
WARMIŃSKO-MAZURSKI
OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

SPOSOBY MAGAZYNOWANIA WODY
NA OBSZARACH WIEJSKICH

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
z siedzibą w Olsztynie

ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn
tel. 89 535 76 84, 89 526 44 39

e-mail: sekretariat@w-modr.pl
www.w-modr.pl

wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 WMODR z siedzibą w Olsztynie

Olsztyn, 2021 r.



WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO
z siedzibą w Olsztynie

Paweł Urbanowicz

Olsztyn, 2021 r.

Sposoby magazynowania wody
na obszarach wiejskich



Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn, tel./fax 89 535 76 84, 526 44 39

e-mail: sekretariat@w-modr.pl, www.w-modr.pl

WMODR Oddział w Olecku
Aleja Zwycięstwa 10, 19-400 Olecko

tel. 87 520 30 31, 520 30 32, fax 87 520 22 17
e-mail: olecko.sekretariat@w-modr.pl

Dyrektor WMODR
mgr inż. Damian Godziński

I Zastępca Dyrektora WMODR
mgr Małgorzata Micińska-Wąsik

II Zastępca Dyrektora WMODR
mgr Sonia Solarz-Taciak

Dyrektor Oddziału WMODR w Olecku
mgr Robert Nowacki

Druk: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn
tel./fax. 89 526 44 39, 89 535 76 84
e-mail: redakcja@w-modr.pl, www.w-modr.pl

Nakład: 200 egz.
Wydanie: I



SPIS TREŚCI

 Wstęp  .......................................................................................................................   4

1. Retencja wodna  .......................................................................................................   4

2. Mała retencja  ...........................................................................................................   4

3. Projektowanie małej retencji wodnej  .......................................................................   5

4. Gromadzenie i stosowanie wody deszczowej w gospodarstwie  .............................   6

5. Rodzaje systemów służących do magazynowania wody deszczowej  ....................   8

6. Rodzaje zbiorników do gromadzenia i wykorzystania wody deszczowej  ................   8

7. Źródła  ...................................................................................................................... 10



Sposoby magazynowania wody na obszarach wiejskich

WMODR z siedzibą w Olsztynie, 2021 r.4

WSTĘP

W obecnych czasach, w dobie intensywnego rozwoju rolnictwa oraz ciągłych zmian klimatycznych 
mających wpływ na rozkład opadów fundamentalne znaczenie ma zastosowanie kompleksowych, 
zintegrowanych rozwiązań i działań związanych z gospodarką wodną.

Zarówno naturalne warunki środowiskowe, jak i klimatyczne w sposób istotny wpływają na jakość 
i ilość wody. Występujące w dzisiejszych czasach anomalia pogodowe doprowadzają coraz częściej 
do zachwiania równowagi pomiędzy opadami, a potrzebami roślin w okresie wegetacji. Zmiany te 
w bezpośredni sposób wpływają na wysokość i jakość plonów, a tym samym na wytwarzanie produk-
tów rolnych. Zaburzenia jakości i różnorodności plonów powodują zwiększenie zapotrzebowania na 
wodę w rolnictwie. Zasoby wodne charakteryzują się dużą zmiennością sezonową oraz przestrzenną. 
Dzisiejszy stan hydrologiczny naszego kraju jest wynikiem nieprawidłowo przeprowadzonych me-
lioracji, które miały miejsce w rolnictwie i leśnictwie, w latach powojennych. W wyniku tych działań, 
zmniejszeniu uległa naturalna zdolność retencyjna zlewni, co spowodowało szybszy spływ wód opa-
dowych i roztopowych do rzek. Skutkiem tych działań jest wzrastające zagrożenie powodziowe oraz 
wydłużające się okresy suszy. Co gorsza zauważalne w ostatnich latach zmiany klimatyczne potęgują 
te ekstremalne zjawiska, powodując niekiedy duże straty w gospodarce i środowisku przyrodniczym. 
Ograniczanie zagrożeń powodziowych i skutków suszy poprzez retencjonowanie wody jest obecnie 
jednym z priorytetowych zadań gospodarki wodnej.

1. RETENCJA WODNA

Stan retencji w pewnym uproszczeniu rozumiany jest jako zapas wody w zlewni zmagazynowanej 
w środowisku roślinnym, na powierzchni zlewni (w tym jeziora i rzeki) oraz w gruncie: w strefie aeracji 
(napowietrzonej) i strefie saturacji (nienapowietrzonej, pełnego nasycenia porów gruntowych wodą). 

