Stan gospodarki wodnej w Polsce
- problematyka prawna i kompetencyjna
(na przykładzie Dolnej Wisły)

Materiały z konferencji zorganizowanej przez
Parlamentarny Zespół ds. Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej
2 czerwca 2011 r. w siedzibie Senatu

Kancelaria Senatu RP
Warszawa , wrzesień 2011 r.

Redakcja: Piotr Świątecki
Współpraca: Dorota Wojucka, Leszek Miazga
Projekt okładki: Leszek Miazga
Redakcja techniczna: Sebastian Wiśniewski

Przedruk materiałów Kancelarii Senatu w całości lub części możliwy jest wyłącznie za zgodą Kancelarii Senatu. Cytowanie oraz wykorzystanie danych
empirycznych dozwolone jest z podaniem źródła.

Zeszyty Zespołów Senackich – 9/2011
(Referaty nadesłane przed konferencją 2.06. 2011 r. zostały zamieszczone w Zeszycie
Zespołów Senackich nr 8/2001 przekazanym jej uczestnikom)

Biuro Informatyki
Dział Edycji i Poligrafii
Warszawa 2011 r.
Nakład 200 egz.

Spis treści
––Wnioski z konferencji
Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu
Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej,
prof. dr. hab. Jadwiga Rotnicka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
MATERIAŁY NADESŁANE NA KONFERENCJĘ
––Słowo wstępne
prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
––Gospodarka wodnaw świetle uwarunkowań
Unii Europejskiej
prof. dr hab. Jadwiga Rotnicka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
––Gospodarka wodna w Polsce
w latach ‚50 – ‚80
prof. dr hab. inż. Wojciech Majewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
––Mity tradycyjnej gospodarki wodnej
doc. dr inż. Janusz Żelaziński  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
––Problemy zarządzania
w gospodarce wodą
i kierunki ich rozwiązania

mgr inż. Jerzy Iwanicki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

––Problematyka prawna

i kompetencyjna gospodarki wodnej w Polsce

dr Tomasz Sowiński  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
––Problemy zrównoważonego
zagospodarowania Wisły
prof. dr hab. inż. Jan Żelazo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
––Wykorzystanie
potencjału transportowego

Dolnej Wisły
prof. dr hab. inż. Adam Bolt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
––Kaskada dolnej Wisły - założenia,
wdrożenie, konsekwencje
mgr inż. Dariusz Gronek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
––Wykorzystanie dolnej wisły
do celów energetycznych i żeglugowych

prof. dr hab. inż. Wojciech Majewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
ZAPIS PRZEBIEGU KONFERENCJI
––Wystąpienia prelegentów .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 199
––Dyskusja  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
––Informacje uzupełniające  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
––Skład parlamentarnego zespołu
ds. dróg wodnych i turystyki wodnej  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
––Zeszyty zespołów senackich . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

227
262
263
264

WNIOSKI Z KONFERENCJI

Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu Dróg Wodnych
i Turystyki Wodnej, prof. dr. hab. Jadwiga Rotnicka

W trakcie naszej konferencji poddaliśmy analizie stan prawny
i kompetencyjny gospodarki wodnej w Polsce. Liczyliśmy się oczywiście z tym, że prezentowane opinie będą rozbieżne. Po to przecież
organizuje się takie spotkania, by poprzez starcie poglądów i argumentów osiągnąć porozumienie.
Jednakże, jak podkreśliłam w referacie otwierającym konferencję,
członkostwo w UE zobowiązuje nas do respektowania prawa zawartego w dyrektywie ramowej i powodziowej, które tworzą ramy polityki
wodnej Unii Europejskiej.
Musimy zatem respektować i cele i zasady, jakie te dwa dokumenty
zawierają. Te cele stanowić muszą kryteria oceny wszelkich działań
w gospodarce wodnej.
Zaskakujące jest jednak to, że jedenaście lat po uchwaleniu RDW
proponuje się rozwiązania z nią niezgodne. Zaskakuje nas także skala
różnic poglądów osób, które łączy bardzo dobra znajomość problematyki. Moim zdaniem jest to dowód złożoności materii, którą postanowiliśmy się zająć.
Są jednak tezy, pod którymi prawdopodobnie podpisaliby się prawie wszyscy uczestnicy spotkania.
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Po pierwsze, łączy nas przekonanie, że istotnych korekt wymagają:
obecny stan zarządzania zasobami wody oraz uregulowanie kompetencji organów administracji publicznej wobec gospodarki wodnej.
Drugi, wspólny wniosek odnosi się do koncepcji powstałej w resorcie spraw wewnętrznych, by gospodarkę wodną dostosować do
standardów obowiązujących w innych działach administracji i zrezygnować z modelu podziału na zlewnie. Zgodziliśmy się, że nie wolno ignorować naturalnych podziałów geograficznych i administracja
w gospodarce wodnej musi być dostosowana do podziału zlewni. Jest
to zresztą zobowiązanie wynikające z Ramowej Dyrektywy Wodnej.
Uważam również, że konieczne jest zbudowanie takiego zintegrowanego systemu zarządzani zasobami wody, które zapewniałby realizację celów polityki wodnej UE i zaspokajał uzasadnione względami
ekonomicznymi i spełniającymi kryteria ekologiczne racjonalne potrzeby użytkowników.
Odrębne administrowanie poszczególnymi gałęziami gospodarki
wodnej nie sprawdza się w praktyce. Nie udaje się, na dłuższą metę,
odrębne traktowanie zagadnień żeglugi, rybołówstwa, ochrony przed
powodzią i ochrony środowiska. Taka dezintegracja to podejście tuwimowskich „strasznych mieszczan”, a nam nie wolno widzieć tu wszystkiego oddzielnie.
Pozostaje do rozwiązania problem przyporządkowania problematyki wodnej do konkretnych struktur. Doceniając aktywność jednostek
samorządu terytorialnego nie można ignorować faktu, że wiele problemów wymaga rozwiązania na szczeblu organów państwowych. Nie
sposób na przykład powielić w odniesieniu do dróg wodnych modelu
usamorządowienia, zastosowanego w odniesieniu do dróg kołowych
czy Kolei Regionalnych.
Nie sądzę także, byśmy, reprezentując środowisko osób związanych
zawodowo z gospodarką wodną, mogli wystąpić z inicjatywą powołania
kolejnych urzędów na poziomie centralnym. Podzielić trzeba opinię przedstawicieli rządu, uczestniczących w naszym spotkaniu, że nie wchodzi
w grę powołanie na przykład ministerstwa gospodarki wodnej, ponieważ
byłoby to wprost sprzeczne z wieloletnią tendencją komasacji urzędów
centralnych. Rozbudowa administracji rządowej nie jest wskazana.
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Nie podzielam też pojawiającego się w trakcie spotkania poglądu,
że związek gospodarki wodnej z resortem środowiska jest dla naszej
branży niekorzystny. Ocena działań resortu odpowiedzialnego za sprawy wodne zależy wyłącznie od praktyki działania jego kierownictwa.
Sądzę, że nie ma się co obawiać dominacji celów ochrony środowiska,
bowiem mamy już za sobą pierwszy okres zachłyśnięcia się standardami ekologicznymi skutkujący objęciem znacznej części kraju systemem Natura 2000. Dziś do spraw wyważenia interesów współczesnych
i przyszłych pokoleń – tj. interesów gospodarczych i ochronnych –
wszyscy podchodzą z większym dystansem.
Tu widzimy chyba wszyscy potrzebę dokonania szczegółowej rewizji i modernizacji zasad funkcjonowania struktur gospodarki wodnej
i ich kompetencji.
Na konferencji przedstawiono propozycje podjęcia działań w sferze
legislacyjnej i organizacyjnej dla zbudowania zintegrowanego systemu zarządzania zasobami wody, umożliwiającego wywiązanie się naszego kraju
ze zobowiązań nie tylko wobec UE ale przede wszystkich wobec społeczeństwa. Warto podkreślić, że obecnie obserwujemy pewną bezwładność
strukturalnej administracji publicznej, która z opóźnieniem przystosowuje się do zmian gospodarczych i społecznych. Można na przykład zadać
trudne i kłopotliwe pytanie, na ile administracja żeglugi została dostosowana wielkością do zmian wielkości przewozów śródlądowych. Czy przypadkiem mapa urzędów nie pamięta czasów, gdy Żegluga Bydgoska, na Odrze,
Warszawska były przedsiębiorstwami znacznej wielkości ?
My ze swojej strony zwerbalizowaliśmy w zasadzie jednomyślnie
pogląd, iż nadmierne rozdrobnienie uprawnień pomiędzy różne, funkcjonujące w sektorze struktury jest nadmierne i szkodliwe.
Poświęcam wyżej stosunkowo dużo miejsca kwestii funkcjonowania administracji centralnej, odpowiedzialnej za gospodarkę wodną,
a to z tej przyczyny, że jej obowiązkiem jest sformułowanie i realizacja
polityki wodnej państwa zgodnie z prawem europejskim i przekazanie
jej do wiadomości społeczeństwa, tak, aby było one świadome doniosłości tej nowej polityki.
Gospodarka wodna jest branżą, która wraz z uchwaleniem Dyrektywy Ramowej zmieniła cele i zasady funkcjonowania. Nadanie
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najwyższej rangi problemowi jakości wód, z których korzystają
wszyscy obywatele wymaga głębokich przeobrażeń systemowych.
Decyzje podejmowane dzisiaj są realizowane przez dziesięciolecia,
a ich rezultaty mogą oceniać dopiero kolejne pokolenia. Olbrzymie
koszty inwestycji hydrotechnicznych i bezwładność biosystemów nakładają na nas olbrzymią odpowiedzialność wówczas, gdy decydując
o rozpoczęciu konkretnej budowy przesądzamy o zobowiązaniach
inwestycyjnych obciążających kolejne generacje. Zwróćmy uwagę, że
dyskusja o tym, czy Wisłę pozostawić w naturalnym stanie, czy też na
wzór niektórych rzek zachodnioeuropejskich uczynić z niej poprzez
liczne prace hydrotechniczne drogę wodną z prawdziwego zdarzenia,
trwa od wielu dziesięcioleci i najczęściej dominują aspekty techniczne. W dyskusji na naszej konferencji przewijał się problem skutków,
z którymi musimy się dziś zmierzyć, a wynikających z dwóch decyzji
sprzed wielu lat: o budowie stopnia we Włocławku i o zaniechaniu
budowy kolejnych stopni.
Nie da się dłużej odsuwać w przyszłość decyzji o kierunku działań, związanych z obecnym stanem włocławskiej tamy. Musi zapaść
decyzja, czy przywracamy „Program Wisła”, przed laty zaniechany,
i budujemy kolejne stopnie, usuwając zagrożenie wynikające z samotności włocławskiej tamy, ale konsekwentnie – czyniąc wielkim kosztem
Wisłę szlakiem żeglownym, nie żałujemy też środków na odbudowę
taboru, portów, kształtowanie węzłów logistycznych nad rzeką. Nie
powinno bowiem dochodzić do takich przypadków, jak przywoływany
w debacie Kanał Żerański czy droga wodna Górnej Wisły, których nie
wykorzystujemy, choć sporo kosztowały.
Można też porzucić już koncepcję upodobnienia Wisły do Renu
na zawsze, ograniczyć prace hydrotechniczne w rejonie włocławskiej
tamy do niezbędnego minimum gwarantującego stabilność systemu,
i zrezygnować na zawsze z ambicji zwiększenia rangi żeglugi śródlądowej w polskim transporcie towarów. W dyskusji padały argumenty za
obydwoma rozwiązaniami.
Nie można też pomijać faktu, że nasze rzeki są potencjalnym „zagłębiem turystycznym”. Rozwijając turystykę wodną nie tylko dostarczamy turystom wrażeń, ale możemy tez tworzyć tysiące miejsc pracy.
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Wniosek z tego wynika oczywisty – należy sprawę analizować i racjonalizować dotąd, dokąd rachunek ekonomiczny przekona wszystkich do lepszego rozwiązania. Stan Wisły i Odry – dzikich rzek czy
żeglownych kanałów ? – ewentualny rozwój energetyki wodnej, rozbudowa zbiorników retencyjnych– to są właśnie zagadnienia polityki
wodnej, które muszą być raz rozstrzygnięte i potem stanowić podstawę
konsekwentnych, wieloletnich działań. Nie można przy tym pomijać
ograniczeń wynikających z prawa europejskiego. Oczekujemy od Rady
Ministrów zainspirowania sporządzenia eksperckich analiz. Tylko polityka wodna państwa oparta na dwóch filarach: eksperckiej wiedzy
i społecznej aprobacie – może być stabilną podstawą działań inwestycyjnych. Jeśli tych warunków stabilności polityki wodnej nie spełnimy,
nie ma mowy o efektywności ekonomicznej inwestowania, bowiem
każdy kolejny gabinet będzie zmieniał kierunki działań.
Oczywiście rozstrzygnięcie wodnych dylematów wymaga też odniesienia się do zagadnień ściśle związanych – polityki energetycznej
i transportowej państwa, bowiem należy w ciągnionym rachunku rozstrzygnąć, czy opłaca się wodą wozić i z wody uzyskiwać energię – ale
to już nie są sprawy, które powinien analizować Parlamentarny Zespół
Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej samodzielnie…
Dziękuję uczestnikom konferencji za aktywny i bardzo profesjonalny udział w debacie, dziękuję również administracji senackiej za
przygotowanie konferencji.

MATERIAŁY NADESŁANE
NA KONFERENCJĘ

Prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń

SŁOWO WSTĘPNE

Zgodnie z definicją encyklopedyczną gospodarka wodna to dział
gospodarki, jak również dyscyplina naukowa, zajmujące się metodami
i środkami kształtowania zasobów śródlądowych wód powierzchnio
wych i podziemnych w celu zaopatrzenia w wodę, ochrony przed po
wodzią oraz ochrony zasobów wodnych przed wyczerpaniem i zanieczyszczeniem. Gospodarka wodna ma charakter interdyscyplinarny.
Wiąże się z hydrologią, geologią, meteorologią, gleboznawstwem, naukami rolnymi i leśnymi oraz pozostaje w bardzo ścisłym związku
z hydromechaniką. Hydrotechnika to dział nauki i techniki zajmujący
się budowlami pozwalającymi właściwie prowadzić gospodarkę wodną,
wiążący się m.in. z hydrauliką, hydromechaniką, mechaniką gruntów,
mechaniką budowli.
Właściwe gospodarowanie wodą musi uwzględniać zarówno aspekty przyrodnicze (rodzaj i objętość zasobów, ich jakość, rozmieszczenie
terytorialne, rozkład w czasie, a nawet stan skupienia), jak i aspekty
społeczne (potrzeby wodne dla celów komunalnych, przemysłowych,
rolniczych). Rozmieszczenie potrzeb wodnych, uzależnionych od
rozwoju społeczno-gospodarczego, nie zawsze pokrywa się z rozmieszczeniem zasobów wodnych, ich jakością i dostępnością. Z tej
przyczyny rodzą się konflikty, które muszą być rozwiązane w ramach
gospodarowania wodą przy pomocy środków technicznych (hydro
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technika) oraz prawnych (legislacja). Niebagatelne znaczenie w rozwiązywaniu problemów gospodarowania wodą ma aspekt ekonomiczny.
Istotnym zagadnieniem jest także problem ochrony przed dotkliwym
działaniem wody (powodzie). Zapewnienie bezpieczeństwa ludności
zamieszkującej na obszarach zagrożonych wymaga podejmowania
takich kroków, które to bezpieczeństwo zapewnią przy minimalnych
stratach (zmianach) w środowisku naturalnym i nie uszczuplą zasobów
wodnych. Mogą to być zarówno przedsięwzięcia hydrotechniczne, jak
i zachowanie naturalnych polderów zalewowych. Najczęściej to kombinacja różnych rozwiązań, uwzględniająca szczegółowe uwarunkowania,
również lokalizacyjne, daje najlepsze efekty dla ogółu sprawy i priorytetowego bezpieczeństwa.
W Polsce intensywny rozwój hydrotechniki datuje się na początek XIX wieku. Wymienić w tym miejscu należy projekty Stanisława
Staszica1 wykorzystania wód rzek Kamiennej i Iłżanki czy budowę
Kanału Augustowskiego. W XX wieku powstały pierwsze w Polsce
zapory wodne w Leśnej na Kwisie i Pilchowicach na Bobrze; w okresie
międzywojennym zbudowano w Polsce kilkanaście znaczących obiektów hydrotechnicznych, m.in. port w Gdyni oraz zaporę i elektrownię
w Rożnowie na Dunajcu. Po II wojnie światowej powstały m.in. zapora
w Goczałkowicach, zapora i elektrownia w Tresnej i Solinie oraz duże
elektrownie wodne szczytowo-pompowe w Żarnowcu i Porąbce-Żar.
W roku 1971 oddano do użytku stopień wodny i elektrownię wodną we
Włocławku. Wiele kontrowersji wzbudzała budowa zapory w Czorsztynie. Należy jednak przypomnieć, że zapora ta latem 1997 r. wytrzymała uderzenie fali powodziowej i zapobiegła zalaniu m.in. Nowego
Sącza i Tarnowa. W tym miejscu należy dodać, że ubiegłoroczne powodzie występujące na terenie Polski spowodowały straty w wysokości
około 12,5 mld zł, co stanowiło blisko 1% PKB za rok 2009. W trakcie
powodzi poszkodowanych zostało ponad 66 tys. rodzin (czyli około
266 tys. osób), a 14,5 tys. z nich ewakuowano. Straty poniosło 811
gmin oraz blisko 1,4 tys. przedsiębiorców. Żywioł zniszczył lub uszkodził prawie 18,2 tys. budynków mieszkalnych oraz ponad 800 szkół
1

