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My, uczestnicy IX Międzynarodowego Kongresu „Katolicy i Ekologia – Woda Dobrem 

Wspólnym”, mając świadomość zagrożeń wynikających ze zmian klimatu i różnorakich 

procesów społecznych, gospodarczych i politycznych, uważamy, że dostęp do czystej  

i bezpiecznej wody jest fundamentalnym i powszechnym prawem człowieka. 

Każdy naród ma obowiązek dbania o własne zasoby wodne, które są wspólnym 

dobrem. Jednocześnie każdy naród powinien, w imię ludzkiej solidarności, wspomagać inne 

narody w dostępie do wody. 

Polska jest krajem ubogim w wodę. Już teraz występują niedobory wody dla 

rolnictwa, przemysłu, a nawet dla ludności. Dlatego też musimy szczególnie zabiegać  

o trwałość i dobrą jakość zasobów wodnych już teraz – z myślą o przyszłych pokoleniach. 

Z drugiej strony, na skutek zmian klimatu nasilają się zjawiska ekstremalne – 

powodzie i susze, którym powinniśmy zapobiegać. Jednocześnie musimy w taki sposób 

gospodarować wodą, aby zapewnić szybki rozwój gospodarczy zgodnie z zasadą 

zrównoważonego rozwoju. 

Zasoby wodne, jako dobro w naturalny sposób ograniczone, muszą znaleźć się  pod 

szczególną opieką państwa.  

Po latach zapaści i postępującej degradacji gospodarki wodnej polski rząd, wspólnie 

ze specjalistami i środowiskami społecznymi przygotował prawo wodne, które zapewnia, że 

zasoby wodne będą trwale bezpieczne. 

Proponowany jednolity zlewniowy system strukturalny zarządzania gospodarką 

wodną kraju nadzorowany przez Ministra Środowiska, zapewni wszystkim użytkownikom 

równy dostęp do wody, przede wszystkim ludziom. Jednolite zarządzanie zasobami wodnymi 

w całych dorzeczach bez podziału na poszczególne dziedziny gospodarki i grupy interesów 

jest warunkiem szybkiego rozwoju gospodarczego. 

Musimy chronić zasoby wodne przed podziałem kompetencyjnym. Tylko jednolite, 

spójne zarządzanie gospodarką wodną podporządkowane jednemu ministerstwu – 

Ministerstwu Środowiska – uchroni Polskę przed zakusami roztrwonienia, a nawet 

prywatyzacji zasobów wodnych. 

System zarządzania gospodarką wodną musi mieć charakter służebny wobec 

społeczeństwa i gospodarki oraz zapewnić bezpieczeństwo ludności. Gospodarka wodna 
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musi mieć charakter społeczny i tworzyć system porównywalny do Lasów Państwowych, 

czuwający nad dostępnością do wód i nienaruszalnością zasobów wodnych dla obecnego  

i przyszłych pokoleń. 

Polska i cała Europa powinna pamiętać również o miejscach na świecie, gdzie brakuje 

dobrej i czystej wody, w szczególności o Afryce, w której problem braku wody będzie 

odczuwany coraz dotkliwiej – w przyszłości może to prowadzić do konfliktów, których 

konsekwencje będzie ponosiła również Polska. Czysta woda to także szansa dla ekosystemów 

i warunek rozwoju środowiska naturalnego. Niezbędność zapewnienia dobra wspólnego  

i godności ludzkiej powinna wpłynąć na ustalenie odpowiedniej hierarchii celów  

w gospodarowaniu wodami. Zapewnienie dostępności wody to podstawa działania osób 

odpowiedzialnych za decyzje i kierunki polityk państwa. 

Woda jest kluczem dla zrównoważonego rozwoju świata. Racjonalne użytkownie 

zasobów wodnych, prowadzące do rozwoju gospodarczego, uwzględnia poszanowanie praw 

przyrody i człowieka. Wyrażamy potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego,  

w tym zapewnienia dobrej jakości wody i powietrza dla wszystkich ludzi.  

 

 

         

 


