
Woda pokrywa 72% powierzchni naszej planety. Większość jej zasobów zgromadzona jest w 
otwartych zbiornikach na powierzchni Ziemi.  Jednak ponad 97% zasobów wodnych Ziemi to 
wody morskie i oceaniczne, które ze względu na swoje zasolenie nie są przydatne do spożycia 
przez ludzi. Zaledwie pozostałe 3% stanowi woda słodka, która w większości uwięziona jest 
w lodowcach i śniegach (ok. 10% powierzchni naszej planety pokryte jest lodem). Zatem 
tylko 0,6% zasobów wodnych świata to wody słodkie, mogące stanowić źródło wody 
pitnej. 

W porównaniu do innych państw europejskich Polska ma bardzo ograniczone zasoby wody. 
W przeliczeniu na mieszkańca naszego kraju rezerwy słodkiej wody to jedynie ok. 1580 m3 
rocznie, co sytuuje Polskę zwykle w ostatniej trójce w Europie, czasem nawet na końcu 
zestawienia (nie licząc państw wyspiarskich typu Malta czy Cypr). 
 
Warto wiedzieć, że od kilku dziesięcioleci obserwujemy w naszym kraju narastający deficyt 
wody. Jeszcze w latach osiemdziesiątych XX wieku zasoby dyspozycyjne wody przypadające 
na statystycznego Polaka wynosiły ok. 2500 m3 na osobę, później już rzadko kiedy 
przekraczały 1600 m3. 
 
Niedobór wody to wyzwanie. Wyzwanie także dla rolnictwa (straty w produkcji roślinnej i 
produkcji zwierzęcej, a w konsekwencji – wzrost cen żywności), dla energetyki (brak wody 
do chłodzenia bloków) mogące powodować przerwy w dostawach prądu, dla przemysłu i 
mieszkańców. Ze względu na wielowymiarowość skutków niedoboru wody, już niedługo 
może być to jeden z głównych czynników wpływających nie tylko na jakość życia ludzi, ale 
także na możliwości rozwoju gospodarczego czy stosunki międzynarodowe.  

Wiek XIX był wiekiem pary, XX był wiekiem węgla i ropy a wiek XXI to wiek wody. 

Uwzględniając znaczenie tego problemu oraz doceniając powagę sytuacji Europejski Fundusz 
Rozwoju Wsi Polskiej- organizator III Europejskiego Forum Rolniczego w Jasionce ( 20-
21.03.2020r) zdecydował, że tematyka wodna stanie się jednym z wiodących zagadnień 
podczas Forum.  

21.03.2020 r odbędzie się debata zatytułowana „Zarządzanie zasobami wodnymi w 
rolnictwie w obliczu zmian klimatycznych”, w trakcie której m.in. zaprezentowany zostanie 
raport przygotowany na zlecenie EFRWP przez wybitnych specjalistów z zakresu gospodarki 
wodnej. 
Tematykę gospodarki wodnej organizatorzy Forum pragną spopularyzować również 
organizując konkurs na przeprowadzenie lokalnej kampanii społecznej dotyczącej tych 
zagadnień. 
Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy na temat oszczędzania i racjonalnego 
gospodarowania wodą,  inspirowanie mieszkańców obszarów wiejskich do działań i 
proekologicznych oraz rozwijanie umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz działań 
informacyjnych. 

Honorowym Partnerem Konkursu jest państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. 

Więcej informacji dotyczących konkursu (w tym regulamin oraz formularz zgłoszeniowy)  
można znaleźć na stronie internetowej: www.efrwp.pl oraz pisząc do nas adres: 

 
konkurs@forum-jasionka.pl 

Konkurs już trwa  - serdecznie zapraszamy do udziału !!!
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