Stanisław Staszic (1755 r. – 1826 r.) – działacz oświeceniowy, pisarz, publicysta, filozof, tłumacz, geograf, geolog, ksiądz katolicki [przyp. red.]
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i 160 przedszkoli. Powódź uszkodziła także ponad 10 tys. km dróg
gminnych, powiatowych i wojewódzkich, 1,6 tys. mostów i przepustów,
166 oczyszczalni ścieków, przeszło 210 km sieci wodociągowej, 50 km
sieci energetycznej i 196 km sieci telekomunikacyjnej. Żywioł dotknął
ponad 105 tys. gospodarstw rolnych. Woda zalała prawie 683 tys. ha
ziemi (m.in. gruntów ornych, pastwisk, łąk). Ponad 1,3 tys. km wałów
przeciwpowodziowych zostało uszkodzonych lub zniszczonych.
Woda to podstawowy element środowiska, który od zawsze stanowił bazę egzystęncji człowieka. Wraz z rozwojem cywilizacji zaczęliśmy traktować wodę jako dobro powszechne, uznając jej zasoby za
nieograniczone. Taki sposób myślenia doprowadził do degradacji wód
stanowiących zapas wody dla przyszłych pokoleń. Degradacja środowiska powodowana przez człowieka, jak również zmiany klimatyczne,
były impulsem do podjęcia odpowiednich kroków prawnych, mających
na celu ochronę zasobów wodnych. Unia Europejska wydała szereg
przepisów, tzw. „dyrektyw wodnych”, jednak dostrzegła konieczność
wprowadzenia spójnych ram regulujących przepisy prawne dotyczące
gospodarki wodnej. Takim zintegrowanym aktem prawnym jest Dyrektywa 2000/60/WE tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW2), która
weszła w życie w grudniu 2000 r. Podstawowym zadaniem Ramowej
Dyrektywy Wodnej jest zapewnienie obecnym i przyszłym pokoleniom
dostępu do dobrej jakości wody oraz umożliwienie korzystania z wody
na potrzeby m. in. na cele przemysłu i rolnictwa, przy jednoczesnym
zachowaniu i ochronie środowiska naturalnego.
W dniu 31 stycznia 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 5
stycznia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych
ustaw3, która zapewni wdrażanie do prawa polskiego wielu definicji
ustanowionych w Ramowej Dyrektywie Wodnej Unii Europejskiej.
Z drugiej zaś strony należy pamiętać, że gospodarka wodna to
niezmiernie skomplikowana materia, częstokroć inaczej postrzegana
Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października
2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej
[przyp. red.]
3
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 32, poz.159) [przyp. red.]
2
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przez hydrologów, hydrotechników oraz ekologów. Wystarczy w tym
miejscu wspomnieć brak konsekwencji w budowie Kaskady Dolnej
Wisły (bezpieczeństwo powodziowe, produkcja czystej energii, zmiana struktury biegu rzeki, ale jednocześnie zapewnienie odpowiedniej
klasy drogi wodnej, problem migracji ryb, wpływ na ekosystem ptactwa). Ekolodzy twierdzą, że wezbrania rzek to niezbędny element
funkcjonowania ekosystemów dolinowych. w świetle zaś ostatniej,
wiążącej decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej limitów emisji CO2,
do roku 2015 argument energetyczny wydaje się szczególnie przemawiać za budową Kaskady Dolnej Wisły. Eksperci twierdzą, że ok.
30% potencjału hydroenergetycznego Polski przypada na odcinek
Dolnej Wisły.
Zagadnieniem, którego nie powinniśmy gubić z pola widzenia jest
śródlądowy transport wodny, który w wielu opiniach jest niezmiernie
ważnym czynnikiem zrównoważonego rozwoju transportu. Transport
wodny śródlądowy jest jednym z najbardziej przyjaznych rodzajów
transportu, ze względu między innymi na:
a) relatywnie małe zużycie energii (odległość na jaką można prze
wieźć tonę ładunku przy tym samym nakładzie energii: transport wodny 370 km; kolejowy 300 km; kołowy 100 km);
b) relatywnie niewielkie zanieczyszczenie wód;
c) niska emisja zanieczyszczeń powietrza (emisja CO2 przez środki
transportu w gramach na tonokilometr; transport wodny 33,4;
kolejowy 48,1; drogowy 164);
d) możliwość znacznego zmniejszenia natężenia ruchu drogowego.
W ramach konwencji AGN (European Agreement on Main Inland Waterways of International Importance - umowa o głównych śródlądowych
drogach wodnych znaczenia międzynarodowego) z 19.01.1996 r., której Polska jako jedyny kraj europejski nie podpisała, zaproponowano stworzenie sieci międzynarodowych, śródlądowych dróg wodnych
o znaczeniu europejskim nazywanej „siecią E dróg wodnych”.
Przez terytorium naszego kraju przechodzą trzy międzynarodowe
drogi wodne:
• E-30 – łącząca Morze Bałtyckie z Dunajem w Bratysławie (na
terytorium polskim to Odra od Szczecina do granicy państwa),
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• E-40 - połączenie Morza Bałtyckiego z Dnieprem (poprzez Wi
słę od Gdańska do Warszawy i poprzez Bug do Brześcia),
• E-70 – łącząca Holandię z Rosją i Łotwą (poprzez Odrę od
Kanału Odra-Hawela do ujścia Warty, drogę wodną Odra-Wisła
(Warta, Noteć, Kanał Bydgoski) oraz Wisłę i Nogat lub Szkarpawę do Elbląga).
Konwencja AGN jest jednym – obok konwencji AGR (transport
drogowy), AGC (transport kolejowy) i AGTC (transport kombino
wany) – z aktów prawnyh Europejskiej Komisji Organizacji Narodów
Zjednoczonych. Konwencja została opracowana w celu ułatwienia
rozwoju śródlądowego transportu wodnego w Europie, podkreślenia znaczącej roli transportu wodnego, który w porównaniu z innymi rodzajami transportu jest niezwykle konkurencyjny pod względem ekologicznym i ekonomicznym, a przy projektowanej w sposób
zrównoważony infrastrukturze i dużej zdolności przewozowej można
zmniejszyć koszty społeczne i negatywne oddziaływania na środowi
sko tego typu transportu.
Jak wspomniałem, niestety, pomimo ratyfikowania przez Polskę
analogicznych umów dotyczących dróg czy linii kolejowych (AGR4,
AGC5) umowa AGN nie została przez Polskę dotychczas ratyfikowana.
Ogromna dynamika rozwoju polskich portów kontenerowych
(szczególnie terminali kontenerowych w Gdańsku i Gdyni) stwarza
przed nami kolejną szansę, ale przy nieodpowiednim przygotowaniu
infrastruktury nieść będzie ze sobą również zagrożenie. Czy w tym
kontekście będziemy realizować koncepcję rewitalizacji planowanego
polskiego odcinka międzynarodowej drogi wodnej E 706? Czy Wisła
powinna być wykorzystywana do celów gospodarczych i żeglugowych?
Jeśli tak, to na jakich odcinkach i w jakim celu? Czy być może powinniśmy wykorzystywać Wisłę tylko dla celów turystyki wodnej? Czy
obowiązujące dzisiaj przepisy prawa zwiększają bezpieczeństwo powo
Umowa europejska o głównych drogach ruchu międzynarodowego (AGR) sporządzona w Genewie 15 listopada 1975 r. (Dz. U. z 1985 r., Nr 10, poz. 35) [przyp. red.]
5
Umowa europejska o głównych międzynarodowych liniach kolejowych (AGC), sporządzona w Genewie 31 maja 1985 r. (Dz. U. z 1989 r., Nr 42, poz.231) [przyp. red.]
6
Szlak E –70: Antwerpia, Berlin, Bydgoszcz, Malbork, Kaliningrad, Kłajpeda [przyp. red.]
4
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dziowe kraju i chronią go przed skutkami suszy? Czy w kraju mamy
kompleksowy program i plan jego realizacji w zakresie gospodarki
wodnej? Czy w kraju powinien być jeden centralny ośrodek koordynacji wszystkich działań w zakresie gospodarki wodnej?
Celem seminarium, organizowanego przez Parlamentarny Zespół ds.
Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej pod patronatem Marszałka Senatu
RP Bogdana Borusewicza jest, zidentyfikowanie głównych obszarów
problemowych w zakresie gospodarki wodnej, sformułowanie założeń
co do rozwiązań prawnych, legislacyjnych i kompetencyjnych zgodnych
z wymaganiami Unii Europejskiej i oczekiwaniami społeczeństwa.

Senator RP, prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń - rektor
Politechniki Gdańskiej w latach 2002-2008, kierownik
Katedry Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego
Politechniki Gdańskiej, członek Rady Naukowej Instytutu Chemii Organicznej PAN.
Przewodniczący Rady Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju (2007-2010), Prezes Polskiego Forum
Akademicko-Gospodarczego (2006-2009), wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni
Technicznych (2005-2008).
Autor licznych artykułów naukowych i referatów kongresowych, rozpraw monograficznych, patentów oraz
wdrożonych technologii. Za swoją działalność naukową i wdrożeniową prof. Janusz Rachoń i jego zespół
naukowy otrzymali w 2005 roku Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP, a w 2006
roku Nagrodę Prezesa Rady Ministrów RP. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji
Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu
Odrodzenia Polski.
Członek parlamentarnego Zespołu ds. Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej. Wiceprzewodniczący senackiej Komisji Spraw Unii Europejskiej oraz członek Komisji Spraw
Zagranicznych.
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Prof. dr hab. Jadwiga Rotnicka

GOSPODARKA WODNA
W ŚWIETLE UWARUNKOWAŃ
UNII EUROPEJSKIEJ

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej zobowiązuje nasz kraj do
podejmowania szeregu prac wynikających z europejskiego ustawodawstwa i unijnej polityki wspólnych działań w dziedzinie polityki wodnej.
Podstawowym aktem prawnym, którego zapisy muszą być przeniesione do prawa krajowego, jest Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z 23.10.2000r. (RDW)7.
Ramowa Dyrektywa Wodna w zasadniczy sposób zmienia spojrzenie na rolę wody w środowisku Ziemi. Woda jako dobro wspólne, które powinno być przekazane następnym pokoleniom, musi być
chroniona, broniona i nie może być traktowana jako towar handlowy,
taki jak każdy inny. Dlatego też podstawowym celem Ramowej Dyrektywy Wodnej jest ustalenie zasad i działań na rzecz skutecznej ochrony
przed zanieczyszczeniem wszelkich wód śródlądowych i ekosystemów
od wód zależnych, tak by w określonym czasie (do 2015 r.) możliwe
było „osiągnięcie przynajmniej dobrego ich stanu”, czyli bliskiemu stanowi
normalnemu.
Ramowa Dyrektywa Wodna syntetyzuje szereg uregulowań zawartych we wcześniejszych dyrektywach:
7

Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października
2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej
[przyp. red.]
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–– dyrektywie 75/440/EWG z 1975 r. dotyczącej wymaganej jakości wód powierzchniowych przeznaczonych do poboru wody
pitnej;
–– dyrektywie 76/464/EWG z 1976 r. w sprawie zanieczyszczenia
spowodowanego przez substancje niebezpiecznie odprowadzane do środowiska wodnego;
–– dyrektywie azotanowej 91/676/EWG z 1991 r. zakładającej
obowiązek zmniejszenia zanieczyszczeń wód spowodowanych
azotanami ze źródeł rolniczych.
Wymienione akty prawne powstały jeszcze przed przyjęciem Ramowej Dyrektywy Wodnej i były sukcesywnie, etapowo wdrażane do
prawa polskiego z największym nasileniem po roku 2000, kiedy to
uchwalono Ramową Dyrektywę Wodną.
Osiągnięcie dobrego stanu wód warunkujące uzyskanie czystej,
zdrowej wody pozwala ją wykorzystać na potrzeby wodne ludności
i gospodarki, ale przy poszanowaniu zasad zrównoważonego rozwoju
(„Zrównoważone użytkowanie wód oparte na długoterminowej ochronie dostępnych
zasobów wodnych”).
Ramowa Dyrektywa Wodna pomija pewne aspekty ważne dla
gospodarowania wodami w sytuacjach ekstremalnych (powódź, susza). Na skutek wzrostu liczby katastrofalnych powodzi w większości krajów Wspólnoty w kolejnych latach podjęto kroki zmierzające
do opracowania dokumentu stanowiącego podstawę ujednolicenia
zasad i działań mających na celu zapobieganie oraz minimalizowanie skutków powodzi. Uwieńczeniem prac było uchwalenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/60/WE z 23.10.2007r.
w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, potocznie zwanej Dyrektywą Powodziową (DP). Jest ona ważnym uzupełnieniem prawodawstwa wspólnotowego w zakresie gospodarowania
wodami, jest równorzędna z Ramową Dyrektywą Wodną i w pełni
spójna z jej zapisami. Prezentuje także, podobnie jak Ramowa Dyrektywa Wodna, takie ujęcie problematyki powodziowej, zgodnie
z którym nacisk kładziony jest na zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi na poziomie dorzecza, a nie na poziomie tradycyjnych barier geopolitycznych.
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Cele dyrektywy są następujące:
–– ograniczenie ryzyka powodziowego i zmniejszenie następstw
powodzi w państwach Unii Europejskiej;
–– właściwe zarządzanie ryzykiem, jakie może stwarzać powódź
dla ludzkiego zdrowia, środowiska, działalności gospodarczej
i dziedzictwa kulturowego;
–– przygotowanie obywateli do radzenia sobie w przypadku wystąpienia powodzi.
Zobowiązania nałożone przez Dyrektywę Powodziową na państwa
członkowskie polegają na konieczności opracowania wstępnej oceny
ryzyka powodziowego (do końca 2011 r.), sporządzenia map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego (do końca 2013 r.)
oraz sporządzenia planów zarządzania ryzykiem powodziowym (do
końca 2015 r.).
Transpozycja przepisów Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy
Powodziowej do prawodawstwa polskiego następowała i następuje na
drodze kolejnych nowelizacji ustaw: prawa wodnego8, prawa ochrony
środowiska9 i ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków10 (wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw).
W tym stanie rzeczy odczuwalny jest brak spójnej, przejrzystej ustawy - prawo wodne, silnie związanej z przyjętą przez Parlament krajowy
polityką wodną państwa. Istnieje co prawda dokument (publikacja) pt.
„Polityka wodna państwa do roku 2030 z uwzględnieniem etapu 2016”,
przygotowany przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w 2010 r.
(bazujący na Projekcie Narodowej Strategii gospodarowania wodami
do 2030 roku… ) jednakże jest on tylko projektem, nie ma rangi ustawy
i jest dyskusyjny, bowiem w wielu miejscach odbiega – moim zdaniem
– od ducha i litery Ramowej Dyrektywy Wodnej. Ciąży bowiem na
nim historyczne podeście do gospodarowania wodą, w którym przy
Ustawa dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr.239, poz.2019 z póz.
zm.) [przyp. red.]
9
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr
25, poz.150 z póz. zm.) [przyp. red.]
10
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z pózn. zm.) [przyp. red.]
8
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pomocy środków technicznych chciano rozwiązać wszelkie problemy
wodne, kształtować zasoby wodne, rozwijać transport wodny, chronić
przed powodzią. Jest to wyraźny prymat rozwiązań hydrotechnicznych.
Tymczasem Ramowa Dyrektywa Wodna wskazuje, że należy odejść od
egocentrycznego podejścia do gospodarowania wodą i przyjąć inną
hierarchię wartości, gdyż działania zmierzające do ujarzmienia Natury,
polegające na rozwiązaniach technicznych, dające pozytywny efekt „tu
i teraz”, w dłuższym czasie mogą okazać się negatywne, szkodliwe
i obrócić się przeciwko człowiekowi.
Przykładem takich działań mogą być melioracje odwadniające przeprowadzone na szeroką skalę w Polsce w XIX w. Ich skutki, oceniane
teraz negatywnie, odczuwamy dzisiaj m.in. w postaci przesuszenia terenu i niedoborów wodnych w Polsce centralnej. Negatywnym skutkiem
zastosowań melioracji podstawowych jest szybsze odprowadzenie
wody ze zlewni, podniesienie kulminacji fali powodziowej oraz pogłębienie niżówek. Czy zatem z punktu widzenia ekonomicznego takie
działanie było, bądź jest uzasadnione?
Jako inny przykład posłużyć może zabudowa koryt rzecznych pod
kątem przystosowania ich do celów transportu wodnego. Transport
wodny - mimo tego, że jest chyba najbardziej przyjaznym środowisku
naturalnemu, nie może być w warunkach naszego kraju alternatywą,
ani znaczącą częścią transportu towarowego. Przyczyna jest prozaiczna – małe zasoby wód powierzchniowych (rzek), duża nieregularność
przepływu, małe głębokości tranzytowe, często roztokowy charakter
biegu rzeki, co uniemożliwia, bez znacznej i kosztownej ingerencji
w środowisko, przystosowanie rzeki do żeglugi. Poza tym kłóci się
z wytycznymi RDW, która wskazuje na konieczność renaturalizacji
cieków wodnych. Transport śródlądowy możliwy jest jedynie na kilku
odcinkach naszych największych rzek, zaś na pozostałych powinniśmy
korzystać z rzek jako naturalnej drogi żeglugi turystycznej.
W projekcie „Polityki wodnej państwa...”11 autorzy stwierdzają, że
„Analiza funkcjonowania gospodarki wodnej oraz diagnoza stanu jej funkcjono11

