6675 0.607

2003/12 1.3465 -1.141 0.802 -1.071 -0.209 -1.497 -0.881 -1.035 0.237 -0.446 -0.0715 -0.069 0.646 0.973 0.7785 0.611

2004/1 -0.008 -0.694 0.1915 -1.321 -0.111 -1.365 -0.921 -1.395 0.28 -0.322 -0.013 -0.12 0.655 0.972 0.732 0.712

2004/2 0.9425 1.248 1.4265 -0.326 0.4495 -1.169 -0.5875 -1.386 -0.3565 -0.038 -1.70E-02 -0.101 0.7245 1.127 0.7735 0.633

2004/3 1.2495 1.964 1.1655 0.41 1.193 -0.775 -0.148 -1.37 -0.149 0.185 0.1575 -0.202 0.7475 1.122 0.6905 0.54

2004/4 0.097 0.439 1.071 1.347 0.919 -0.315 -0.039 -1.372 -0.3115 0.112 0.2085 -0.18 0.658 1.126 0.732 0.561

2004/5 -0.1695 -0.156 0.2855 0.343 0.959 0.414 -0.338 -1.35 -0.4385 -0.125 0.2165 -0.018 0.602 1.126 0.6575 0.639

2004/6 -0.6595 -1.021 -0.744 -0.085 -0.0285 0.225 -0.2215 -1.541 -0.7645 -0.433 0.1645 -0.083 0.41 0.955 0.5265 0.647

2004/7 -0.6065 -1.36 -1.098 -1.437 -0.5165 -0.119 -0.457 -1.658 -0.9655 -1.175 0.0005 -0.105 -4.50E-02 0.695 0.147 0.5

2004/8 -0.31 -1.402 -1.155 -1.798 -0.889 -1.033 -0.4935 -1.79 -0.945 -1.837 -0.7375 -0.318 -0.0525 0.448 0.277 0.483

2004/9 -1.558 -1.593 -1.301 -1.937 -1.5695 -1.921 -0.63 -1.858 -0.996 -2.142 -0.918 -0.519 -0.4745 0.092 0.162 0.402

2004/10 0.1445 -1.622 -1.0515 -1.825 -1.5945 -2.195 -0.9155 -1.991 -0.906 -2.228 -1.067 -1.054 -0.463 -0.381 0.194 0.356

2004/11 0.726 -0.829 -0.5725 -1.735 -1.2425 -2.067 -0.539 -1.761 -0.9825 -2.221 -1.0095 -1.633 -0.406 -0.524 2.29E-01 0.516

2004/12 -1.3305 -1.141 -1.58E-01 -1.352 -1.158 -2.086 -1.022 -1.676 -0.856 -2.257 -1.218 -1.915 -5.44E-01 -0.708 0.1675 0.611

2005/1 1.337 -0.093 0.511 -0.659 -0.5885 -1.843 -0.791 -1.59 -0.6995 -2.116 -1.0815 -2.026 -0.383 -0.616 0.2665 0.712

2005/2 0.978 -0.821 0.701 -0.784 -0.117 -1.291 -0.805 -1.651 -0.4895 -1.973 -0.878 -2.075 -0.3875 -0.769 0.326 0.633

2005/3 -0.485 -1.48 0.9225 -0.731 0.4355 -1.184 -1.1265 -1.772 -0.399 -1.957 -0.8215 -2.144 -0.403 -1.101 0.2175 0.54

2005/4 0.402 1.157 0.438 0.358 0.645 -0.509 -1.0335 -1.779 -0.5725 -2.098 -0.705 -2.128 -0.3315 -1.091 0.1585 0.561

2005/5 0.91 0.317 0.702 0.445 0.87 -0.042 -0.583 -1.743 -0.0995 -1.469 -0.6335 -2.163 -0.111 -1.081 0.284 0.639

2005/6 -0.6725 0.081 0.2 0.294 6.05E-01 0.081 -0.5395 -1.607 -0.551 -0.86 -0.547 -2.159 -0.1445 -0.932 0.1245 0.557

2005/7 1.048 -0.492 0.817 0.183 0.915 -0.048 0.2645 -1.142 -0.0835 -0.846 -0.1255 -2.009 0.1435 -0.754 0.084 0.207

2005/8 -0.0605 -0.168 0.2815 -0.315 0.5355 -0.081 0.384 -0.799 -0.2465 -1.122 -0.075 -1.746 -0.3625 -0.777 0.1185 0.087

2005/9 -0.926 -0.466 0.311 -0.349 0.322 -0.176 0.4655 -0.848 -0.5525 -1.45 -0.1045 -1.845 -0.464 -1.048 -0.1955 -0.324

2005/10 -2.0365 -0.597 -1.2845 -0.449 -0.08 -0.449 0.1965 -0.85 -0.7485 -1.559 -0.4455 -1.721 -0.708 -1.301 -0.3055 -0.754