Pojęcie retencji wodnej odnosi się do stanu, w którym woda zostaje przejściowo zmagazynowana 
oraz przetrzymana przez pewien określony czas w środowisku. W rezultacie zasoby wodne ulega-
ją zwiększeniu, głównie dzięki zmianie szybkiego spływu powierzchniowego na powolny odpływ 
gruntowy, przez co poprawia się bilans wodny całej zlewni. Woda retencjonowana jest w glebie pod 
różnymi postaciami np. jako woda podziemna, woda z opadów atmosferycznych, a także woda wy-
stępująca pod postacią śniegu czy lodu. Retencję wodną można podzielić na dużą i małą, głównym 
kryterium podziału jest w tym przypadku pojemność magazynowanej wody w zbiorniku retencyjnym. 
Zbiorniki o pojemności większej niż 5 mln m3 stanowią tzw. dużą retencję.

2. MAŁA RETENCJA

Mówiąc o retencji wodnej na obszarach wiejskich zazwyczaj mamy na myśli tzw. małą retencję. 
Powszechnie przyjmuje się że mała retencja należy do nietechnicznych metod, dzięki którym można 
„zatrzymać” wodę na danym terenie. Metoda ta ma na celu wydłużenie czasu oraz drogi obiegu wody 
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i zanieczyszczeń w zlewni, ponadto poprawę stosunków wodnych w zlewni, oczyszczenie wód przy 
wykorzystaniu naturalnych i sztucznych właściwości zlewni. 

Działania związane z małą retencją polegają na gromadzeniu wody w małych zbiornikach natu-
ralnych i sztucznych, podpiętrzaniu wody w korytach niewielkich rzek i cieków wodnych, jak również 
stosowaniu nasadzeń i zadrzewień śródpolnych tzw. pasów zieleni.

Mała retencja podobnie jak inne formy retencji, uwarunkowana jest morfologią terenu, czyli 
ukształtowaniem terenu, a także przepuszczalnością utworów glebowych. Czynniki te decydują o ilo-
ści odpływającej wody ze zlewni oraz wielkości zasobów wodnych na danym obszarze. Nachylenie 
terenu wpływa na prędkość spływu powierzchniowego, czyli wody płynącej po powierzchni terenu, 
jak również wody płynącej korytem rzeki, potoku bądź rowu melioracyjnego. Różne formy ukształ-
towania terenu, do których zalicza się lokalne zagłębienia sprzyjają małej retencji, ponieważ woda 
w naturalny sposób zatrzymywana jest na powierzchni zlewni. Przepuszczalność gruntu decyduje 
o szybkości wsiąkania wody w głąb profilu i zasilania podziemnych zasobów wodnych (do utworów 
dobrze przepuszczalnych zalicza się piaski i żwiry). Kolejnym czynnikiem wpływającym na prędkość 
spływu powierzchniowego jest sposób użytkowania terenu. Tereny pokryte roślinnością charaktery-
zują się zdecydowanie mniejszym spływem powierzchniowym wody, niż nieużytki czy ugory. Woda 
jest magazynowana częściowo przez rośliny, duże znaczenie przy tym ma faza wzrostu oraz rodzaj 
danej rośliny. 

Działania zwiększające zdolności retencyjne zlewni przynoszą szereg pozytywnych skutków, za-
równo o charakterze ogólnospołecznym, przyrodniczym, jak i gospodarczym. 

Zalety małej retencji wodnej:
n pełni ważną rolę w kontrolowaniu zasobów, zarówno wód powierzchniowych, jak i podziemnych – 

systemy melioracyjne (rowy i kanały melioracyjne) stosowane są do odwadniania, ale również do 
magazynowania wody, która infiltrując nawadniania pobliskie tereny;

n polepszenie cyrkulacji wody w przyrodzie – zwiększa zasilanie warstw wodonośnych, co powoduje 
wzrost zasobów wód podziemnych;

n umożliwia unormowanie nasilenia przepływu wody w czasie występowania obfitych opadów at-
mosferycznych, przez co przyczynia się do redukcji spływu powierzchniowego wody, który może 
powodować podmywanie i zalewanie otaczającego terenu;

n zmienia formę odpływu rzecznego, obniżając wielkość fal wezbraniowych, oraz w niektórych przy-
padkach zwiększenie przepływów niżówkowych, (budowle piętrzące na ciekach wodnych);