Projekt polityki wodnej Państwa do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016)
przygotowany przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej cz. VI pkt.107 (str. 45)
[przyp. red.]
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wania wykazały, że system gospodarki wodnej wymaga istotnego usprawniania...
Najważniejszym warunkiem, który powinny spełniać proponowane zmiany, jest
poprawa szeroko rozumianego gospodarowania wodami”.
Tak! Konieczna jest głęboka reforma gospodarki wodnej, spójna
z prawem unijnym i z aktami prawa krajowego. Rodzi się wszakże pytanie: czy założenia tej reformy są poprawne i czy wypełniają zapisy
RDW?
Syntezą przyjętego modelu systemu gospodarowania wodą jest
schemat organizacyjny gospodarki wodnej skonstruowany wg założeń
reformy gospodarki wodnej (rys. 2 „Polityki wodnej państwa...”).
Organem właściwym w sprawach gospodarowania wodami ma być
Prezes KZGW12, który staje się samodzielnym organem podległym
bezpośrednio Prezesowi Rady Ministrów. Podlegają mu trzy piony.
Pion pierwszy obejmuje jednostki odpowiedzialne za zarządzanie zasobami wodnymi w układzie zlewniowym. Należą do nich dwa zarządy
dorzeczy: Odry i Wisły, w obrębie których wydzielono osiem jednostek niższego rzędu nazwanych regionami wodnymi. Z każdą z tych
jednostek współpracuje ciało doradcze, tzw. Rada Dorzecza lub Rada
Regionu.
Drugi pion to instytucje gospodarki budżetowej (IGB) zarządzające
majątkiem Skarbu Państwa. Powielają one strukturę pionu pierwszego,
nie mają jednak ciał doradczych. W gestii IGB pozostają główne rzeki,
drogi wodne, zbiorniki wód powierzchniowych. Pozostałe, małe rzeki
oraz budowle hydrotechniczne na tych rzekach przekazane zostaną
samorządom wojewódzkim (z nadzorem ze strony Prezesa KZGW).
Prezesowi KZGW podległe będą także: Państwowa Służba Hydrologiczno – Meteorologiczna i Państwowa Służba Hydrogeologiczna.
Nie oceniając założeń proponowanej reformy gospodarowania wodą,
należy zwrócić uwagę na fakt, że tworzone obecnie projekty ustaw nie
nawiązują, bądź burzą ten zaproponowany układ. Nie ma więc decyzji,
ku czemu zdąża nasze prawo w dziedzinie gospodarowania wodą.
Przywołam tu projekt ustawy z marca 2011 r. „o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi”13 opracowany w MSWiA. Ten
12
13

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej [przyp. red.]
Druk sejmowy nr 4184 [przyp. red.]
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projekt ustawy normujący szczegółowe rozwiązania w przypadku występowania powodzi, gwarantujący efektywne udzielanie pomocy osobom
poszkodowanym, przewiduje przy okazji również reformę gospodarki
wodnej proponując w art. 63 daleko idące zmiany w ustawie - prawo wodne. Zaproponowana (nieco zakamuflowana) reforma gospodarki wodnej
sprowadza się do likwidacji KZGW i przejęcia zadań przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej oraz utworzenia 16 wojewódzkich
zarządów gospodarki wodnej jako organów rządowej administracji zespolonej w województwie (czyli odstąpienia od zlewniowej gospodarki wodnej
na rzecz terytorialnych jednostek administracyjnych).
Godzi się podkreślić, że taki układ w zarządzaniu gospodarką
wodną, zastępujący jednostkę zlewniową przez jednostkę terytorialną,
której granice nie pokrywają się z granicami zlewni, spowoduje występowanie lokalnych konfliktów i konieczność różnego typu uzgodnień.
Można by złośliwe zapytać: czy w związku z tym MSWiA zamierza
modyfikować przebieg granic województw dostosowując je do granic
regionów wodnych (zlewni)?
Przedstawiony projekt ustawy jest sprzeczny z Ramową Dyrektywą
Wodną i odstępuje od zlewniowego modelu gospodarowania i zarządzania wodami. Wyraża niespójność w działaniu organów naszego
Państwa i miast poprawić spowoduje pogorszenie funkcjonowania
w sferze gospodarki wodnej.
Omówione wyżej wybrane zagadnienia z dziedziny gospodarowa
nia wodą w Polsce, w warunkach zobowiązań wynikających z przynależności do Unii Europejskiej pokazują, że nie mamy jeszcze ustalonej
jasnej i spójnej polityki wodnej Państwa, która stworzy bazę do głębokiej reformy gospodarki wodnej i tworzenia dobrego prawa realizującego w pełni cele Ramowej Dyrektywy Wodnej tzn.:
• osiągnięcia i utrzymania dobrego stanu wód, ekosystemów wodnych i od wody zależnych;
• zaspokojenia potrzeb wodnych ludności i gospodarki przy poszanowaniu zrównoważonego użytkowania wód;
• ochronę życia i mienia ludności oraz gospodarki przed skutkami
stanów nadzwyczajnych wywołanych przez wodę.
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Warto byłoby także znowelizować zapisy ustawy o działach administracji rządowej14, zwłaszcza art. 11 - dział gospodarka wodna, w taki
sposób, aby w zakresie działania tegoż działu znalazły się zapisy najbardziej zgodne z wymaganiami, jakie stawia Ramowa Dyrektywa Wodna.

Senator RP, prof dr hab. Jadwiga Rotnicka – profesor
na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
(specjalność hydrologia i gospodarka wodna). W latach 1990 – 2007 zasiadała w Radzie Miasta Poznania,
pełniąc w niej przez dwie kadencje funkcję Przewodniczącej. W swoim życiorysie ma również dziesięcioletni
okres pracy na stanowisku dyrektora oddziału banku
PKO BP S.A. Członek senackich komisji: Środowiska
oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, a także przewodnicząca Parlamentarnego
Zespołu ds. Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej. Jest
również zastępcą delegata do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

14

Ustawa z 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. Nr 65, poz.
437 ze zm.) [przyp. red.]

prof. dr hab. inż. Wojciech Majewski

GOSPODARKA WODNA W POLSCE
W LATACH ‚50 – ‚80

Streszczenie
Referat poświęcony jest przedstawieniu przemian, jakie nastąpiły
w gospodarce wodnej Polski XX wieku, po II wojnie światowej. Referat z konieczności sięga do czasów międzywojennych a nawet do okresu zaborów. Na wstępie zdefiniowano, co rozumiemy pod określeniem
gospodarka wodna jak również zasoby wodne, jakimi dysponuje Polska. Przedstawiono osiągnięcia gospodarki wodnej w Polsce w okresie
międzywojennym a następnie okres powojenny do czasu transformacji
ustrojowej w Polsce. Omówiono większość obiektów hydrotechnicznych i hydroenergetycznych, jakie powstały w okresie powojennym
w Polsce. Podano również zarys programów badawczych dotyczących
szeroko pojętej inżynierii i gospodarki wodnej, jakie zostały zrealizowane w tym czasie.

Wprowadzenie
Omawiając w referacie zmiany, jakie nastąpiły w gospodarce wodnej Polski na przestrzeni lat po II wojnie światowej aż do końca lat 80.,
trzeba przede wszystkim jasno zdefiniować, co rozumiemy pod określeniem gospodarka wodna. Drugim istotnym aspektem jest przedsta-
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wienie stanu zasobów wodnych Polski, które w tych latach nie uległy
zmianom. Natomiast wiele zmian nastąpiło w systemie zarządzania
gospodarką wodną. Mówiąc o gospodarce wodnej Polski po II wojnie
światowej nie sposób, choćby w skrócie, nie nawiązać do problemów
gospodarki wodnej w okresie międzywojennym a nawet do okresu rozbiorów Polski.

Gospodarka wodna
Gospodarka wodna obejmuje wszelkie zagadnienia związane z zasobami wód powierzchniowych i podziemnych, zaopatrzenie w wodę
ludności, przemysłu i rolnictwa, ochronę jakości wód powierzchniowych i podziemnych, wykorzystanie wód powierzchniowych dla celów
energetycznych i żeglugowych, wykorzystanie wód do celów rekreacji,
sportów i turystyki, ochronę przed powodzią i łagodzenie skutków suszy oraz ochronę ekosystemów wodnych i od wody zależnych. Działalność w gospodarce wodnej musi odbywać się w sposób zintegrowany
i zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju.
Podstawą gospodarki wodnej są zasoby wód powierzchniowych
i podziemnych wraz z systemami ich magazynowania przesyłania i dystrybucji. Zasoby wodne są zasilane opadami atmosferycznymi, które
przechodzą w przepływ rzeczny bądź zasilają wody podziemne.
Podstawowym wskaźnikiem dostępności zasobów wodnych jest
objętość wody odpływająca z danego terenu w ciągu roku podzielona
przez liczbę mieszkańców zamieszkujących dany teren. Wskaźnik dostępności wody poniżej 2000 m3 na mieszkańca i rok uważany jest za
bardzo mały.
Warto dodać, że pod pojęciem gospodarki wodnej rozumiemy również dyscyplinę naukową zajmującą się badaniami zasobów wodnych
i ich zarządzaniami.
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Polskie zasoby wodne i ich wykorzystanie
Wielkość zasobów wodnych zależna jest od wartości opadów atmosferycznych, które są podstawowym źródłem zasilania. Polska położona jest w Europie środkowej, gdzie klimat należy do grupy klimatów
umiarkowanych. Średnie z wielolecia opady atmosferyczne w Polsce
wynoszą około 620 mm, co daje średni z wielolecia odpływ rzekami do
Morza Bałtyckiego około 62 km3. Przy obecnej liczbie ludności Polski
38,2 mln mieszkańców otrzymujemy wartość wskaźnika dostępności
wody w roku średnim około 1600 m3 na mieszkańca rocznie, co stawia
nas na jednym z ostatnich miejsc w Europie i uważana jest za wartość
bardzo niską. Ten wskaźnik dla całej Europy wynosi około 4500 m3.
Zasoby wodne w Polsce, w Europie i na świecie są niestety rozłożone w sposób bardzo nierównomierny zarówno w przestrzeni jak
i w czasie. Sytuację zasobów wodnych i ich nierównomiernego rozkładu pogarszają obecnie zmiany klimatyczne powodujące coraz częstsze
pojawianie się sytuacji ekstremalnych.
Gospodarowanie zasobami wodnymi w Polsce pogarsza fakt bardzo małej pojemności sztucznych zbiorników wodnych. Pojemność
ta wynosi obecnie około 6% średniego rocznego odpływu rzekami do
morza tj. około 4 km3. W sąsiadujących z nami krajach ten wskaźnik
przekracza 10%. Dodatkowo niekorzystną cechą wykorzystania zasobów wodnych w Polsce jest ich niska jakość, co wymaga specjalnych
technologii przy ich uzdatnianiu. Mimo stosunkowo rozległej sieci
dróg wodnych wykorzystanie naszych rzek i kanałów do celów żeglugowych jest bardzo skromne. Podobnie wygląda sytuacja z wykorzystaniem naszych rzek w energetyce wodnej. Często występujące w Polsce powodzie powodują ogromne straty ekonomiczne, społeczne, ale
również ekologiczne. Te fakty wskazują, że stan gospodarki wodnej
w Polsce jest krytyczny a gospodarka wodna ma niestety bardzo niską
rangę i cierpi na brak zrozumienia u decydentów.
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Gospodarka wodna w Polsce w okresie międzywojennym
Polska po pierwszej wojnie światowej była bardzo zniszczona działaniami wojennymi. Dorobek gospodarki wodnej okresu międzywojennego był bardzo skromny, bo rzutował na niego przeszło stuletni
okres zaborów.
Wisła i jej dorzecze były podzielone między trzech zaborców.
Na Wiśle górnej i środkowej nic się praktycznie nie działo w zakresie gospodarki wodnej. Na odcinku Wisły dolnej o długości 220 km
od miejscowości Silno do morza pod koniec XIX wieku wykonano
regulację dla celów żeglugowych i obwałowano ten odcinek dla
ochrony przeciwpowodziowej na przepływ o prawdopodobieństwie
1%. W związku z systematycznie pojawiającymi się powodziami
w rejonie Żuław wykonano w 1895 r. zmianę ujściowego odcinka
Wisły w postaci przekopu i odcięcia budowlami hydrotechnicznymi
od głównego koryta Wisły Nogatu, Wisły Gdańskiej i Szkarpawy.
Było to bardzo śmiałe, ale również skuteczne rozwiązanie, które
funkcjonuje do dnia dzisiejszego.
W zniszczonym wojną i zaborami kraju istniały inne ważniejsze
priorytety, niż gospodarka wodna. Nie można jednak powiedzieć, że
nie zrobiono niczego. Przede wszystkim powstało wiele planów rozwoju żeglugi śródlądowej i regulacji rzek. Powstały pierwsze plany zagospodarowania Wisły i wykorzystania jej do celów gospodarczych, jak
również rekreacyjnych. W 1919 r. Sejm uchwalił specjalną ustawę o budowie kanałów żeglugowych15, regulacji rzek i budowie zbiorników
wodnych. Niestety ten dwudziestoletni okres był zbyt krótki dla wdrożenia ambitnych planów. Wybudowano jednak zapory i elektrownie
wodne Gródek i Żur na Wdzie, zaporę Porąbka na Sole a po tragicznej
powodzi w 1934 r. rozpoczęto w 1935 r. budowę zapory Rożnów na
15