2005/11 -0.2545 -0.919 -1.989 -0.747 -0.523 -0.532 -0.0095 -1.091 -0.7475 -1.637 -3.59E-01 -1.633 -0.7835 -1.618 -0.3455 -1.166

2005/12 1.189 -0.661 -0.5165 -0.864 5.75E-02 -0.667 0.348 -1.035 -0.3985 -1.583 -0.4095 -1.581 -0.7485 -1.943 -0.297 -1.26

2006/1 -0.499 -1.449 0.197 -1.267 -0.9035 -0.838 0.0545 -1.149 -0.2595 -1.61 -0.4545 -1.531 -0.8005 -2.142 -0.292 -1.382

2006/2 0.9365 -1.449 1.0795 -1.75 -0.8215 -1.052 0.0505 -1.135 0.0045 -1.482 -0.4625 -1.821 -0.6405 -2.323 -0.295 -1.722

2006/3 0.866 -1.324 0.717 -1.876 0.076 -1.408 0.2585 -1.121 0.396 -1.476 -0.533 -1.97 -0.478 -2.489 -0.216 -1.93

2006/4 1.35E+00 2.323 1.638 -1.785 1.3965 -1.768 0.4905 -1.12 0.6855 -1.567 -0.3245 -1.954 -0.2645 -2.475 -0.0475 -1.929

2006/5 -0.683 0.534 0.4875 0.908 8.95E-01 -1.7 -0.026 -1.106 0.3485 -1.469 -0.415 -1.988 -0.498 -2.46 -0.0995 -1.887

2006/6 0.0585 -0.649 0.1025 0.529 0.3725 -1.865 0.21 -1.226 0.424 -1.527 -0.237 -1.892 -0.313 -2.328 -0.0175 -1.876

2006/7 -1.9845 -0.681 -1.631 -0.77 -0.5845 -1.491 -1.017 -1.392 -0.256 -1.597 -0.459 -1.828 -0.5835 -2.481 -0.281 -1.865

2006/8 2.263 1.622 0.782 -0.436 0.8915 -0.421 0.406 -1.505 0.562 -1.397 0.4985 -1.746 0.1575 -2.306 -0.116 -1.777

2006/9 -1.4715 0.005 0.421 -0.037 0.3365 0.037 0.305 -1.429 0.373 -1.169 0.481 -1.608 0.087 -2.12 -0.2475 -1.818

2006/10 -0.5565 -0.597 1.3415 -0.02 -0.16 -0.354 0.462 -1.421 0.245 -1.253 0.4115 -1.505 -0.0935 -2.01 -0.3815 -1.998

2006/11 1.1035 0.495 -0.655 -0.169 3.76E-01 -0.185 0.745 -1.091 0.2005 -1.113 0.474 -1.387 0.123 -1.917 -0.306 -1.95

2006/12 0.148 -0.553 0.2975 -0.191 0.4285 -0.219 0.5175 -0.916 0.39 -1.129 5.39E-01 -1.188 -0.0345 -1.641 -0.38 -1.932

2007/1 2.039 1.544 1.748 0.464 1.787 0.359 0.89 -0.532 0.289 -1.001 0.606 -1.148 0.1295 -1.633 -0.2505 -1.953

2007/2 -0.0965 1.41 1.1635 1.447 0.1055 0.57 0.7575 0.188 0.369 -0.959 0.5095 -0.974 0.045 -1.605 -0.1875 -1.955

2007/3 0.5585 1.004 1.2215 1.544 0.903 1.208 0.695 1.014 0.6215 -0.962 0.615 -0.808 -0.025 -1.568 -0.0725 -1.93

2007/4 -2.131 -1.145 -0.868 0.749 0.732 0.992 0.1505 0.486 0.6655 -0.824 0.4155 -0.931 -0.161 -1.557 -0.1425 -1.929

2007/5 -0.481 -1.553 -1.14 -1.057 -0.231 0.447 0.1975 -0.098 0.5455 -0.944 0.104 -1.109 -0.205 -1.546 -0.32 -2.24

2007/6 0.074 -0.788 -1.01 -1.531 -0.199 0.399 0.214 -0.098 0.3175 -0.987 0.2525 -1.154 -0.071 -1.6 -0.1565 -2.228

2007/7 0.22 -0.681 -0.2175 -1.154 -0.64 -0.856 0.8735 -0.104 0.3655 -0.846 -0.038 -1.397 0.113 -1.706 -0.09 -2.36

2007/8 -1.1345 -0.839 -0.559 -1.017 -1.0975 -1.54 -0.8235 -0.68 -0.0315 -0.859 -0.2515 -1.563 0.0045 -1.748 -1.89E-01 -2.144

