
Oświadczenie złożone 

przez senatora Jerzego Wcisłę 

na 59. posiedzeniu Senatu 

w dniu 16 kwietnia 2018 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka 

Szanowny Panie Ministrze! 

Prawo wodne uchwalone w lipcu 2017 r. dało polskiemu rządowi ogromne pole manewru, jeśli chodzi 

o ustalanie wysokości różnych opłat i podatków. Podczas procedowania tej ustawy protestowałem przeciwko 

dawaniu rządowi uprawnień do podnoszenia opłat nawet o 1000% bez kontroli parlamentu. W mojej ocenie 

takie prawo ośmiesza ustawodawcę. 

Pamiętam, że wiceminister środowiska zarzekał się wtedy np., że w sferze opłat mających wpływ na roz-

wój turystyki wodnej przez 2 lata będą stosowane najniższe stawki. Zapis takich zapewnień jest 

w stenogramach z prac Sejmu i Senatu. O ile wiem, podobne zapewnienia rząd składał na spotkaniach 

z branżą turystyczną. 

Mnie te deklaracje dobrej woli nie przekonywały – głosowałem przeciwko takiemu prawu – i okazuje się, 

że niestety miałem rację. Polacy zostali po prostu oszukani przez polski rząd. Opłaty związane 

z funkcjonowaniem sektora turystyki, przede wszystkim tzw. podatek denny, nie zostały ustalone na pozio-

mie kwot najniższych, jak zapewniał przedstawiciel rządu RP, i są o ok. 500% wyższe. 

Skutki tej decyzji będą tragiczne dla sektora turystyki. Wiele podmiotów po prostu nie wytrzyma takich 

restrykcji finansowych, a te, które podołają temu wysiłkowi, będą musiały ograniczyć środki na rozwój, na 

utrzymanie bazy, a także na bezpieczeństwo żeglugi. W efekcie turystyka z powrotem przeniesie się z marin 

do szuwarów, które wcale nie tak dawno temu opuściła. Przy okazji duża część społeczeństwa uzna, że rząd 

RP nie dotrzymuje danego słowa, jeśli tylko może wydrenować pieniądze z kieszeni Polaków. 

Panie Ministrze, wiem, że za proces tworzenia prawa wodnego odpowiadało Ministerstwo Środowiska, 

a dzisiaj to prawo wdraża Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Ale Polski nie można 

podzielić resortowo. Obietnice składane Polakom przez Ministerstwo Środowiska są zobowiązaniem polskie-

go rządu, a więc także Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Proszę o dotrzymanie sło-

wa. Proszę o dotrzymanie słowa, które rząd polski dał posłom, senatorom, a także środowisku branży tury-

styki wodnej. Proszę o obniżenie opłat do stawek deklarowanych podczas tworzenia prawa wodnego. Proszę 

też o informację, czy, a jeśli tak, to w jakim czasie i trybie, ministerstwo zajmie się tym problemem.  

Jerzy Wcisła 