Ustawa z dnia 9 lipca 1919 r. o budowie kanałów żeglownych, tudzież regulacji rzek
żeglownych i spławnych (Dz. U. Nr 59, poz. 356) [przyp. red.]
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Dunajcu. Ważnymi konsultantami w tych sprawach byli profesorowie
Pomianowski16 i Narutowicz17, późniejszy prezydent RP.
Zapora i elektrownia wodna Gródek o mocy instalowanej 5,6 MW
została oddana do eksploatacji w 1923 r. Zapora i elektrownia wodna
Żur o mocy 12 MW rozpoczęła działalność w 1930 r. Obie te elektrownie zostały połączone linią wysokiego napięcia z budową portu
w Gdyni. Projektantem i budowniczym obu obiektów był prof. A.
Hoffmann18. Te dwie elektrownie wodne przyczyniły się walnie do
elektryfikacji Pomorza i dały pracę wielu tysiącom robotników, co zlikwidowało bezrobocie w tym regionie. Ciekawostką było utworzenie
przez prof. A. Hoffmanna przy elektrowni Gródek zakładu produkującego czajniki i żelazka elektryczne, aby zwiększyć popyt na energię
elektryczną. Powstałe przy obu zaporach zbiorniki wodne przyczyniły
się do rozwoju turystyki i rekreacji w tym regionie.
Zapora Porąbka na Sole miała charakter przeciwpowodziowy
i utworzyła zbiornik o pojemności 27 mln. m3. Budowę rozpoczęto w 1922 r. a ukończono dopiero w 1937 r., co spowodowane było
trudnościami finansowymi. Elektrownię wodną przy zaporze Porąbka
zbudowano dopiero po drugiej wojnie światowej.
Bardzo ważnym obiektem hydrotechnicznym była zapora i elektrownia Rożnów na Dunajcu. Obiekt ten został zaplanowany po katastrofalnej powodzi na Dunajcu w 1934 r. a jego celem była ochrona
przeciwpowodziowa oraz produkcja energii elektrycznej potrzebna dla
Centralnego Okręgu Przemysłowego. Pojemność zbiornika wyniosła
200 mln m3 natomiast moc instalowana elektrowni wynosiła 50 MW.
Jest to betonowa zapora typu ciężkiego o wysokości 49 m. Budowę
zapory i elektrowni przerwała wojna. Dokończenie budowy nastąpiło
Karol Pomianowski - (ur. 29 września 1874 we Lwowie, zm. 2 lipca 1948 w Rabce) profesor hydrotechniki, inicjator budowy zapory na Dunajcu w Rożnowie. [przyp. red.]
17
Gabriel Narutowicz herbu własnego (ur. 17 marca 1865 w Telszach, zm. 16 grudnia
1922 w Warszawie) – inżynier hydrotechnik, elektryk, profesor Politechniki w Zurychu, minister robót publicznych, minister spraw zagranicznych, pierwszy Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. [przyp. red.]
18
Alfons Hoffmann (ur. 12 listopada 1885 w Grudziądzu, zm. 30 grudnia 1963
w Gdańsku) – polski inżynier - elektryk, wychowanek i profesor Politechniki Gdańskiej, działacz państwowy i społeczny [przyp. red.]
16
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w okresie okupacji. Dzięki działającej w tym regionie Armii Krajowej,
miejscowej ludności jak i obsłudze obiektu udało się ochronić zaporę
przed zniszczeniem przez cofające się w 1944 r. oddziały niemieckie. Warto przypomnieć, że na budowie zapory i elektrowni Rożnów
doświadczenie inżynierskie zdobyli przyszli wybitni profesorowie hydrotechnicy Balcerski, Czetwertyński, Tuszko i Żmigrodzki. Po zakończeniu wojny wybudowano poniżej Rożnowa stopień wyrównawczy
Czchów.

Gospodarka wodna w Polsce po II wojnie światowej
Polska po II wojnie była bardzo zniszczona i dopiero tworzyły się
zręby nowej administracji państwowej w nowym układzie geograficznym. Sprawy gospodarki wodnej powierzono początkowo Ministerstwu Komunikacji (Departamentowi Dróg Wodnych), w 1948 r. gospodarkę wodną przekazano Ministerstwu Żeglugi.
W 1956 r. Komitet Gospodarki Wodnej PAN po wielu pracach
studialnych opracował bardzo ważny dokument, jakim był Zarys Planu
Perspektywicznego Gospodarki Wodnej w Polsce do 1975 r. Został on opublikowany w 1959 r. w Państwowym Wydawnictwie Naukowym. Plan ten
mógł uchodzić za wzorcowy, uwzględniający szeroko pojęte problemy
gospodarki wodnej i rozwój gospodarczy kraju.
W 1960 r. doceniając wagę gospodarki wodnej powołano do życia
Centralny Urząd Gospodarki Wodnej (CUGW), który miał zajmować
się całością gospodarki wodnej w Polsce. Powołano Okręgowe Dyrekcje Gospodarki Wodnej, których zadaniem było zajmowanie się
głównymi rzekami. Utworzono również nadal działające Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych. Obecnie podlegają one
Zarządom województw.
Niestety na początku lat 80. nastąpiła w Polsce wyraźna recesja
gospodarcza i rząd nie miał odpowiedzi na ciągłe i uzasadnione oczekiwania CUGW-u w dziedzinie poważnie zaniedbanej gospodarki wodnej. Dlatego w 1972 r. podjęta została przez władze polityczne decyzja
o likwidacji tej instytucji i przekazaniu wszystkich spraw gospodarki
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wodnej Ministerstwu Rolnictwa. Nie było to najlepsze rozwiązanie,
gdyż Ministerstwo Rolnictwa w sposób priorytetowy podchodziło do
spraw gospodarki wodnej w rolnictwie, tymczasem w tym okresie było
to sprawą drugorzędną. Priorytetem było zaopatrzenie w wodę szybko
rozwijającego się przemysłu oraz ludności.
W 1985 r. zostało powołane Ministerstwo Ochrony Środowiska,
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, które przejęło sprawy gospodarki
wodnej. Niestety ministerstwo to było zdominowane przez przyrodników i ekologów i sprawy gospodarki wodnej były w nim problemem
drugorzędnym. Na początku 1973 r. utworzono Instytut Meteorologii
i Gospodarki Wodnej (IMGW) z połączenia Państwowego Instytutu
Hydrologiczno-Meteorologicznego (PIHM) i Instytutu Gospodarki
Wodnej. W chwili obecnej jest to jedyny instytut resortowy zajmujący
się problematyką gospodarki wodnej i podlega Ministerstwu Środowiska. Problematyka wód podziemnych znajduje się w Państwowym
Instytucie Geologicznym, który jest też instytutem resortowym podległym temu samemu Ministerstwu.
Po kilku zmianach nazwy mamy obecnie Ministerstwo Środowiska, któremu podlega Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (KZGW),
zajmujący się całością planowania i koordynacji w zakresie gospodarki
wodnej.
Po zakończeniu II wojny światowej powstało szereg znaczących
obiektów hydrotechnicznych i hydroenergetycznych w dorzeczu Wisły,
służących do dziś. Inwestycje te miały zabezpieczyć przede wszystkim
rosnące zapotrzebowanie na wodę przemysłu, energetyki i ludności.
Niestety potrzeby te były często znacznie wyolbrzymiane bez specjalnego uzasadnienia. Zawodził też rachunek ekonomiczny. Pierwsze
działania były ukierunkowane na wykorzystanie rzek do celów żeglugowych i energetycznych oraz zaopatrzenie w wodę. Dużo uwagi
poświęcono utworzeniu nowych obszarów rolniczych przez zastosowanie melioracji. Melioracje te prowadziły często jedynie do osuszenia
podmokłych terenów, podczas gdy słowo „melioracja” oznacza poprawę, a więc zapewnienie optymalnych warunków wilgotnościowych
uprawianych gleb. Mało uwagi niestety zwracano na uwarunkowania
przyrodnicze występujące przy realizacji nowych obiektów.
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Szybki rozwój przemysłu, urbanizacja oraz coraz szersze stosowanie nawozów sztucznych w rolnictwie doprowadziło do pogarszania jakości wód rzecznych, wód w jeziorach jak również stanu
jakościowego wód podziemnych. Wielu nowym obiektom przemysłowym wykorzystującym wodę w procesach technologicznych nie
towarzyszyła budowa oczyszczalni ścieków. Wiele miast nie posiadało oczyszczalni ścieków i odprowadzało nieoczyszczone ścieki
wprost do rzek.
W 1962 r. na Narwi oddano do eksploatacji stopień Dębe tworzący
Zalew Zegrzyński. Elektrownia wodna szczytowo-przepływowa o spadzie 5,5 m składa się z czterech turbin Kaplana o mocy instalowanej
20 MW. Po koronie zapory przebiega droga. Utworzony przez zaporę
Zalew Zegrzyński spełnia dziś ważne funkcje w zaopatrzeniu w wodę
oraz jako zaplecze turystyczno-rekreacyjne Warszawy.
W 1961 r. ukończono budowę i oddano do eksploatacji zaporę
i elektrownię wodną Koronowo na Brdzie. Elektrownia wodna ma moc
całkowitą 27 MW dzięki wykorzystaniu jako doprowadzenia wody kanału energetycznego oraz rurociągów o długości 96 m. Dzięki spiętrzeniu powstał zbiornik wodny Koronowo o pojemności 77 mln m3.
W 1966 r. oddano do eksploatacji po 6 latach budowy zaporę,
zbiornik i elektrownię wodną Tresna. Zapora jest typu ziemnego i tworzy zbiornik o pojemności 100 mln m3, głównie dla celów przeciwpowodziowych. Elektrownia wodna ma moc 21 MW. Poniżej zapory
Porąbka znajduje się zapora i zbiornik wyrównawczy Czaniec.
Z zaporą i elektrownią wodną Porąbka te trzy obiekty tworzą kaskadę rzeki Soły. Utworzony przez Zaporę Porąbka zbiornik zwany
Jeziorem Międzybrodzkim jest obecnie wykorzystywany jako zbiornik
dolny elektrowni szczytowo-pompowej Porąbka-Żar. Zbiornik górny
elektrowni, wykonany w sposób sztuczny znajduje się na szczycie pobliskich wzgórz około 400 m ponad poziomem wody w zbiorniku międzybrodzkim. Elektrownia podziemna posiada 4 jednostki odwracalne
o łącznej mocy w trybie turbinowym 500 MW. Elektrownia została
oddana do eksploatacji w 1979 r.
W 1968 r. została oddana do eksploatacji największa w Polsce zapora betonowa typu ciężkiego Solina na rzece San. Zapora ma wysokość
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82 m i tworzy zbiornik o powierzchni 2200 ha i pojemności 470 mln
m3. Przy zaporze znajduje się elektrownia wodna o mocy 136 MW,
która miała pracować jako szczytowa i dlatego poniżej wybudowano
stopień wyrównawczy Myczkowce z małą elektrownią przepływową
o mocy 8,4 MW. Dziś elektrownia wodna Solina posiada dwie jednostki
klasyczne a dwie odwracalne.
W 1970 r. oddano do eksploatacji stopień Włocławek na dolnej
Wiśle, który miał stanowić pierwszy obiekt kaskady energetyczno-żeglugowej dolnej Wisły. Zaraz po nim miał powstać następny stopień
Wyszogród powyżej i stopień Ciechocinek poniżej. Realizacja stopnia Ciechocinek była już poważnie zaawansowana. Wykonano projekt
techniczny, dokonano wykupu gruntów i zaczęto przygotowywać plac
budowy. Do dziś stopień Włocławek funkcjonuje jako pojedynczy stopień na dolnej Wiśle.
Stopień Włocławek składa się z ziemnej zapory czołowej, elektrowni wodnej o mocy 162 MW składającej się z sześciu turbozespołów typu Kaplana, jazu przelewowego składającego się z dziesięciu
przęseł o długości po 20 m zamykanych zasuwami powłokowymi,
śluzy żeglugowej i przepławki dla ryb. Po koronie stopnia przebiega
dwupasmowa droga łącząca oba brzegi Wisły. Elektrownia wodna
pracuje obecnie tylko przepływowo i wytwarza w średnim roku hydrologicznym 750 GWh energii elektrycznej. Przez 40 lat stopień
pracuje jako pojedynczy obiekt a nie w kaskadzie, co wywołało
w przeszłości wiele problemów.
Wszystkie te obiekty zostały wykonane przy dominującym udziale
polskich projektantów i polskich firm wykonawczych. Jedynie część
specjalistycznego wyposażenia (głównie turbiny) była sprowadzana
z zagranicy. Powstało wiele specjalistycznych biur projektowych dysponujących wysoko wykwalifikowaną kadrą projektantów.
Na uczelniach technicznych (Politechniki) i Akademiach Rolniczych rozwijały się kierunki studiów związane z hydrotechniką i budownictwem wodnym. Na uczelniach i w instytutach badawczych, resortowych i PAN, istniały laboratoria hydrauliczne i zespoły badawcze,
które oprócz krajowych rozwiązywały ważne problemy z dziedziny
gospodarki wodnej na świecie.
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Warto zwrócić uwagę, że niestety przy powstawaniu nowych obiektów hydrotechnicznych stosunkowo mało uwagi zwracano na oddziaływanie tych obiektów na środowisko. Sytuacja w tym względzie
w miarę upływu czasu uległa zasadniczej zmianie.
W 1978 r. władze polityczne PRL podjęły, na szeroką skalę zakrojony Program zagospodarowania Wisły i jej dorzecza. Skrótowo był on
nazywany Programem Wisła. Program ten poprzedziło wiele innych
prac studialnych i badawczych.
W latach 1969 – 1972 zastosowano w Polsce po raz pierwszy metody analizy systemowej do opracowania programu inwestycyjnego
gospodarki wodnej w dorzeczu Wisły. Prace te były realizowane przez
polskich naukowców i projektantów przy częściowej pomocy technicznej i finansowej Funduszu Rozwoju ONZ. Był to znaczący krok naprzód w rozwiązywaniu wielu problemów inwestycyjnych gospodarki
wodnej w Polsce.
W latach 1972-75 realizowany był Problem Węzłowy 10.1.2.
Zagospodarowanie i ochrona zasobów wodnych w Polsce. W 1976 r.
rozpoczęto realizację Programu Rządowego PR-7 Kształtowanie
i wykorzystanie zasobów wodnych. Program ten był w pewnej
części kontynuacją poprzedniego programu realizowanego przy
współpracy ONZ. PR-7 dotyczył całości zasobów wodnych Polski. W ramach tego programu powstało wiele interdyscyplinarnych
zespołów badawczych składających się z pracowników naukowych
uczelni, instytutów naukowych, biur projektowych oraz organizacji gospodarczych. Powstało wiele wartościowych prac naukowych
i wdrożeniowych oraz szereg interesujących publikacji. Program
ten przyczynił się do znacznego podniesienia poziomu polskich
zespołów badawczych w dziedzinie gospodarki wodnej. Zakończył
się w 1985 r.
Program zagospodarowania Wisły i jej dorzecza rozpoczęty w 1978 r. był bardzo szerokim i wszechstronnym programem
społeczno-gospodarczym o wyraźnej podbudowie naukowej. Obejmował on przede wszystkim Wisłę i jej dorzecze. Realizację tego
programu przewidziano na okres najbliższych 20 lat, to jest w perspektywie do 2000 r. Do realizacji tego programu powołano specjal-
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ny zespół Komitetu Rady Ministrów oraz Biuro do szczegółowego
opracowania tego Programu.
Program brał pod uwagę przede wszystkim założenia rozwoju
kraju w zakresie przemysłu, rolnictwa, energetyki oraz transportu.
Podstawowym czynnikiem było przewidywane zaopatrzenie na wodę.
Program uwzględniał też takie aspekty jak poprawę jakości wód powierzchniowych i podziemnych, ochronę naturalnego środowiska jak
również przeciwdziałanie powodziom i suszom. Założony bez szczegółowych uzasadnień rozwój gospodarki kraju wymagał olbrzymich
ilości wody. Warto choćby przytoczyć prognozowany pobór wody na
koniec XX wieku w wielkości 40 km3, co było ilością znacznie przekraczającą możliwości wód powierzchniowych i podziemnych kraju.
Co najważniejsze, program nie był oparty na realnych przesłankach
ekonomicznych, uzasadniających proponowane budowle hydrotechniczne. Po 1980 r. w Polsce nastąpił poważny kryzys ekonomiczny, co
całkowicie przekreśliło realizację tego programu. Dziś o Programie
Wisła możemy mówić w kategoriach historycznych.
W latach 1986-90 realizowany był Centralny Program Badawczo Rozwojowy CPBR 11.10. Gospodarka wodna. Tak więc w latach 1970-1990
realizowane były różne programy badawczo rozwojowe, dotyczące szeroko pojętej gospodarki wodnej, co znacząco wpłynęło na jakość prac
badawczych w tej dziedzinie oraz podniesienie poziomu naukowego.
W 1974 r. weszło w życie kolejne prawo wodne. W 2001 r. uchwalono nowe prawo wodne19, które przetrwało do dnia dzisiejszego po
wielu nowelizacjach.
W 1989 r. Polska przeszła na system gospodarki wolnorynkowej,
a w 2004 r. staliśmy się członkiem Unii Europejskiej, co całkowicie
zmieniło podejście do spraw gospodarki wodnej.