n zmniejszenie erozji wodnej oraz wzrost cech estetycznych krajobrazu, poprzez zadarnienie lub 
zalesienie gruntów na stokach o znacznym nachyleniu, mających wpływ na zmniejszenie spływu 
powierzchniowego;

n ochronę jakości wód powierzchniowych i podziemnych poprzez zatrzymywanie związków biogen-
nych (azot i fosfor), tworzenie tzw. ,,biofiltrów’’ – roślinnych pasów brzegowych pełniących szereg 
bardzo istotnych funkcji zarówno przyrodniczych, jak również wpływających na wzrost wilgotności 
sąsiadujących terenów rolniczych;
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n poprawę walorów przyrodniczych okolicznych terenów rolniczych, zwiększenie biologicznej różno-
rodności krajobrazu rolniczego poprzez odtworzenie mokradeł, oczek wodnych, tworzenie enklaw 
dla naturalnej fauny i flory wodno-błotnej;

n zaspokojenie niektórych celów gospodarczych, np. zbiorniki wodne mogą być wykorzystane jako 
ujęcia wód do nawodnień, służyć jako wodopoje dla dzikich zwierząt.

Ponadto mała retencja może być wykorzystywana do celów użytkowych, takich jak wytwarzanie 
prądu elektrycznego w elektrowniach wodnych, zakładania stawów rybnych, tworzenia zbiorników 
pełniących funkcję ochrony zagrożenia przeciwpożarowego, czy też pełnić rolę kąpielisk. 

3. PROJEKTOWANIE MAŁEJ RETENCJI WODNEJ

Projektowanie małej retencji wiąże się z rozważeniem kwestii hydrologicznych, geologicznych, 
demograficznych, ekonomicznych i biocenotycznych. Należy przy tym pamiętać o odpowiednim 
zagospodarowaniu zlewni, związanym z naturalnymi procesami umożliwiającymi magazynowanie 
wody. W tym celu dąży się do zmniejszenia miejscowych spływów powierzchniowych danego obsza-
ru oraz parowania wody, na rzecz infiltracji. Pozwala to również na wzrost retencji gruntowej danego 
terenu, przy zastosowaniu metod agromelioracyjnych, jak również fitomelioracyjnych. 

Wykonywanie zbiorników retencyjnych w ramach wdrażania programu małej retencji na obsza-
rach wiejskich może przebiegać w dwojaki sposób, poprzez administrację publiczną, która dokonuje 
lokalizacji obiektów małej retencji, lub niejako oddolnie, gdzie zapotrzebowanie na budowę obiektów 
małej retencji zgłasza zainteresowany właściciel gruntów. Realizacja inwestycji w obu przypadkach 
musi być zgodna z aktualnym prawem.

Aktualnie w MGMiŻŚ trwają prace nad przygotowaniem Programu Rozwoju Retencji (PRR). Po-
nadto o dofinansowanie wsparcia budowy systemów nawodnieniowych w gospodarstwach rolnych 
można ubiegać się w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, od 2020 
roku środki finansowe można uzyskać również z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej.

Biorąc pod uwagę przeznaczenie i wykorzystanie zbiorników wodnych, można je podzielić na:
n zbiorniki magazynujące wodę na potrzeby gospodarcze: retencjonowanie wód do nawodnień rol-

niczych i leśnych, zaopatrzenia ludności i gospodarstw rolnych w wodę, hodowla ryb, przeciwpo-
wodziowe, do pozyskania energii (małe elektrownie wodne);

n zbiorniki służące do poprawy struktury bilansu wodnego: zasilanie zbiorników wód podziemnych, 
ochrona przed powodzią, ograniczenie erozji, retencjonowanie spływów z powierzchni szczelnych.

n zbiorniki ekologiczne: enklawy flory i fauny wodnej, tworzące swego rodzaju biofliltry, sprzyjające 
oczyszczaniu wody.

n zbiorniki wykorzystywane dla celów rekreacyjnych i ozdobne: kąpieliska, ozdobne (parkowe), węd-
karskie (nieprzemysłowa hodowla ryb).
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Zwiększanie pojemności retencyjnej gleb polega na:
n gromadzeniu wody w małych zbiornikach naturalnych;
n właściwym zagospodarowaniu i użytkowaniu zlewni rzecznych;
n prawidłowej agrotechnice;
n pracach przeciwerozyjnych;
n tworzeniu tzw. pasów zieleni (nasadzenia, zadrzewiania, zakrzewiania);
n zwiększeniu udziału mokradeł w powierzchni zlewni;
n budowie małych zbiorników wodnych, hamowaniu (regulowaniu) odpływu wód powierzchniowych;
n odtwarzaniu oczek wodnych;
n piętrzeniu wody w korytach niewielkich rzek i cieków wodnych, kanałach i rowach;
n eksploatacji systemów wodno-melioracyjnych.

