
Water Stewardship: Zarządzanie gospodarką wodną 

zapewniające długoterminową rentowność biznesu



EWS - certyfikacja

Zarządzanie Gospodarką Wodną 

Potrzeba skupienia w rejonie 

dorzecza 



WODA  

Woda wymaga strategicznego, zrównoważonego podejścia
odnosząc się do szans i zagrożeń dla długoterminowej  
działalności przedsiębiorstw

Europa posiada narzędzia do zarządzania strategicznego 
wodą oraz do komunikacji osiągniągnięć:    EWS

Woda jest dobrem lokalnym, wykorzystywanym przez 
wielu użytkowników i wiąże się z wieloma aspektami 
prawnymi i regulacyjnymi



Zarządzanie Gospodarką Wodną

Myśl globalnie, działaj lokalnie



Ochrona Przedsiębiorstw przed zagrożeniami wodnymi
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Water Stewardship definicja

“The use of water that is społecznie sprawiedliwe, 

przyjazne dla środowiska and

korzystne ekonomicznievolves site- tand their own water 

use, catchment cond wspólne ryzyko in terms of water 

governance, water balance, water quality and 

zbiorowe działaniathat benefit people and nature.”



Water Stewardship definicja

„Korzystanie z wody, sprawiedliwe, zrównoważone ekologicznie i 

ekonomiczne, osiągnięte w zrównoważonym procesie.

Zrozumienie własnych potrzeb, ryzyka w zakresie zarządzania wodą, 

równowagi wodnej, i ważnych obszarów związanych z wodą, a następnie 

zaangażowanie się w działania indywidualne i wspólne, które niosą korzyści  

dla ludzi i środowiska”
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European Water Stewardship

Koncepcja

Dbanie o dobra wspólne lub 
zasoby przez odpowiedzialne 
wykorzystanie i zarządzanie 

OCENA – DZIAŁANIE – POPRAWA
Ocena wpływu

Ocena 

wspólnego 

ryzyka

Ocena 

wspólnych 

możliwości

Podjęcie działań
Zaangażowanie Integracja

Zdefiniowanie 

celów

Promowanie 

koncepcji

Ciągła poprawa



Potrzeba skupienia działań w rejonie dorzecza 



Woda i biznes

WSPÓLNE ZAGROŻENIA WSPÓLNE SZANSE

FIZYCZNE

REPUTACJI

REGULACYJNE

FINANSOWE

KOMUNIKACJA

ZAANGAŻOWANIE

POPRAWA

ZRÓWNOWAŻONE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI WODNYMI

DŁUGOTERMINOWA ODPORNOŚĆ GOSPODARCZA

Biznes

Dorzecze 

€



Mleczarnia

EWS – dla jakich sektorów gospodarki

Lotniska

Chemikalia i Papier

Rolnictwo

Usługi związane z wodą Napoje i browary

PARTRNERSTWO w rejonie dorzecza

Wspólna polityka zarzadzania wodą



Water Stewardship - ZASADY

� Engagement 
(stakeholders & 
supply chain)

� Energy-water 
nexus

� Transparency
� Efficiency

� Source integrity
� Assess and 

mitigate impacts
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EWS Structure
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ZasadyZasady KryteriaKryteria WskaźnikiWskaźniki



Certyfikacja i dodatki



EWS

Uznane CBs: 



EWS - partnerzy



EWS Wprowadzenie

KONTROLA WSTĘPNA CERTYFIKACJA

Audyt na miejscu przez 

akredytowaną 

jednostkę certyfikująca 

aby poświadczyć 

zgodnośc z normą EWS

Ocena na miejscu 

prowadzenia działalności. 

Ocena potrzeb, aby 

zapewnić zgodność ze  

standardami EWS 

•Analiza raportów

•Analiza luk

•Ocena pracy

•Raport audytu

•Certyfikacja (ważna 

przez 3 lata)

Cele

Rezultaty



Wyniki certyfikacyjne

Certyfikat zgodności jest przyznawany na okres 3 lat



Potężna komunikacja z Certyfikacją EWS

Korespondencja biznesowa

Reklama w mediach  korespondencja klienta

Raportowanie CSR 

Etykieta na opakowaniu (poza produktem)



Korzyści z wdrożenia EWS

Zapewnienie całościowego zarządzania ryzykiem 

Strategia optymalizacji gospodarki wodnej

Poprawa procesów podejmowania decyzji dotyczących 

inwestycji związanych z wodą

Poznanie możliwości zaangażowania w rentownych 

działaniach w rejonie dorzecza

Komunikacja osiągnięć gospodarki wodnej do 

zainteresowanych stron i wzmocnienie pozytywnej reputacji 



EWS Video

www.ewp.eu/activities/ews/



Dziękuje za uwagę!