19

Ustawa dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz.2019
z póz. zm.) [przyp.red.]
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Podsumowanie
Polska jest krajem o bardzo skromnych zasobach wodnych. Nie
odczuwamy jednak obecnie braku wody przede wszystkim dlatego, że
nasze rolnictwo pobiera niewielkie ilości wody (10% całego poboru).
Pojemność zbiorników retencyjnych w Polsce jest bardzo mała, co rzutuje na wykorzystanie rzek do celów energetycznych czy żeglugowych.
Ponosimy z tego powodu większe straty w przypadku pojawienia się
powodzi i susz.
Gospodarka wodna na przestrzeni lat po II wojnie światowej nie
uzyskała należytej rangi w gremiach decyzyjnych zarówno pod względem finansowania infrastruktury hydrotechnicznej, odpowiednich
systemów organizacyjnych, jak i wykorzystania rzek do celów żeglugowych i energetycznych. Priorytet natomiast uzyskały obecnie sprawy przyrodnicze i ekologiczne dzięki odpowiednim uregulowaniom
prawnym. O gospodarce wodnej mówi się jedynie w momencie kataklizmów takich jak powodzie i susze. Na ogół już po roku od tych
zdarzeń zostają one prawie całkowicie zapomniane przez decydentów.
Ponosimy ogromne straty ekonomiczne wywołane powodziami, ale
często brak jest niezbędnych środków nawet na naprawę uszkodzeń
wywołanych powodzią.
Warto jednak przypomnieć, że obiekty hydrotechniczne i hydro-energetyczne wybudowane w okresie międzywojennym i po wojnie
funkcjonują do chwili obecnej w sposób należyty, przynosząc wymierne korzyści w postaci zaopatrzenia w wodę czy produkcji energii elektrycznej odnawialnej i ekologicznie czystej.

Prof. dr hab. inż. Wojciech Majewski ukończył studia na Wydziale Budownictwa Wodnego Politechniki
Gdańskiej i studia podyplomowe z inżynierii wodnej
na Uniwersytecie w Glasgow. Doktorat uzyskał w Instytucie Budownictwa Wodnego PAN, gdzie rozpoczął pracę po ukończeniu studiów. Habilitację obronił
na Wydziale Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej.
W 1990 r. otrzymał nominację na tytuł profesora
w dziedzinie nauk technicznych. Przez wiele lat prowadził prace badawcze, ale również działalność dydaktyczną. Był koordynatorem i wykonawcą wielu
hydraulicznych badań konstrukcji hydrotechnicznych
w kraju i zagranicą, w tym stopnia wodnego Włocławek, badań związanych z projektem elektrowni
szczytowo-pompowej i jądrowej Żarnowiec, badań poświęconych powodzi zatorowej
na zbiorniku Włocławek w 1982r., projektowi zagrożenia powodziowego Gdańska
po powodzi w 2001 r. Brał udział w pracach badawczych w ramach Międzynarodowego Programu Hydrologicznego. W latach 1991 –1997 był kierownikiem Katedry
Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej Politechniki Gdańskiej. W latach 2000
– 2004 był dyrektorem naczelnym Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku.
Uczestniczył w pracach wielu organizacji naukowych w kraju i zagranicą. Wypromował
wielu inżynierów, magistrów i doktorów z dziedziny inżynierii i gospodarki wodnej.
Jest autorem ponad 300 publikacji w języku polskim i angielskim, w tym szeregu książek i monografii. Obecnie jest zatrudniony w Instytucie Meteorologii i Gospodarki
Wodnej w Warszawie oraz jest wiceprzewodniczącym Komitetu Gospodarki Wodnej
PAN. Prowadzi wykłady na specjalnym studium w języku angielskim Environment
Protection and Management na Politechnice Gdańskiej.

doc. dr inż. Janusz Żelaziński

MITY TRADYCYJNEJ GOSPODARKI WODNEJ

Streszczenie
Tradycyjną gospodarką wodną nazywam zasady działania powszechnie praktykowane do czasu, gdy Komisja Europejska przyjęła dwie Dyrektywy: Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady
Nr 2000/60/WE z 23 października 2000 r. w sprawie ustanowienia
ram dla działalności Wspólnoty w dziedzinie polityki wodnej (zwaną potocznie Ramową Dyrektywą Wodną, RDW) oraz Dyrektywę
2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października
2007 r. ws. oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (zwaną
potocznie Dyrektywą Powodziową). W referacie wykażę, iż tradycyjna gospodarka wodna była (i w Polsce jest nadal) skutkiem anachronicznych przekonań, które nazwałem mitami. Omówię następujące
błędne przekonania (mity):
1) upośledzenie Polski pod względem dostępności zasobów wodnych;
2) niewielkie zużycie wody w Polsce i jego nieuchronny wzrost;
3) przekonanie, iż śródlądowy transport wodny jest tani i „przyjazny środowisku”;
4) przekonanie, iż energetyka wodna jest tania i „przyjazna środowisku”;
5) przekonanie, iż zwiększenie nakładów na obwałowania, regulację rzek i budowę zbiorników retencyjnych zmniejszy szkody
powodziowe;
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6) przekonanie, iż rozwój retencji naturalnej i sztucznej (w tym
„małej retencji”) zlikwiduje zagrożenie powodzią i suszą;
7) przekonanie, iż inwestowanie w rozwój sztucznej retencji (w tym
tak zwanej małej retencji) jest niezbędne dla zaopatrzenia rolnictwa w wodę.
Mit - fałszywe przekonanie, uznawane bez dowodu; wymysł, bajka, legenda.

(Słownik wyrazów obcych PWN)

Różnice pomiędzy tradycyjnym
i współczesnym definiowaniem celów
i metod działania gospodarki wodnej
Mity są elementem kultury i zawsze odgrywały wielką rolę w życiu
ludzi. Jednakże, jeśli „fałszywe przekonanie, uznawane bez dowodu”
staje się podstawą podejmowania decyzji politycznych i działalności gospodarczej, to skutki takich działań mogą powodować istotne
szkody. Sytuacja taka ma często miejsce w polskiej gospodarce wodnej. Zanim przejdziemy do omawiania poszczególnych mitów rozważymy ich główną przyczynę, którą jest anachronizm dominujących
w Polsce poglądów na gospodarkę wodną, niestety znajdujący wyraz
w polskim ustawodawstwie oraz dokumentach z tego ustawodawstwa
wynikających.
Podstawowe europejskie akty prawne określające cele i metody
działania gospodarki wodnej to:
–– Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE
z dnia 23 października 2000 roku ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej;
–– Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23
października 2007 r. w sprawie Oceny ryzyka powodziowego
i zrządzania nim.
Ramowa Dyrektywa Wodna uznaje za główny cel gospodarowania wodami uzyskanie/utrzymanie dobrego stanu ekosystemów
wodnych i od wody zależnych. RDW uznaje zasadność wykorzysty-
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wania przez człowieka zasobów wodnych oraz konieczność ochrony
przed zjawiskami ekstremalnymi (powodzią i suszą), ale pod warunkiem, że podejmowane działania nie spowodują pogorszenia stanu
ekosystemów wodnych i od wody zależnych. Ponadto RDW wprowadza mechanizm rynkowy poprzez zwrot kosztów usług wodnych,
ograniczający marnotrawstwo środków publicznych.
Dyrektywa Powodziowa jest efektem dyskusji prowadzonych na
forum UE, i przyjęcia w 2003 roku jednolitych wytycznych minimalizowania skutków powodzi zawartych w Dokumencie najlepszych
praktyk: „Best practices on flood prevention and mitigation”20.
W posumowaniu tego dokumentu stwierdzono, że:
–– eliminacja powodzi jest nierealna, natomiast racjonalne jest dążenie do minimalizacji ryzyka;
–– sukces w ochronie przed powodzią można osiągnąć tylko poprzez działania interdyscyplinarne (planowanie przestrzenne,
systemy ubezpieczeń, edukację, systemy alarmowe, sprawną
ewakuację, budownictwo hydrotechniczne, oraz przywrócenie
naturalnych obszarów retencyjnych zniszczonych przez melioracje, obwałowania i regulację rzek).
Wprowadzenie Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej stanowi przełom w podejściu do gospodarowania wodą, co
budzi sprzeciw zwolenników podejścia tradycyjnego.
Tradycyjne podejście do gospodarowania zasobami wodnymi zdefiniowano w opracowaniu „Metody analizy użytkowania zasobów wodnych” wykonanym pod redakcją dr Marka Wąsowicza w ramach CPBR
03. 09 „Zarządzanie gospodarką wodną”, Warszawa 1990 r.
„Celem zarządzania wodami powierzchniowymi i podziemnymi jest zaspokojenie potrzeb związanych z zasobami wodnymi (w tym potrzeby ochrony przed
żywiołem wodnym i suszą) z zachowaniem zasady rozwoju zrównoważonego,
a w szczególności:
1) zaopatrzenie ludności w zdrową wodę pitną oraz dla zachowania higieny,
2) ochrona przed skutkami powodzi i suszy,

20

http://ec.europa.eu/enviroment/water/flood_risk/pdf/floding_besprctice.pdf
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3) ochrona zasobów wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem i nadmierną eksploatacją,
4) ochrona ekosystemów wodnych i od wody zależnych,
5) zaopatrzenie w wodę rolnictwa i przemysłu,
6) zaspokojenie potrzeb związanych z turystyką, sportem i rekreacją,
7) tworzenie warunków dla energetycznego i transportowego oraz rybackiego
wykorzystania wód.”
Podejście tradycyjne uznaje równorzędność wymienionych siedmiu celów oraz traktuje budownictwo hydrotechniczne finansowane
ze środków budżetowych jako sposób realizacji tyh celów.
Budzi to wątpliwości. Dobry stan wód gwarantuje wszystkim
mieszkańcom kraju zaspokojenie potrzeby podstawowej – dostępu
do zdrowej wody, co jest obowiązkiem państwa. Cel główny RDW
zaspokaja więc podstawowe potrzeby wszystkich mieszkańców i są
to potrzeby dla których nie istnieją substytuty. W sytuacji braku
środków publicznych na zaspokojenie wszystkich potrzeb konieczna jest hierarchizacja celów umożliwiająca koncentrację wydatków
na działania służące zaspokojeniu potrzeb najważniejszych. Inne
potrzeby, a zwłaszcza potrzeby żeglugi, energetyki wodnej i rybactwa,
to w istocie potrzeby niewielkich grup interesu, które powinny być
zaspokajane bez pogarszania stanu wód i na koszt zainteresowanych
(zgodnie z zasadą zwrotu kosztów usług wodnych). Ponoszenie przez
ogół podatników kosztów zaspokajania potrzeb niewielkich grup interesu budzi wątpliwości i co najważniejsze jest niezgodne z obowiązującym prawem. Niezgodność powszechnej w Polsce praktyki
z RDW i DP jest w znacznej mierze spowodowana kultywowaniem
pewnych mitów, co stanowi przedmiot rozważań w dalszym tekście
niniejszego artykułu.

Mity
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 13 września 2005 przyjęła
dokument pt: „Strategia gospodarki wodnej” (jest to jak dotychczas
jedyny dokument o charakterze strategicznym przyjęty przez rząd);
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w rozdziałach: „Diagnoza gospodarki wodnej” (str. 6 –17) oraz „Syntetyczna ocena stanu gospodarki wodnej” (str. 17 – 20) podano stwierdzenia o charakterze mitów.
Mit 1
W Strategii... (str. 6) napisano: „Wskaźnik dostępności wody dla
ludności i gospodarki wodnej, wyrażony ilorazem średniego rocznego
odpływu do ilości mieszkańców wynosi ok. 1600 m3/mieszkańca/rok
wobec około 4500 średnio w Europie”. Jest to fakt, natomiast mitem
jest wyprowadzone z tego faktu przekonanie o pilnej konieczności
budowania w Polsce licznych zbiorników retencyjnych. Skutkiem tego
przekonania są realizowane aktualnie przedsięwzięcia „Program małej
retencji” oraz „Krajowy program rozwoju retencji”.
Stan faktyczny
Sąsiednie w stosunku do Odry i Wisły wielkie rzeki europejskie
(Łaba na zachodzie i Niemen na wschodzie) mają nieco większe od
naszych rzek spływy jednostkowe21. Wysokie oceny średnich zasobów wielu krajów europejskich są obok wspomnianego wyżej stosunkowo niskiego spływu jednostkowego Wisły i Odry skutkiem
kilkakrotnego uwzględniania w bilansie tych samych zasobów rzek
tranzytowych (np. Dunaju i Renu) oraz istnienia w Europie północnej
krajów o wielkich zasobach i małej gęstości zaludnienia (np. Islandia, Norwegia, Szwecja, Finlandia). W Polsce zasoby „importowane”
(część zlewni Narwi i Odry) są zaniedbywane, a gęstość zaludnienia
względnie wysoka, aczkolwiek mniejsza niż w rozwiniętych krajach
Europy zachodniej. Bliższą analizę dostępności zasobów wodnych
w krajach europejskich przeprowadzono w dostępnym w Internecie
raporcie Europejskiej Agencji Środowiskowej (EEA)22. W raporcie
analizowano następujące wskaźniki:
–– „WEI”, zdefiniowany jako wyrażony w procentach stosunek średniej rocznej objętości eksploatowanych (pobieranych z zasobów
21
22

Byczkowski A., (1996) Hydrologia, tom II, Wydawnictwo SGGW Warszawa [przyp. red.]
EEA Report No 2/2009 – Water resources across Europe – confronting water
scarcity and drought www.eea.europa.eu.publications/water-resources-aross Europe [przyp. red.]
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powierzchniowych i podziemnych) wód do średnich rocznych
z wieloleciach (długoterminowych) zasobów wodnych kraju.
–– „WEI – energia”, jak wyżej, lecz z pominięciem objętości wód
pobieranych przez otwarte systemy chłodnicze elektrowni.
–– Wskaźnik zużycia wody, zdefiniowany jako wyrażony w procentach stosunek całkowitego (bezzwrotnego) zużycia wody
do średnich rocznych zasobów wodnych kraju.
Bardzo ważny jest przyjęty w cytowanym raporcie sposób zdefiniowania średnich rocznych zasobów wodnych kraju. Przyjęto, że są
one równe różnicy średnich rocznych oszacowań opadu i parowania,
powiększonej o średni roczny dopływ z zagranicy. Taka definicja preferuje kraje, przez które przepływają wielkie rzeki europejskie Dunaj
i Ren i prowadzi do licznych wątpliwych ocen (ten sam zasób uwzględniany jest kilkakrotnie). Łotwa zajmuje trzecie (po Islandii i Norwegii),
a Węgry czwarte miejsce w Europie, ponieważ przez te niewielkie kraje
płyną wielkie rzeki Dźwina i Dunaj. Oczywiście dla stepowych obszarów węgierskiej Puszty zasoby wodne Dunaju nie mają znaczenia.
Zasoby wielkich rzek można wykorzystywać w ich dolinach, a sytuacja pozostałych obszarów zależy głównie od deficytu odpływu, czyli
różnicy pomiędzy średnimi z wielolecia sumami opadów i parowania.
Analiza danych zawartych w cytowanym raporcie prowadzi do następujących wniosków:
–– Ponieważ 95 – 97% wód pobieranych dla celów chłodniczych
przez elektrownie wraca do środowiska, bardziej miarodajny jest
wskaźnik WI – energia niż wskaźnik WE. Z punktu widzenia
wskaźnika WI – energia - Polska plasuje się pomiędzy Francją i Niemcami. Zgodnie z klasyfikacją przyjętą w cytowanym
raporcie wymienione trzy kraje (Francja, Polska, Niemcy) zaliczane są do krajów (zamieszkiwanych przez 50% populacji
europejskiej), w których brak istotnej presji ilościowej gospodarki wodnej na zasoby wodne.
–– Polska zużywa bezzwrotnie ok. 3% swoich zasobów wodnych.
Jest to dokładnie średnia europejska.
Poważne problemy wodne dotyczą krajów, w których zużycie bezzwrotne osiąga i przekracza 10% zasobów. Są to: Malta (powyżej 100%)
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Cypr i Hiszpania (powyżej 20%) oraz Turcja, Portugalia i Włochy. Są to
kraje, w których warunkiem istnienia rolnictwa są nawodnienia upraw
zużywające bezzwrotnie ponad 80% pobranych wód.
Mit 2
Na str. 17 strategii napisano: „Łączny pobór wody na potrzeby gospodarki oraz zaopatrzenia ludności wynosi, w przeliczeniu na jednego
mieszkańca, nieco ponad 300 m3/rok, co sytuuje Polskę w końcu listy
krajów europejskich i wskazuje, że w przyszłości można spodziewać
się zwiększonego zużycia wody”.
Wykażemy, iż prognozowany wzrost zużycia wody to mit.
Stan faktyczny
W raporcie EEA23 znajduje się zestawienie zużycia wody w krajach
europejskich (na mieszkańca), które przeczy tezie, iż przy zużyciu wody
300 m3/rok znajdujemy się „...w końcu listy krajów europejskich...”
Podobne zużycie mają kraje bez porównania bardziej zaawansowane
w rozwoju jak: Irlandia 329 m3/rok, Holandia 300 m3/rok, Anglia
290 m3/rok, Szwecja 308 m3/rok. Polska, w porównaniu z innymi
krajami europejskimi, jest więc krajem o przeciętnym zużyciu wody
na mieszkańca.
W raporcie Europejskiej Agencji Środowiskowej zobrazowano
trendy zużycia wody w Europie w okresie 1990 – 1998. Kraje europejskie podzielono na trzy grupy:
1. Europa Zachodnia, część środkowa (Austria, Belgia, Dania,
Niemcy, Francja płn., Luxemburg, Holandia, Zjednoczone
Królestwo).
2. Europa Zachodnia część południowa (Francja płd, Grecja, Włochy, Portugalia, Hiszpania).
3. Europa Środkowa, nowi członkowie UE i kraje aspirujące do
członkostwa (Bułgaria, Republika Czeska, Estonia, Węgry, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia).
Analiza tendencji zużycia wody w tych grupach wykazuje trend malejący (-30% w ciągu 8 lat) w krajach grupy 3; trend malejący (-15%
w ciągu 8 lat) w krajach grupy 1 i brak wyraźnego trendu w krajach gru23