„Zbiór wody” jest elementem małej retencji w części obejmującej bezpośrednie przechwytywa-
nie wody opadowej i gromadzenie jej w szczelnych zbiornikach (w tym betonowych lub plastikowych) 
lub w warstwach wodonośnych. Dotyczy to zazwyczaj gromadzenia wody opadowej spływającej 
z powierzchni uszczelnionych, jak dachy budynków, place parkingowe, ulice i szosy, ale również po 
powierzchni terenu na glebach nieprzepuszczalnych.

4. GROMADZENIE I STOSOWANIE WODY DESZCZOWEJ W GOSPODARSTWIE

W dzisiejszych czasach ceny wody pitnej rosną z każdym dniem. W niektórych częściach Polski 
cena za metr sześcienny wody uzdatnionej przekracza nawet 10 złotych i nadal rośnie. Dlatego też 
racjonalnym rozwiązaniem staje się magazynowanie wody deszczowej, tak by móc ją wykorzystać 
ponownie. Taka polityka pozwala na zaoszczędzenie nawet do 50% wody wodociągowej. Wiele osób 
obecnie nie zdaje sobie sprawy z tego, że w rzeczywistości tylko część uzdatnionej wody wysokiej 
jakości jest niezbędna w naszych gospodarstwach domowych. Potrzebujemy jej m.in. do spożywa-
nia oraz czynności higienicznych, natomiast w pozostałych przypadkach, do innych celów możemy 
wykorzystywać wodę deszczową. W obecnych czasach coraz częściej zwracamy uwagę na estetykę 
w obejściu gospodarstwa, co powoduje, że zwyczaj magazynowania deszczówki w beczkach, ba-
liach, czy też innych zbiornikach zanika. 

Brak zwyczaju gromadzenia wody w gospodarstwach to błąd!!!

Woda deszczowa ma specyficzne właściwości, charakteryzuje się m.in. dużą miękkością i kwa-
sowością, dlatego można ją stosować do wszelkich prac porządkowych, takich jak pranie, mycie 
maszyn, samochodów, czy też podstawowego zastosowania wody, którym jest pojenie zwierząt czy 
podlewanie roślin. W okresach letnich zużycie wody do nawadniania przydomowych ogrodów powo-
duje znaczne spadki ciśnienia wody w sieci wodociągowej, co wpływa na zmniejszenie jej ilości do 
celów konsumpcyjnych i higienicznych. Magazynowanie wody deszczowej w okresach opadów daje 
więc możliwość częściowego uniezależnienia się od braku wody lub jej niskiego ciśnienia w sieci 
wodociągowej. 



Sposoby magazynowania wody na obszarach wiejskich

WMODR z siedzibą w Olsztynie, 2021 r.8

Stosowanie wody deszczowej wpływa m.in. na:
n ograniczenie zużycia wody wodociągowej;
n zaoszczędzenie pieniędzy;
n kondycję roślin, gdyż woda ta jest miękka, a także uboga w chlor, przez co bardziej zalecana jest 

do polewania roślin.

5. RODZAJE SYSTEMÓW SŁUŻĄCYCH DO MAGAZYNOWANIA WODY DESZCZOWEJ

Ze względu na przeznaczenie systemów magazynujących wodę deszczową, można je po-
dzielić na dwa główne rodzaje:
q Systemy ogrodowe. W systemach tych deszczówka może być wykorzystywana do podlewania 

roślin w ogrodzie, jak również zmywania powierzchni zewnętrznych np. tarasów, podjazdów do 
garaży, czy też mycia pojazdów. Coraz częściej tego typu rozwiązania spotyka się połączone 
z automatycznym systemem nawadniającym wykorzystującym tzw. zraszacze wynurzane.

q Systemy domowe (domowo-ogrodowe). Są to systemy, które są stosowane do gromadzenia 
i wykorzystania wody deszczowej, w tym zasilania spłuczek, pisuarów, a także pralek w budyn-
kach. W wielu przypadkach systemy te obsługują również podlewanie trawników i prac na ze-
wnątrz budynku. Podobnie jak systemy ogrodowe mogą być łączone z automatycznymi systema-
mi nawadniającymi. Systemy nazywane domowymi mogą być również stosowane w budynkach 
hotelowych, przemysłowych i biurowych. Zasada działania systemów domowych stosowanych 
w obiektach większych jest jednak identyczna, jak tych stosowanych w domach jednorodzinnych.

