
Oświadczenie złożone 

przez senatora Jana Hamerskiego 

na 84. posiedzeniu Senatu 

w dniu 31 sierpnia 2019 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka 

Szanowny Panie Ministrze! 

Pragnę Panu przedstawić problem, z jakim zwrócili się do mnie flisacy pienińscy. Polskie Stowarzyszenie Fli-

saków Pienińskich jest niezwykle zasłużoną dla kraju organizacją, działającą od 1934 r. Głównym przedmiotem 

działalności stowarzyszenia jest organizowanie spływu Dunajcem, m.in. niezwykle malowniczym przełomem 

Dunajca znanym w kraju i za granicą. Stowarzyszenie prowadzi też działalność kulturalną, charytatywną, kultywu-

jąc bogate tradycje związane z kulturą górali pienińskich. Stowarzyszenie niezwykle starannie regulowało sprawy 

związane z bezpieczeństwem uczestników spływu, opracowując regulamin spływu na Dunajcu, który każdorazo-

wo był zatwierdzany przez właściwy miejscowo organ władzy publicznej. 

Ten stan rzeczy miał miejsce przez kilkadziesiąt lat, aż do 2017 r., kiedy to Departament Żeglugi Śródlądowej 

w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pismem z dnia 4 kwietnia 2017 r., (…), dokonał 

nowej interpretacji przepisów z zakresu organizowania spływu łodziami flisackimi po rzece Dunajec. Niestety, w 

tym momencie zaczęły się problemy flisaków. Odstąpiono od procedury zatwierdzania regulaminu – po raz ostatni 

regulamin zatwierdził w 2013 r. dyrektor żeglugi śródlądowej w Krakowie – i zastosowano formę zezwolenia na 

przewóz specjalny, albowiem łodzie flisackie zaliczono do tzw. scalonych materiałów pływających. Zezwolenie to 

od roku 2018 wydawane jest tylko na okres sezonu, od 1 kwietnia do 31 października. W kolejnym zezwoleniu 

nastąpiło zaostrzenie wymogów, m.in. poprzez ograniczenie liczby pasażerów. 

Próba interpretacji tego ograniczenia podjęta przez stowarzyszenie w kontakcie z dyrektorem Urzędu Żeglugi 

Śródlądowej, który wydał zezwolenie w dniu 14 marca 2019 r., (…), doprowadziła do absurdalnej sytuacji: we-

dług stanowiska dyrektora można przewozić wyłącznie osoby dorosłe. Nasuwa się popularne powiedzenie: wylano 

dziecko z kąpielą. 

Należy zważyć na fakt, że ubieganie się corocznie o zezwolenie jest kolejną barierą biurokratyczną 

w prowadzeniu działalności gospodarczej, a przede wszystkim nie koresponduje z terminem ważności pozwolenia 

wodnoprawnego udzielonego Polskiemu Stowarzyszeniu Flisaków Pienińskich przez starostę nowotarskiego 

w dniu 18 czerwca 2014 r., (…), z terminem ważności do 31 maja 2034 r. W pozwoleniu wodnoprawnym określo-

no wymogi mające zapewnić bezpieczeństwo uczestników spływu i przestrzeganie przepisów o żegludze śródlą-

dowej. 

W tym stanie faktycznym celowe wydaje się rozważenie w pierwszej kolejności zmiany interpretacji przepi-

sów, która miała miejsce w 2017 r., dokonanej przez Departament Żeglugi Śródlądowej ministerstwa, i powrotu do 

regulacji, która była zamieszczona w §16 zarządzenia dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Krakowie z dnia 

16 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych 

drogach wodnych, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 18 lipca, 

poz. 4583. Wyżej wymieniony przepis brzmiał: „§16 Przepisy szczególne. Spływ łodziami flisackimi na rzece 

Dunajec w km 149+650 – 167+800 (przełom przez Pieniny) odbywa się na podstawie Regulaminu Polskiego Sto-

warzyszenia Flisaków Pienińskich, zatwierdzonego przez Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Krakowie 

oraz na warunkach określonych w pozwoleniu wodnoprawnym”. 

Jednocześnie najbardziej racjonalnym rozwiązaniem byłoby uruchomienie procesu legislacyjnego, który spo-

wodowałby zmiany w ustawie o żegludze śródlądowej. Można by wykorzystać postulat de lege ferenda dyrektora 

Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Krakowie, który zaproponował zapis w ustawie o następującym brzmieniu: 

„Spływ łodziami flisackimi na rzece Dunajec w km 149+650 – 167+800 (przełom przez Pieniny) odbywa się na 

podstawie Regulaminu Polskiego Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich, zatwierdzonego przez właściwego miej-

scowo Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej. Ze względu na to, iż spływ stanowi cenny element kultury naro-

dowej, a ukształtowana przez wiele lat praktyka gwarantuje bezpieczeństwo jego uczestnikom, postanowienia 

Regulaminu mogą odbiegać w uzasadnionym zakresie od przepisów niniejszej ustawy”. 

Mając na uwadze bardzo wysoką rangę spływu na Dunajcu, również w wymiarze międzynarodowym, uprzej-

mie proszę Pana Ministra o nadanie sprawie biegu. 

Z wyrazami szacunku 

Jan Hamerski 

 