…Europejskiej Agencji Środowiskowej [przyp. red.]
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py 2. Silny spadek zużycia wody w krajach „nowej Europy” to wynik
upadku wodochłonnych gałęzi przemysłu oraz ekonomizacji zużycia
wody poprzez urealnienie cen wody. Ten drugi czynnik (spadek zużycia
w wyniku wzrostu cen) jest przyczyną trendu malejącego w krajach
środkowej części Europy Zachodniej. Stabilność poboru w południowej części Europy Zachodniej wynika ze struktury poborów (dominuje
zużycie wody do nawodnień rolniczych) oraz zapewne wysokich dotacji dla produkcji rolnej.
Wzrost sumarycznego zapotrzebowania na wodę mógłby nastąpić
w wyniku istotnego wzrostu liczebności populacji. Polska ma aktualnie najniższy w Unii Europejskiej przyrost naturalny, co w połączeniu
z emigracją zarobkową pozwala prognozować spadek liczby mieszkańców. Brak zatem podstaw do prognozowania wzrostu zapotrzebowania
na wodę w Polsce.
Na zakończenie tej części rozważań należy zauważyć, iż w ostatniej wersji „Strategii gospodarki wodnej” z października 2006 roku
oraz „Polityki wodnej państwa …” z 2011 roku zrezygnowano z traktowania Polski jako kraju o wyjątkowo ubogich zasobach i małym
zużyciu wody uznając prawdopodobnie przytoczoną wyżej argumentację. Niestety nie spowodowało to żadnej zmiany strategicznych
priorytetów – nadal najważniejszymi elementami wymienionych dokumentów są obszerne listy proponowanych do budowy zbiorników
retencyjnych.
Mit 3
Śródlądowy transport wodny jest tani i „przyjazny środowisku”.
Wyrazem tego przekonania jest szereg zapisów prawa wodnego, Strategii gospodarki wodnej, Programu dla Odry 2006, oraz wielu dokumentów niższej rangi jak również wielu publikacji poświęconych rozwojowi
żeglugi śródlądowej.
Stan faktyczny
Towarowy transport wodny staje się opłacalnym, jeśli możliwa
jest żegluga barek o zanurzeniu przekraczającym 1,6 metra. W niektórych dokumentach sugeruje się jako opłacalną eksploatację taboru o zanurzeniu 2,8 metra, co odpowiada V międzynarodowej klasie
drogi wodnej przez większość roku. W Polsce, podczas długotrwa-
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łych niżówek głębokości tranzytowe na dolnej Wiśle są rzędu 40
– 50 cm, a na Bugu i Wiśle środkowej jeszcze mniejsze. Ponadto
rzeki zamarzają. Użeglownienie rzek polskich wymaga ich kanalizacji, co oznacza wielkie koszty oraz pogorszenie stanu ekosystemów
wodnych i dolinowych. W Republice Federalnej eksploatowane są
największe drogi wodne Europy (Ren, Men, górny Dunaj, Kanał
Niemiecki). Na stronie internetowej Federalnego Urzędu Statystycznego przytoczono dane o krajowych przewozach towarowych
w roku 2005 (tabela 1).
Aktualnie w Polsce przewozi się śródlądowymi drogami wodnymi
0,6% ogólnej masy ładunków (źródło roczniki statystyczne).
Tabela 1: Struktura przewozów w Republice Federalnej

Rodzaj transportu

Procent ogólnej masy przewozów

Drogowy

90,27%

Kolejowy

6,97%

Wodny śródlądowy

1,96%

Rurociągiem

0,78%

Lotniczy

0,02%

Przyjęte w roku 1999 przez KERM „Założenia polityki transportowej państwa na lata 2000 – 2015” stwierdzają, że „nie rysują się perspektywy rozwoju śródlądowego transportu wodnego – niezbędne
inwestycje są bowiem zbyt kosztowne przy ogromnych trudnościach
w konkurencji z transportem lądowym”.
Wypada zgodzić się z tym ostatnim dokumentem. Struktura przewozów w Republice Federalnej świadczy o marginalnym znaczeniu
transportu wodnego i dominacji transportu drogowego. Środki publiczne należy wykorzystywać do budowy autostrad, a nie na kanalizację rzek.
Mit 4
Energetyka wodna jest tania i „przyjazna środowisku”
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Stan faktyczny
Elektrownia wodna wymaga spiętrzenia rzeki. Łączny koszt budowy zapory (stopnia) oraz instalacji siłowni jest istotnie wyższy od kosztu budowy elektrowni cieplnej o porównywalnej mocy. Komercyjna
energetyka jest skłonna pokryć ok. 30% kosztów takiej inwestycji – jest
to warunek opłacalności nakładów (wykazały to dyskusje z energetykami prowadzone w związku z projektem stopnia wodnego Nieszawa na
Wiśle). Jeżeli uwzględnimy łączne koszty zapory zbiornika i elektrowni, przekonanie o taniej energetyce wodnej staje się mitem.
Według opracowania „Energoprojektu”24 możliwy do wykorzystania (ze względów technicznych) potencjał energetyczny polskich rzek
pozwoliłby na pokrycie niespełna 9% zapotrzebowania na energię. Nie
jest więc energetyka wodna sposobem na rozwiązanie przyszłych (po
wyczerpaniu zasobów paliw kopalnych) problemów energetycznych
kraju.
Podstawowe argumenty zwolenników energetyki wodnej to „czysta” (chroniąca atmosferę przed emisją gazów cieplarnianych) i odnawialna energia. Argumenty te nie budzą zastrzeżeń, jeśli budowla piętrząca istnieje. W przypadku nowej zapory ceną za odnawialną i czystą
energię stają się nieodwracalne i negatywne skutki typowe dla każdej
(małej i wielkiej) budowli piętrzącej:
• zahamowanie procesów samooczyszczania;
• gromadzenie w zbiorniku szkodliwych osadów (niekiedy toksycznych jak n.p. w zbiorniku Turawa na Małej Panwi) prowadzące do degradacji jakościowej wód;
• erozja koryta poniżej zapory;
• stopniowe zamulanie zbiornika powodujące po latach utratę
jego użyteczności i pozostawiające przyszłym pokoleniom do
rozwiązania trudny problem likwidacji inwestycji;
• przeszkoda dla ryb wędrownych.
Tylko obiektywna analiza wszystkich zagrożeń i korzyści może rozstrzygnąć o zasadności inwestycji w świetle zasady zrównoważonego
rozwoju.
24

Sowiński A., (1994) Energetyka wodna cz. I. Zasoby wodno – energetyczne i ich
rozmieszczenie w Polsce. Raport „Energoprojekt” Warszawa [przyp. red.]
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Należy w każdym przypadku rozważyć liczne negatywne skutki
pracy elektrowni wodnej w reżimie szczytowym (najbardziej opłacalnym). Gwałtowne wahania stanów i przepływów poniżej elektrowni
wywołane pracą szczytową przyśpieszają erozję dna, są szkodliwe dla
ekosystemów zależnych od wody, utrudniają wykorzystanie rzeki dla
innych celów (poborów wody, rekreacji i in.). Konkluzje z powyższych
rozważań są następujące:
–– Łączne koszty budowy i eksploatacji zapory (stopnia) i elektrowni wodnej przekraczają znacznie koszty siłowni cieplnej
o porównywalnej mocy.
–– Energetyka wodna chroni atmosferę (przed emisja pyłów i gazów cieplarnianych) oraz chroni nieodnawialne zasoby paliw.
Jednocześnie budowa i eksploatacja siłowni wodnej niszczy
ekosystemy wodne i dolinowe oraz powoduje silna erozję. Bilans zysków i strat środowiskowych nie jest więc jednoznacznie
pozytywny.
W kraju nizinnym, takim jak Polska całkowite (i możliwe ze względów technicznych) wykorzystanie zasobów energetycznych rzek pozwoliłoby pokryć niespełna 9% zapotrzebowania na energię, przy wielkich nakładach i kosztem całkowitej degradacji ekosystemów wodnych
i od wody zależnych.
Mit 5
Zwiększenie nakładów na obwałowania, regulację rzek i budowę
zbiorników retencyjnych zmniejszy szkody powodziowe.
Stan faktyczny
Szkody powodziowe (wywołane powodziami o zbliżonych rozmiarach i okresach powtarzalności) systematycznie rosną w Polsce i na
świecie pomimo znacznych nakładów na techniczne środki ochrony
przeciwpowodziowej. Budowa wałów i zbiorników tworzy złudne poczucie bezpieczeństwa i powoduje rozwój infrastruktury na terenach
zalewowych. Kolejna wielka powódź niszczy wały, zbiorniki zawodzą,
powstają wielkie szkody. Pisząc te słowa oglądam w telewizji, jak po
raz kolejny zalewane są ogromne tereny USA przez wody Mississippi.
Presja społeczna powoduje zwiększenie nakładów na wały i zbiorniki, a następnie dalszą zabudowę terenów zalewowych i cykl powtarza
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się. Cykl ten nazywamy „błędnym kołem ochrony przeciwpowodziowej”. Teza mówiąca, że przyczyną nieskuteczności były niedostateczne
nakłady na techniczne środki ochrony (lansowana przez środowisko
hydrotechników) stała się trudna do obrony, bowiem rokrocznie powodzie pustoszą doliny najbogatszych krajów świata (USA 1993 r. i 2011 r.,
Niemcy 1993 r., 1995 r. i 2002 r., Szwajcaria i Anglia 2000 r., Francja
2003 r. i wiele innych), gdzie wydatkowano ogromne sumy na techniczne środki ochrony i budowle te wykonano według najwyższych
standardów technicznych. W świetle tych doświadczeń przekonanie
o możliwości likwidacji powodzi poprzez technikę okazało się technokratycznym mitem. Skuteczne sposoby niezbędnego ograniczenia
ryzyka powodzi zaproponowano w dokumencie najlepszych praktyk25.
Mit 6
Rozwój retencji naturalnej i sztucznej (w tym „małej retencji”) zlikwiduje zagrożenie powodzią i suszą. Jest to przekonanie podzielane
zarówno przez technokratów (zwolenników sztucznej retencji) jak
i ekologów – zwolenników retencji naturalnej.
Stan faktyczny
Analiza zdjęć lotniczych i satelitarnych wykonanych w okresie katastrofalnych powodzi (kwiecień 1979 r. w dorzeczu Narwi, lipiec 1997
r. w dorzeczu Odry) wykazuje, że praktycznie całe doliny rzeczne były
polderami, a mimo to przepływy maksymalne w sieci rzecznej przekraczały poziomy „wody tysiącletniej”. Stworzenie retencji naturalnej
i sztucznej o podobnej pojemności jest nierealne.
W czasie suszy atmosferycznej w 2006 roku deficyt opadu (w stosunku do normy wieloletniej) dochodził do 120 mm i obejmował obszar ok. 200 000 km2. Alimentacja deficytu do poziomu średniego
wymagałby 24 miliardów m3 pojemności retencyjnej, tj. budowy ponad 50 zbiorników o pojemności największego zbiornika retencyjnego
w Polsce (Solina na Sanie), przeznaczonych wyłącznie do alimenta25

Grupa robocza pod przewodnictwem Holandii i Francji opracowała „dokument
najlepszych praktyk” dot. zapobiegania, ochrony oraz usuwania skutków powodzi,
który został uzgodniony w lipcu 2003 r. Inicjatywa okazała się niewystarczająca,
dlatego Komisja Europejska postanowiła podjąć dalsze działania związane z zarządzaniem ryzyka wystąpienia powodzi [przyp. red.]
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cji niżówek (co wyklucza np. wykorzystanie zbiorników dla ochrony
przed powodzią). Jest to nierealne ze względów technicznych, ekonomicznych i środowiskowych.
Konkluzja: rozwój retencji naturalnej i sztucznej może lokalnie
nieco złagodzić zagrożenie powodzią i suszą i to tylko wówczas, jeśli
zjawiska te nie mają charakteru ekstremalnego. Ponadto rozwój retencji
sztucznej wymaga olbrzymich nakładów oraz szkodzi ekosystemom
wodnym i od wody zależnym, co jest sprzeczne z ustawodawstwem
europejskim.
Mit 7
Inwestowanie w rozwój sztucznej retencji (w tym tak zwanej małej
retencji) jest niezbędne dla zaopatrzenia rolnictwa w wodę.
Stan faktyczny
W czasach realnego socjalizmu chroniczny deficyt żywności powodował silną presję na maksymalizację zbiorów. Wyrazem tego było
powtarzane jak mantra hasło: „każdy kłos na wagę złota”. Warunkiem
maksymalizacji zbiorów jest dostarczenie roślinom w okresie wegetacji optymalnej (właściwej dla danej uprawy) energii słonecznej i wody.
W Polsce w latach suchych energii słonecznej jest dostateczna ilość, natomiast dla uzyskania maksymalnych zbiorów brakuje niekiedy wody. Na
ilość godzin słonecznych i na opady nie mamy wpływu, natomiast rozbudowując systemy nawodnień rolniczych (oparte m. in. na zbiornikach
retencyjnych) możemy dostarczać roślinom niezbędną wodę i uzyskiwać
większe plony. W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku prognozowano, że zapotrzebowanie na wodę w Polsce w roku 2000 wyniesie ok.
40 miliardów m3/rok (czyli przekroczy średni roczny odpływ z obszaru
Polski w latach suchych) i miało to służyć głównie zaopatrzeniu rolnictwa. Faktyczne zużycie wody w roku 2000 było sześciokrotnie mniejsze,
i było to w znakomitej większości zużycie zwrotne na chłodzenie elektrowni cieplnych. Uznając absurdalność wymienionych prognoz warto
odpowiedzieć na pytanie czy aktualnie dążenie do maksymalizacji plonów (w tym poprzez nawodnienia) jest uzasadnione? Rolnictwo tworzy
ok. 2% produktu narodowego brutto i funkcjonuje dzięki ogromnym
dotacjom. W Europie jest nadprodukcja żywności, a krajom głodującym
brak środków na zakup tej żywności. Rolnictwo polskie i europejskie
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jest więc raczej problemem socjalnym, a nie ekonomicznym (jeśli uznamy, co budzi zastrzeżenia, konieczność dotacji). W opisanej sytuacji konieczność inwestowania środków publicznych w rozbudowę systemów
nawodnień rolniczych jest mitem.
Mit 8
Inwestycje hydrotechniczne tworzą miejsca pracy i powodują rozwój ekonomiczny społeczności lokalnych w otoczeniu inwestycji. Argument ten jest chętnie wykorzystywany przy ubieganiu się inwestora
o poparcie administracji terenowej i społeczności lokalnych.
Stan faktyczny
Dobrym przykładem stanu faktycznego jest analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej w otoczeniu spiętrzenia Wisły przez stopień
wodny Włocławek, przeprowadzona w opracowaniu „Studium kompleksowego rozwiązania problemów stopnia i zbiornika Włocławek,
(synteza)” (Warszawa, sierpień 2001r.). W opracowaniu tym wykazano
regres społeczno-ekonomiczny gmin w otoczeniu spiętrzenia w porównaniu z gminami położnymi poza zasięgiem spiętrzenia. Wykazano,
że w związku z inwestycją nie powstały nowe miejsca pracy, natomiast
jakość wód zbiornika ograniczyła atrakcyjność otoczenia dla mieszkalnictwa, rekreacji i turystyki. Ponadto w pobliżu zbiornika Włocławek
istnieją naturalne jeziora bardzo atrakcyjne dla sportu i rekreacji.
Firma realizująca inwestycję wykorzystuje głównie ciężkie maszyny
budowlane oraz operatorów tych maszyn. Po zakończeniu inwestycji
pozostaje kilka miejsc pracy dla obsługi elektrowni i urządzeń zapory, natomiast pojawia się łańcuch negatywnych skutków i zagrożeń
(w przypadku Stopnia Włocławek są to wielkie zagrożenia powodziami
zatorowymi) typowy dla każdej budowli piętrzącej.