6. RODZAJE ZBIORNIKÓW DO GROMADZENIA I WYKORZYSTANIA
WODY DESZCZOWEJ

Zbiorniki na deszczówkę to podstawowy element instalacji deszczowej. Obecnie na 
rynku oferowana jest szeroka gama zbiorników do gromadzenia deszczówki. Występują 
one w wielu kształtach (w tym cylindrycznych, w kształcie głazów, czy beczek), wielko-
ściach oraz kolorach. Zbiorniki te są wykonywane z różnych rodzajów materiałów. Zarówno 
zbiorniki, jak i systemy magazynowania wody deszczowej można podzielić ze względu na 
lokalizację, dzieląc je na powierzchniowe i podpowierzchniowe. Zbiorniki powierzchniowe 
mogą być instalowane zarówno na zewnątrz budynków, jak i w ich wnętrzach np. w piw-
nicach. Natomiast w przypadku zbiorników podziemnych należy uprzednio zaplanować 
odpowiednie miejsce ich osadzenia. Wielkość takiego zbiornika i miejsce, w którym zo-
stanie zamontowany, nie pozostają bez znaczenia dla jego prawidłowego funkcjonowania. 
Wodę deszczową można gromadzić w zbiornikach naziemnych, a gdy w domu nie ma na 
nie miejsca, warto skorzystać ze zbiorników podziemnych. Ze względu na to, że zbieranie 
deszczówki przynosi same korzyści, zagospodarowanie wody deszczowej zyskuje coraz 
większą popularność. Dzięki poszukiwaniu oszczędności oraz upowszechnieniu stosowa-
nia rozwiązań zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Zbieracz deszczówki do zbiornika powierzchniowego
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Zbiorniki powierzchniowe 
Zbiorniki te wykonywane są często z tworzyw sztucznych, są odporne na korozję, jak również lek-

kie toteż możemy je montować we własnym zakresie. Charakteryzują się pojemnościami w zakresie 
od 150 do 200 litrów, na rynku można znaleźć również zbiorniki o pojemności od 800 do 1000 litrów. 
Woda magazynowana w takich zbiornikach może być stosowana do różnych celów, częstym prze-
znaczeniem jest wykorzystanie jej w ogrodnictwie tj. do podlewania roślin i prac w ogrodzie. Istnieje 
możliwość łączenia naziemnych zbiorników w celu uzyskania większych pojemności magazynowych. 
W zależności od potrzeb, poprzez zastosowanie odpowiednich systemów (instalacji rurowych), można 
połączyć je zarówno ze zbiornikami powierzchniowymi, jak i podziemnymi. W warunkach klimatycz-
nych naszego kraju eksploatacja tak zmagazynowanej wody deszczowej ogranicza się do okresu od 
wiosny do jesieni, aczkolwiek w ostatnich latach mamy cieplejsze zimy, co umożliwia na korzystanie 
ze zmagazynowanej wody deszczowej przez cały rok. Innym przykładem może być zbiornik naziemny 
zlokalizowany wewnątrz pomieszczenia bądź w ogrzewanej piwnicy, takie rozwiązanie pozwala na 
gromadzenie wody deszczowej przez cały rok. Do zbiorników powierzchniowych wodę deszczową 
doprowadza się przy użyciu zbieraczy i filtrów instalowanych bezpośrednio do rynien. W zbiornikach 
naziemnych zmagazynowana woda spływa grawitacyjnie poprzez wbudowany kranik spustowy, dla-
tego też nie wymagają one instalacji pompy zanurzeniowej.
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Zbiorniki podziemne
Zbiorniki te wykonywane są z wielu rodzajów materiałów m.in. z two-