2007/9 1.6595 0.824 0.3015 -0.717 -0.371 -1.079 0.122 -0.609 0.2655 -0.221 0.2635 -1.561 0.4465 -1.568 0.121 -2.068

2007/10 0.356 0.834 0.3805 0.251 0.0115 -0.696 0.3065 -0.175 0.098 -0.357 0.48 -1.296 0.4735 -1.497 0.048 -1.998

2007/11 -0.067 1.49 1.3315 1.447 0.192 0.089 0.0445 0.279 0.2355 -0.254 0.5065 -0.773 0.3995 -1.237 0.124 -1.719

2007/12 0.2985 1.455 0.129 1.642 0.2625 0.817 0.056 0.978 0.287 0.28 0.3595 -0.399 0.461 -0.887 0.006 -1.479
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CYKLICZNOŚĆ WYSTEPOWANIA SUSZ 



PPSS – STAN AKTUALNY 

Vlachos, 1983 

Analiza planów lub projektów planów przeciwdziałania skutkom suszy w 

regionach wodnych z uwzględnieniem ich specyfiki oraz analiza aktualizacji 

planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy i planów 

zarządzania ryzykiem powodziowym w kontekście przeciwdziałania 

skutkom suszy – lipie 2017 

• analiza zakresu, dostępności i potencjalnych źródeł danych 

meteorologicznych, hydrologicznych i hydrogeologicznych pod kątem 

doboru wskaźników zagrożenia suszą dla potrzeb analiz historycznych i 

monitoringu operacyjnego, 

• wskazanie istotnych ustaleń w analizowanych dokumentach dla planów 

przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy 



PPSS – STAN AKTUALNY 

ZAKRES ANALIZY: 
• opis regionów wodnych 
• identyfikacja obszarów zagrożonych występowaniem zjawiska suszy, jak i 

obszarów narażonych na skutki suszy, 
• możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych, 
• propozycja budowy, rozbudowy lub przebudowy urządzeń wodnych, 
• propozycja niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz 

zmian naturalnej i sztucznej retencji, 
• katalog działań służących ograniczeniu skutków suszy wraz z kryteriami 

przypisania danego działania 
• analiza ekonomiczna 
• struktura organizacyjna zarządzania ryzykiem suszy i identyfikacja 

interesariuszy 
• ujęcie tematu zagrożeń związanych ze zmianami klimatu w opracowanych PPSS 

w regionach wodnych 
•  przegląd aktów prawnych dotyczących ochrony przez suszą 
• analiza procedur oceny aktualności PPSS 
• analiza dokumentów aPGW, aPWŚK, PZRP w kontekście PSS 



OCENA PPSS W REGIONACH WODNYCH 

Ocena metodyki: 
• postać rekomendacji, nie wytycznych i procedur, 
• brak narzuconych wymagań legislacyjnych wdrażania dokumentu 
• zróżnicowane oczekiwania poszczególnych rzgw w zakresie struktury treści, 

zakresu zawartości merytorycznej, 
• brak metod ilościowej walidacji bilansu zasobów wodnych,  
• brak możliwości oceny globalnej wpływu suszy na zasoby wodne.  
• brak ujęcia ilościowego zasobów dyspozycyjnych, zasobów retencyjnych. 

WNIOSKI, KONIECZNOŚĆ: 
• ujednolicenia metodyk oceny poszczególnych typów suszy, 
• ujednolicenia metod ilościowej oceny zasobów dyspozycyjnych, 
• uwzględnienia predykcji zmian klimatu, 
• uwzględnienia w analizach modelowania hydrologicznego, 
• wypracowanie jednorodnej struktury zarządzania, nadzoru i aktualizacji 

programu. 



Zintegrowane zarządzanie ryzykiem suszy zapewnia cykliczność, 
systematykę oraz uwzględnienie komponentów ryzyka suszy 
(ekspozycja, podatność, przeciwdziałanie) w odniesieniu do  
każdego sektora celem minimalizowania skutków. 

Wskaźnikowa ocena suszy umożliwia zastosowanie 
usystematyzowanej metodologii postępowania przy analizie  
bieżących warunków w odniesieniu do ich charakterystyk 
wieloletnich i szacowania prawdopodobieństw, intensywności  
i czasu trwania suszy.   

Ocena wielokryterialna pozwala na opracowanie wskaźnika 
zintegrowanego właściwego do danego sektora oraz analizowanej 
skali czasowej i przestrzennej zjawiska.  

Wyznaczenie wartości progowych dla ocen wskaźnikowych musi 
być przeprowadzone w toku oceny skutków suszy w celu 
ustanowienia relacji: wartość progowa – działania mające na celu 
ograniczyć skutki suszy.  

PODSUMOWANIE 



Dziękuję za uwagę 

Tamara Tokarczyk 
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