Jak odróżnić mit od faktu?
W dotychczasowych rozważaniach osiem powszechnych przekonań
dotyczących gospodarki wodnej uznano za mity, co być może wywoła
protesty i dyskusję. Trzeba więc być przygotowanym do udzielenia
odpowiedzi na dwa ważne pytania:
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–– czy w każdym przypadku przekonania te są mitami?
–– jak rozróżnić mit od faktu?
Zgodnie z przytoczoną na wstępie definicją mitem jest przekonanie fałszywe, przyjmowane bez dowodu, a zatem o kwalifikacji do
kategorii mitów powinien decydować dowód wykazujący, czy mamy
do czynienia z twierdzeniem prawdziwym, czy też fałszywym. Należy
mieć świadomość, że przeprowadzenie dowodu wymaga zawsze określenia aksjomatów (pewników), czyli założeń przyjmowanych bez dowodu. Takim powszechnie akceptowanym założeniem aksjologicznym
w przypadku działań człowieka w środowisku jest konstytucyjna zasada rozwoju zrównoważonego. W gospodarce wodnej „przepisem” na
gospodarkę wodną zgodną z zasadą rozwoju zrównoważonego (i jednocześnie obowiązującym prawem) jest Ramowa Dyrektywa Wodna
Unii Europejskiej26. Dyrektywa nie określa, które z analizowanych
ośmiu przekonań są mitami. Dyrektywa określa natomiast procedury
i kryteria pozwalające w każdym konkretnym przypadku wybrać najlepszy sposób działania, prowadzący do osiągnięcia celu takiego jak np.
dostarczenie użytkownikom zdrowej wody. Może okazać się, że sposobem takim jest budowa zbiornika retencyjnego, ale trzeba wykazać, że
jest to rozwiązanie najlepsze w świetle przyjętych kryteriów. Dopóki
dowód taki nie zostanie przeprowadzony, arbitralne rozstrzygnięcie
preferujące budowę zbiornika można traktować jako mit. Polskie dokumenty takie jak ustawa - prawo wodne i in. w sposób arbitralny
sugerują inwestycje hydrotechniczne jako najlepsze rozwiązania problemów gospodarki wodnej. Takie „umocowanie prawne” przekonań,
które w świetle obiektywnych analiz często okazują się mitami, jest
szkodliwe. Powoduje marnotrawstwo środków publicznych i niszczy
środowisko. Wybór najlepszego sposobu działania prowadzącego do
osiągnięcia postawionego celu (po uznaniu, że jest to cel sensowny)
wymaga analizy wariantowej, której ważnym elementem jest proces
oceny oddziaływania na środowisko. Przeprowadzenie takiej procedu26

Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października
2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej
[przyp. red.]
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ry zgodnie z obowiązującym prawem polskim i europejskim pozwala
skutecznie oddzielić mity od faktów.
W niektórych przypadkach przekonania, które zakwalifikowano do
kategorii mitów, są prawdziwe. Oto wybrane przykłady.
W Polsce występują lokalnie deficyty zasobów wodnych (w stosunku do zapotrzebowania) i są one głównie wynikiem lokalizacji
aglomeracji miejsko – przemysłowych i wodochłonnego przemysłu
w obszarach wododziałowych (np. Górny Śląsk, Łódź, Radom). Aglomeracji takich nie przeniesiemy na obszary o bogatych zasobach, zaś
przy maksymalnej oszczędności wody zaspokojenie potrzeb wodnych
takich obszarów nie jest możliwe bez budowy zbiorników wodnych
i przerzutów wody. Czyli istnieją przypadki, gdy mit 1 (o ubogich zasobach) i mit 6 (o potrzebie budowy zbiorników) jest faktem. Opisane
konkretne sytuacje powstały w wyniku niewłaściwej gospodarki przestrzennej – rozwoju nie liczącego się z dostępnością zasobów wodnych. Jest to ważna przesłanka dla planowania przestrzennego.
Znaczne obszary miast historycznych takich jak np. Gdańsk i Warszawa rozwinęły się na terenach zalewowych Wisły i funkcjonują wyłącznie dzięki wałom przeciwpowodziowym. Miast tych nie przeniesiemy w obszary bezpieczne i nie istnieją alternatywne w stosunku do
wałów sposoby ochrony tych aglomeracji (pewnym uzupełnieniem, ale
nie rozwiązaniem mogą być poldery). Tu również opisane sytuacje powstały w wyniku niewłaściwej gospodarki przestrzennej – rozwoju nie
liczącego się z zagrożeniem powodziowym - i jest to ważna przesłanka
dla planowania przestrzennego.
Warto budować nowe i modernizować stare elektrownie wodne
usytuowane przy istniejących budowlach piętrzących (jeżeli nie
planuje się ich likwidacji), pamiętając o konieczności zapobiegania negatywnym skutkom szczytowej pracy tych obiektów. Są zatem liczne
przypadki gdy mit 4 (o taniej i przyjaznej środowisku energetyce wodnej) jest faktem.
Na obszarach żyznych gleb (np. Niziny Błońskiej) spotyka się
funkcjonujące deszczownie wybudowane przez rolników. Zakładając
(jest to aktualnie założenie nadmiernie optymistyczne), że rolnik wybudował deszczownię z własnych środków i płaci za wodę zgodnie
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z zasadami zwrotu kosztu usług wodnych określonymi w RDW, nie
można mieć do takich działań zastrzeżeń, a zatem mit 7 (o potrzebie
nawodnień rolniczych) jest w tych przypadkach faktem.
Stopień wodny Dębe na Narwi wybudowano w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku jako element kaskady żeglugowo – energetycznej.
Kolejne stopnie nie powstały ze względów ekonomicznych, brak więc
żeglugi towarowej na rzece Bug, a elektrownia produkuje zaniedbywane w bilansie krajowym ilości energii. Natomiast Jezioro Zegrzyńskie, ze względu na położenie w pobliżu Warszawy oraz skrajne zanieczyszczenie wód Wisły stało się potężnym zapleczem rekreacyjnym
aglomeracji. Rozwój wokół jeziora mieszkalnictwa oraz infrastruktury
służącej sportowi i rekreacji spowodował, iż inwestycja okazała się
silnym bodźcem dla rozwoju społeczno ekonomicznego. Wprawdzie
żegluga towarowa i energetyka to mity, ale rozwój związany z usługami
okazał się faktem.
Przykłady powyższe pokazują, że kwalifikacja pewnych dominujących w gospodarce wodnej poglądów do kategorii mitów była
w pewnym stopniu zamierzoną przez autora prowokacją. Prowokacja
ta wydaje się jednak potrzebną. Powszechne traktowanie wymienionych ośmiu przekonań jako bezdyskusyjnych pewników, bez „dowodu
prawdy” jest ważną przyczyną konfliktów z przyrodnikami, marnotrawstwa środków publicznych oraz nieodwracalnych szkód środowiskowych. Ponadto w wielu przypadkach kultywowanie mitów wyklucza
uzyskanie środków z Unii Europejskiej i może skutkować nałożeniem
przez Unię kar, które mogą być dotkliwe.

Doc. dr inż. Janusz Żelaziński – hydrolog, członek
Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko.
Absolwent Politechniki Warszawskiej, Water Resources Engineers, Incorporated Walnut Creek, California
oraz Institute for sustainable development - course
on Principles of Environmental Assessment Training,
prepared by US Environmental Protection Agency.
W latach 1968-1987 docent w Instytucie Meteorologii
i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wieloletni konsultant ds. ocen oddziaływania na środowisko w HYDROPROJEKT Warszawa sp. z o. o. Od 1993 do
1995 kierował projektem badawczym finansowanym
przez KBN pt: „Sterowanie systemem zbiorników retencyjnych w okresie powodzi w warunkach niepewności”. Autor ponad 100 publikacji
w językach: polskim, angielskim, rosyjskim.

mgr inż. Jerzy Iwanicki

PROBLEMY ZARZĄDZANIA
W GOSPODARCE WODĄ
I KIERUNKI ICH ROZWIĄZANIA

Wprowadzenie
Celem opracowania jest krótka charakterystyka dotychczasowych
efektów pracy służb gospodarki wodnej, przedstawienie listy problemów, których rozwiązanie warunkuje sprawne funkcjonowanie służb
wodnych oraz listy działań niezbędnych dla przeprowadzenia rzeczywistej, głębokiej reformy, zapewniającej sprawną realizację polityki
wodnej, zgodnej z polityką wodną UE.
Mimo bowiem upływu ponad 10 lat od wejścia w życie Dyrektywy Parlamentu i Rady 2000/60/UE zwanej potocznie Dyrektywą
Ramową (RDW)27 - wprowadzającej do systemu prawnego Wspólnoty Europejskiej zasady całkowicie nowej polityki wodnej, świadomość
tej rewolucyjnej zmiany postrzegania gospodarki wodą jest w naszym
kraju daleka od pożądanej.
Rewolucyjność zmiany polityki wodnej polega na zasadniczej zmianie celów i metod działania.
W miejsce sformułowania (w latach 30–tych ubiegłego wieku),
że: „celem gospodarki wodnej jest odprowadzenie do morza
spadającej na ziemię wody przy ograniczeniu do minimum jej
szkodliwego działania i przy uzyskaniu do maksimum jej dzia27

Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października
2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej
[przyp. red.]

▬ 59 ▬

łania pożytecznego jako środowiska, materii i masy” i przekonania o skuteczności techniki w rozwiązywaniu problemów wodnych
z praktycznym pomijaniem zagadnień środowiskowych, Dyrektywa
Ramowa wprowadza nowe sformułowanie celu (pkt 26 wstępu), które
jest wynikiem analizy negatywnych doświadczeń zebranych w wyniku
funkcjonowania przez ponad 100 lat tradycyjnej gospodarki wodnej.
Tym celem jest:
„Osiągnięcie co najmniej dobrego stanu wód przez określenie
i wdrożenie niezbędnych działań w ramach zintegrowanych programów działań uwzględniając istniejące wymogi Wspólnoty”
Obok troski o jakość wód i środowisk związanych z wodą cel wskazuje na nowe zintegrowane (całościowe) traktowanie problemów wodnych z uwzględnieniem (ale nie bezwzględnym priorytetem) potrzeb
użytkowników. Zostały także sformułowane zasady „zintegrowanego
zarządzania zasobami wody”(ang. IWRM – Integrated Water Resourses Management). To także wynik zebranych doświadczeń, które
pokazują, że lekceważenie roli środowiska i zjawisk z nim związanych
obraca się przeciwko człowiekowi.
Nowy cel oraz duch i litera Ramowej Dyrektywy Wodnej są całkowicie zgodne z naszym narodowym interesem. Wszystkim obywatelom i wszystkim istotom żywym w naszym kraju należy się dostęp do
zdrowej, czystej wody.
Dzisiaj, po siedmiu latach naszego członkowstwa w UE i po
jedenastu latach obowiązywania Ramowej Dyrektywy Wodnej nasze
prawo nie jest dostosowane do jej ducha i litery, a system organizacyjny okazuje się być zbiorem podmiotów mających rozbieżne cele,
realizujących zadania zapisane w przestarzałym prawie wodnym,
słabych organizacyjnie, niedofinansowanych, mających znikomy
prestiż w społeczeństwie. To, co było przed II wojną światową
synonimem postępu, dziś, w całkowicie zmienionych warunkach
działania okazuje się być anachroniczne, nieskuteczne i wręcz
szkodliwe.
Nie można się w tym miejscu powstrzymać od stwierdzenia, że ci,
którzy tego nie rozumieją lub podejmują działania z nim sprzeczne
- działają wbrew naszemu interesowi narodowemu.
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W ostatniej wersji „strategii gospodarki wodnej” przemalowanej
mechanicznie na „politykę wodną”28 sformułowano następujący cel
„nadrzędny”:
„Zapewnienie powszechnego dostępu ludności do czystej
i zdrowej wody oraz istotne ograniczenie zagrożeń wywoływanych przez powodzie i susze. Ma to nastąpić w połączeniu
z utrzymaniem dobrego stanu wód i związanych z nimi ekosyste
mów, przy zaspokojeniu uzasadnionych potrzeb wodnych gospo
darki, poprawie spójności terytorialnej i dążeniu do wyrównania
dysproporcji regionalnych oraz uwzględnieniu integrowania
ochrony środowiska z innymi dziedzinami gospodarki kraju.”
Według autorów tego celu gospodarka wodna ma nadal „ujarzmiać
przyrodę”, aby wszyscy mieli zapewniony dostatek czystej wody. Jest
to nieprawda.
Zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju każda zlewnia ma
ograniczone zasoby dyspozycyjne. Zbytnia ingerencja w te zasoby
może się obrócić przeciwko ludziom.
W „polityce” opisano także reformę gospodarki wodnej. Proponuje
się zmiany strukturalne znane pod nazwą „przestawiania klocków”.
Nie zmieniają się mechanizmy funkcjonowania, nie zmienia się finansowanie, wprowadza się absurdalne planowanie, ale za to proponuje się powstanie ministerstwa wodnego, które zapewni powszechną
szczęśliwość, a do tego jeszcze zapewni wyrównanie dysproporcji
regionalnych. Jest to sformułowanie błędne. Jest ono nie tylko anachroniczne, ale bardzo szkodliwe w wymiarze krajowym, jest także
sprzeczne z duchem i literą prawa europejskiego.
Lekceważenie nowej filozofii gospodarowania zasobami wody naraża nasz kraj nie tylko na śmieszność w oczach partnerów unijnych, ale
także na kary zgodnie z art. 23 Ramowej Dyrektywy Wodnej.
Do tego nie zrobiono praktycznie nic, aby przeciętny obywatel dowiedział się, że funkcjonuje nowa polityka wodna. Od świadomości
ludzi zależy nie tylko to, czy i jak będą zanieczyszczali wodę ale także,
czy będą chcieli ponosić koszty „usług wodnych”.
28

Projekt polityki wodnej Państwa do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016).
Maszynopis powielany KZGW 2010 [przyp. red.]
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Gospodarka wodą jest ze swej natury systemem dwustanowym.
Ramowa Dyrektywa Wodna tworzy ramy do jej funkcjonowania
w „stanie normalnym” (kiedy woda mieści się w korycie rzek, a nie
osiągnęła stanu, od którego zaczyna się susza).
Funkcjonowanie w „stanie nadzwyczajnym” (powódź, susza, katastrofalne zagrożenia zasobów) reguluje częściowo (nie obejmuje suszy)
Dyrektywa Powodziowa (DP)29.
Uchwalenie w roku 2007 Dyrektywy Powodziowej (2007/60/WE)
jest także wynikiem zebranych doświadczeń. Uznano, że człowiek ma
ograniczony wpływ na przebieg stanów ekstremalnych. Można co najwyżej minimalizować ich skutki.
DP wprowadza nową filozofię zwalczania stanów nadzwyczajnych.
Opiera się ona na wszechstronnej analizie możliwości redukcji strat.
Jednak w naszym kraju nadal tworzy się plany ograniczania skutków
stanów nadzwyczajnych oparte na przestarzałej filozofii ich zwalczania. Skutki takiego myślenia odczuliśmy w czasie ubiegłorocznej powodzi. Nie wyciągnięto wniosków z powodzi w roku 1997.
Jest nie do pomyślenia w nowoczesnym społeczeństwie, aby powódź, która może się pojawiać co 25 lat (a z taką mieliśmy do czynienia
w ubiegłym roku na Wiśle) była odbierana jako kataklizm, w zwalczanie którego są zaangażowane najwyższe władze państwa.
A co będzie, kiedy wystąpią większe powodzie, które już były notowane w przeszłości?