rzyw sztucznych, żelbetu, czy stali. Materiał, z jakiego są wykonane, de-
cyduje m.in. o sposobie montażu, jak również o stopniu podatności 
na korozję. Przykładowo zbiorniki żelbetonowe, wymagają spe-
cjalistycznego sprzętu do transportu oraz montażu. Zbiorniki 
podziemne charakteryzują się pojemnościami, począwszy od 
1500 do 2000 litrów, a także od 8000 do 10000 litrów. Podobnie 
jak zbiorniki powierzchniowe mogą być łączone w tzw. zespoły 
zbiorników lub też podłączane do studni chłonnych. Woda gro-
madzona w zbiornikach podziemnych jest wykorzystywana do 
różnych celów m.in. do podlewania i podsiąkowego nawadniania 
roślin czy też prac porządkowych. W zbiornikach tych do poboru 
wody stosuje się pompy zanurzeniowe. W przeciwieństwie do 
zbiorników naziemnych zbiorniki podziemne muszą wykazywać 
się odpowiednią wytrzymałością materiału, co uwarunkowane jest 
od obciążenia ruchem pieszym czy też kołowym. Zgodnie z powszechnymi przekonaniami, groma-
dzona w zbiornikach deszczówka może z czasem zagniwać z tego też względu, staje się niezdatna do 
dalszego wykorzystania. Nie dotyczy to natomiast wody deszczowej magazynowanej w zbiornikach 
podpowierzchniowych. 

Jakość wody deszczowej zbieranej w zbiornikach podziemnych uwarunkowana jest m.in. od: 
n głębokości osadzenia zbiornika; 
n zastosowanych filtrów, które oczyszczają wodę spływającą z dachu; 
n rodzaju pokrycia dachowego; 
n rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest zbiornik.

Odpowiedni dobór i montaż poszczególnych części systemu gromadzenia wody deszczowej sta-
nowi kluczowy element poprawnego i bezawaryjnego działania całej instalacji. Obecnie na rynku 
istnieją profesjonalne firmy, które oferują wiele produktów oraz rozwiązań umożliwiających wykona-
nie wysokiej jakości systemów. Prawidłowo zainstalowany system gromadzenia wody deszczowej do-
starczy wodę o jakości odpowiedniej do większości zastosowań domowych. Taka instalacja posłuży 
bezawaryjnie przez wiele lat i da wiele satysfakcji jego użytkownikom. 

Źródła:
- Gospodarowanie wodą w obliczu susz. 2020. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- https://wody.gov.pl/
- https://mpi.com.pl
- https://muratordom.pl
- https://www.eea.europa.eu/pl
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Notatki



n BARTOSZYCE, ul. Kętrzyńska 45A, tel. (89) 762 22 05

n BRANIEWO, ul. Kościuszki 118, tel. (55) 243 28 46

n DZIAŁDOWO • Lidzbark, ul. Jeleńska 6 lok. 13/2, tel. (23) 696 19 75

n ELBLĄG, ul. Nowodworska 10B, tel. (55) 235 32 36 • Pasłęk, ul. Bankowa 25, tel. (55) 248 55 04

n EŁK, ul. Zamkowa 8, tel. (87) 621 69 67

n GIŻYCKO, ul. Przemysłowa 2, tel. (87) 428 51 99

n GOŁDAP, ul. Wolności 20, tel. (87) 615 19 57

n IŁAWA, ul. Lubawska 3, tel. (89) 649 37 73 • Lubawa, ul. Gdańska 26, tel. (89) 645 24 22

n KĘTRZYN, ul. Powstańców Warszawy 1 (Budynek Społem), tel. (89) 751 30 93

n LIDZBARK WARMIŃSKI, ul. Krasickiego 1, tel. (89) 767 23 10

n MRĄGOWO, ul. Boh. Warszawy 7A/2, tel./fax (89) 741 24 51 

n NOWE MIASTO LUBAWSKIE, ul. Jagiellońska 24d, tel. (56) 474 21 88

n NIDZICA, ul. Słowackiego 17, tel. (89) 625 26 50

n OLECKO, Al. Zwycięstwa 10, tel. (87) 520 22 17

n OLSZTYN • Biskupiec, ul. Niepodległości 4A, tel. (89) 715 22 59

n OSTRÓDA, Grabin 17, tel. (89) 646 24 24 • Morąg, ul. Dworcowa 13, tel. (89) 757 47 61

n PISZ, ul. Wojska Polskiego 33, tel. (87) 423 20 33

n SZCZYTNO, ul. Józefa Narońskiego 2, tel. (89) 624 30 59

n WĘGORZEWO, ul. Kraszewskiego 40, tel. (87) 427 12 21

Adresy Zespołów Doradców:
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