Efekty działania gospodarki wodnej
Sprawność działania anachronicznych struktur gospodarki wodnej
odbija się na stanie wód. Według załącznika nr V do Ramowej Dyrektywy Wodnej ryby są jednym z głównych bioindykatorów stanu
ekologicznego wód. Tymczasem GUS przydatność wód do bytowania
ryb w naszych wodach przedstawia jak w tabeli 1 (wg. GUS Ochrona
Środowiska 2009).
29

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/60/WE z 23.10.2007r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim [przyp. red.]
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Ilość punktów pomiaru jakości wody
W tym do bytowania
Ryb łososiowych
Ryb karpiowatych
Pozytywne

Negatywne

Pozytywne

Negatywne

Ogó-łem

Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej

Tabela 1: Przydatność wód do bytowania ryb (GUS Ochrona środowiska 2009)

Polska

899

3

896

27

872

Gdańsk
Gliwice
Kraków
Poznań
Szczecin
Warszawa
Wrocław

81
44
164
172
45
250
143

0
0
2
1
0
0
0

81
44
162
171
45
250
143

1
0
12
2
3
7

80
44
152
170
42
243
141

Dane zamieszczone w tabeli można i należy traktować jako syntetyczny miernik oceny pracy nie tylko służb wodnych, ale także tych,
którzy tworzą warunki organizacyjne i ekonomiczne działania tych służb.
Zły stan wód odbija się na zdrowiu wszystkich tych, którzy z tej
złej wody korzystają. Nie dysponuję aktualnymi danymi o wpływie
zanieczyszczonej wody na stan zdrowia ludności. Wiadomo jednak,
że zła woda ma negatywny wpływ na funkcjonowanie układu krążenia, układu trawiennego i powstawanie chorób nowotworowych.
W Europie zachodniej pod koniec ubiegłego wieku stwierdzono zakłócenia w funkcjonowaniu układów hormonalnych ryb prowadzące
do ich bezpłodności30.
Czy mamy czekać, aż dotknie to ludzi?
30

K. Lanz, S. Scheuer – Polityka wodna Unii Europejskiej (tłumaczenie na j. polski).
Wyd. Instytut na rzecz Ekorozwoju, Polski Komitet GWP. Warszawa, listopad 2001
[przyp. red.]
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Woda jest jedną z najważniejszych przyczyn strat korozyjnych
w przemyśle i gospodarce komunalnej. Woda zanieczyszczona te straty potęguje.
W raporcie opracowanym w roku 1999 w ramach PBZ 013 – 12
(lit. 3) napisano: „Obecnie straty te (wywołane korozją – przyp. aut.) oceniane
są na 6 – 10% produktu narodowego brutto 31. Znaczącą pozycją szacowaną na 20
– 30%, a w gospodarce komunalnej nawet powyżej 40% ogólnych strat korozyjnych
stanowią straty związane z eksploatacją systemów wodnych. Systemy wody chłodzącej
lub grzewczej występują praktycznie we wszystkich dziedzinach przemysłu.” Ponieważ wg GUS - PKB wyniósł w roku 2008 – 1176,737 mld zł. mówimy
o kwotach strat spowodowanych korozją w sieciach wodnych rzędu 30
– 40 mld zł rocznie. Dla porównania przypomnijmy, że nakłady na całą
gospodarkę wodną wyniosły w roku 2006 – nieco ponad 2,2 mld zł. Niestety dysponujemy na razie tylko wielkościami szacunkowymi, ponieważ
nasza statystyka państwowa takich pomiarów nie prowadzi.
Jeśli do tego dodamy straty powodziowe rzędu 4 – 10 mld zł/rok to
chyba najwyższy czas podjąć poważną dyskusję na temat rzeczywistej,
głębokiej reformy gospodarki wodą.

Potrzeba reformy gospodarki wodnej
Niedocenianie walorów nowej polityki wodnej UE byłoby zrozumiałe, gdyby dotyczyło przeciętnych obywateli. Dramat polega jednak
na tym, że ludzie odpowiedzialni za gospodarkę wodą nie zrozumieli,
że rozwój społeczno – gospodarczy zdyskredytował tradycyjne metody gospodarowania wodami i doprowadził do sformułowania zasad
całkowicie nowej polityki wodnej (zasady IWRM32).
Są one następujące:
1) zasobami wód i środowisk od wody zależnych należy gospodarować na obszarach zlewni zdefiniowanych względami hydrograJ. Kubicki I inni – raport serii SPR 10/99 Budownictwo i instalacje wodne. Instytut
Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych. Maszynopis. Wrocław 1999
[przyp. red.]
32
Zintegrowane Zarządzanie Zasobami Wodnymi (Integrated Water Resources Management)
31
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fii lub racjonalnej organizacji (kilka małych zlewni pod jednym
kierownictwem);
2) zasoby wodne wód powierzchniowych i podziemnych zlewni
należy traktować jako całość (ilość, jakość);
3) w gospodarowaniu wodnymi zasobami zlewni należy brać pod
uwagę wszystkie przejawy oddziaływania na nie wszelkiego rodzaju użytkowników;
4) zasobami wodnymi zlewni należy tak skutecznie zarządzać, aby
osiągać zgodność z normami stanu (szczególnie stanu ekologicznego).
5) Za stan zasobów zlewni powinna odpowiadać jedna osoba wyposażona w niezbędne narzędzia prawne, organizacyjne i ekonomiczne oraz informacje i środki materialno – energetyczne.
Nad służbami wodnymi powinny sprawować efektywny nadzór: administracja państwowa i samorządowa, przedstawiciele sił społecznych.
Wszyscy użytkownicy zasobów wód i środowisk związanych z wodą
powinni ponosić koszty utrzymywania ich w stanie określonym odpowiednimi normami (zasada korzystający płaci).
Lista tych zasad wskazuje na konieczność nowego spojrzenia na
problemy gospodarowania wodą.
Zmieniają się w sposób zasadniczy priorytety: w miejsce „wykorzystania materii i masy” metodami technicznymi pojawia się bezwzględny priorytet jakości wody, z której korzystać musi każda żywa istota.
Na końcu tego łańcucha wzajemnych zależności jesteśmy my – ludzie,
którym czysta woda ma służyć.
Konsekwencją tych zasad, które wywodzą się z analizy błędów popełnionych przez tradycyjną gospodarkę wodną, jest konieczność przebudowy istniejących struktur i budowy systemu gospodarowania
wodami nastawionego na realizację celu, respektującego zasady IWRM.
Nie da się tego załatwić przez kolejne „przestawianie klocków”.
Uprawianie przedziwnych zabiegów rozmywających wagę celu sformułowanego w RDW33, co obserwujemy w dokumentach tworzonych
33

Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października
2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej
[przyp. red.]
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w KZGW34, jest co najmniej nierozważnym działaniem sprzecznym
z naszym narodowym interesem.
Należało już dawno skończyć z jałowym gadaniem o wdrożeniu
RDW, a po prostu realizować zadania, które pozwolą osiągnąć cel zapisany w Dyrektywie.
Znając ostatnie opracowania KZGW uważam, że prezentowane
w kolejnych wersjach strategii gospodarki wodnej propozycje reformy
gospodarowania wodami są działaniami pozornymi, które nie zapewniają osiągnięcia podstawowego celu polityki wodnej, a także celów II
i III, o których będzie mowa niżej.
Uważam także, że to, co zapisano w rozdziale 4 projektu ustawy
opracowanej w MSWiA „o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi” (projekt z dnia 14.03.2011 r.) jest całkowitym nieporozumieniem, o trudnych do przewidzenia konsekwencjach w kraju
i na forum UE.
Zaproponowane w projekcie ustawy rozwiązania są cofnięciem gospodarki wodą w naszym kraju do rozwiązań z lat siedemdziesiątych
ub. wieku i narażają nasz kraj nie tylko na śmieszność, ale także na
dalsze sankcje ze strony Komisji Europejskiej.
Nowa polityka wodna wymaga rzeczywistej, głębokiej reformy służb gospodarujących zasobami wód i środowisk związanych
z wodą. Graficzną interpretację idei tej reformy pokazuję niżej na rysunku 1 (na następnej stronie, wg [4]).
Chodzi o to, aby zbudować taki system gospodarowania zasobami wody, który będzie skutecznie utrzymywał dobrostan zasobów
i zaspokajając racjonalne potrzeby użytkowników skutecznie minimalizował skutki oczywistych konfliktów pomiędzy użytkownikami a środowiskiem wodnym. Tworzywem tego nowego systemu powinny być
rzecz jasna kadry i ta część dorobku intelektualnego i materialnego
służb wodnych, która w nowym systemie będzie przydatna.

34

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej [przyp. red.]
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Rysunek pokazuje, że obok celu polityki wodnej sformułowanego
w RDW gospodarka wodą realizuje jeszcze jeden cel. Jest nim II cel
gospodarki wodą:

Zaspokajanie potrzeb wodnych ludności
i gospodarki przy poszanowaniu zasad
zrównoważonego użytkowania wód.
Rolą służb wodnych jest udostępnianie zasobów użytkownikom na
warunkach określonych prawem oraz minimalizowanie skutków oczywistych konfliktów pomiędzy środowiskiem wodnym a użytkownikami.
Trzecim celem, w realizacji którego uczestniczą służby wodne jest:

Ochrona życia i mienia ludności oraz gospodarki przed
skutkami stanów nadzwyczajnych
wywołanych przez wodę.
Ten cel jest realizowany przez inny system niż zintegrowany system
gospodarowania zasobami wody. Pierwsze dwa cele obejmują bowiem
działania w „normalnych” stanach wód.
Zadania związane ze zmniejszaniem skutków stanów „nadzwyczajnych” (powódź, susza itp.) są realizowane w ramach Państwowego
Systemu Zwalczania Zagrożeń wywołanych przez stany nadzwyczajne
(powódź, susza, zagrożenie jakości zasobów itp.). Jak to powiedziałem wyżej, w tych działaniach powinny aktywnie uczestniczyć służby
wodne.
Palącą potrzebą jest uzgodnienie zasad współpracy i podział ról
w poszczególnych fazach reagowania kryzysowego.
Punktem wyjścia powinna być nowoczesna filozofia zwalczania zagrożeń, o której wspomniałem wyżej.
Została ona sformułowana podczas nieformalnego spotkania przedstawicieli organów odpowiedzialnych za gospodarkę wodną w krajach
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członkowskich UE, Norwegii, Szwajcarii oraz krajach kandydujących,
która odbyła się w Kopenhadze w dniach 21 – 22 listopada 2002 roku,
na którym omówiono główne problemy ochrony przeciwpowodziowej.
Grupa wiodąca pod przewodnictwem Holandii i Francji opracowała
„Dokument zawierający rozwiązania optymalne”. Najważniejsze wnioski
zawarte w tym dokumencie omawiam w dalszej części opracowania.
W materiałach Międzynarodowej Komisji do spraw Ochrony Renu35
kładzie się wielki nacisk na szkolenie zarówno ludzi zamieszkujących
obszary zagrożone jak i służb, które mają zwalczać zagrożenia. Według
badań niemieckich właściwe przygotowanie i organizacja społeczeństwa
na obszarach zagrożonych pozwala zmniejszyć straty nawet o 50%.
Zasadniczym zabiegiem ograniczającym straty jest „odsunięcie ludzi od wody” – to znaczy taka polityka zagospodarowania przestrzennego, która zminimalizuje straty w majątku i mieniu ludzi i gospodarki
na obszarach zalewanych. Ważnym zabiegiem jest (cytując słowa Helmuta Kohla36): „ oddanie rzekom ich przestrzeni”. Oznacza to budowę
przynajmniej polderów wszędzie tam, gdzie to możliwe.

Problemy zarządzania
w gospodarce wodnej wymagające rozwiązania
Rejestr wymienionych niżej problemów jest wynikiem analizy identyfikacyjnej struktur funkcjonujących w obszarze gospodarki wodnej,
którą przeprowadziłem w ramach prac zespołu ekspertów powołanego przez Ministra Środowiska dla zreformowania gospodarki wodą
w Polsce37. Podzieliłem je na cztery grupy. Są to:
• problemy ogólne (polityczne),
• problemy prawne,
T. Egli – Non structural flood plain management. Measures and their effectiveness.
International Commission for the protection of the Rhin (ICPR) 2002 [przyp. red.]
36
Helmut Kohl, ur. 3 kwietnia 1930 r.. kanclerz Republiki Federalnej Niemiec w latach
1982-1998 [przyp. red.]
37
J. Iwanicki – Metoda usprawnienia istniejących struktur gospodarujących zasobami wody. Tablice identyfikacyjne gospodarki wodą w Polsce. Maszynopis 2010 r.
[przyp. red.]
35
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• problemy organizacyjne,
• problemy zasilenia (finanse, informacje, kadry i siła robocza).
Źródłem informacji do tego spisu są „surowe” problemy, będące
wynikiem przeprowadzonej metodycznie analizy identyfikacyjnej.
Problemy ogólne
1. Sprawą o znaczeniu zasadniczym jest stworzenie warunków (politycznych, prawnych i organizacyjnych) dla realizacji celów I, II,
III przez decyzje polityczne uruchamiające proces reformowania.
Można uważać, że te warunki są. Deklaracje Pana Ministra Andrzeja Kraszewskiego38 oraz inicjatywa MSWiA w postaci projektu ustawy „o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi”39 (pomijając zupełnie błędne propozycje
zawarte w rozdziale „Działania dla zreformowania gospodarki
wodą”) wskazują na wolę wprowadzenia usprawnień.
Drugim problemem kluczowym jest uświadomienie doniosłości
zasad nowej polityki wodnej. Dotyczy to praktycznie rzecz biorąc
wszystkich, którzy mają do czynienia z gospodarowaniem zasobami
wody. Także do świadomości społecznej musi dojść to, że reformy
nie dokonuje się po to, aby zaspokoić ambicje ekologów, chroniących
kolejnego ptaszka lub roślinkę, ale po to, aby każdy obywatel mógł bez
obawy o swoje zdrowie korzystać z wody, oraz po to, aby ograniczyć
ogromne straty w gospodarce.
Trzecią sprawą kluczową dla przeprowadzenia reformy jest przyjęcie zasady, że zasobami wód i środowisk związanych z wodą trzeba
zarządzać, a nie administrować. Jednoznaczną opinię w tej sprawie
sformułowało II Światowe Forum Wody w Hadze w roku 200040.
Brzmi ona następująco:
„Kryzys w gospodarce wodnej jest głównie kryzysem w zarządzaniu nią; porażką w procesie integrowania polityk i praktyk związanych z zarządzaniem
zasobami wodnymi. Dobre zarządzanie gospodarką wodną ma miejsce tam, gdzie
Prof. dr hab. inż. Andrzej Kraszewski, od 2010 r. minister środowiska [przyp. red.]
Druk sejmowy nr 4184 z 11 maja 2011 r. [przyp. red.]
40
Global Water Partnership – w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa w dziedzinie
zasobów wodnych: Zarys programu działania. Projekt. Maszynopis. 25 stycznia
2000 r. [przyp. red.]
38
39
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agencje rządowe odpowiedzialne za efektywne alokowanie wody i zarządzanie gospodarką wodną na podstawie praw i polityk opartych na przepisach, są wrażliwe
na potrzeby kraju, społeczeństwa, gospodarki i, w długim okresie, na potrzebę
zachowania równowagi zasobów wodnych kraju i regionu.
Aby było możliwe dobre zarządzanie gospodarką wodną, konieczne jest stworzenie sprzyjającej atmosfery poprzez zachęcanie do podejmowania inicjatyw przez
sektory prywatny i publiczny oraz ich integrowanie; niezbędne jest też tworzenie
zasad, które pozwolą na przejrzyste porozumiewanie się uczestników procesu z tych
sektorów w klimacie zaufania; konieczne jest także wzięcie odpowiedzialności za
rzeki i zasoby warstw wodonośnych, zarządzanie którymi oddziałuje na wielu
ludzi, a za które – w chwili obecnej – nikt nie ponosi odpowiedzialności.”
Czwartym problemem jest zredefiniowanie kompetencji organów
administracji państwowej i samorządowej wobec służb wodnych. Służby wodne muszą być jedynymi gospodarzami zasobów wód i środowisk od wody zależnych ( w stanie normalnym). Zarządzając tymi zasobami i sterując ich stanem – mają udostępniać te zasoby użytkownikom
na zasadach przewidzianych prawem. Służby powinny pozostawać pod
nadzorem administracji państwowej i samorządowej w zakresie realizacji polityki wodnej Państwa.
Piątym problemem ogólnym jest maksymalne uspołecznienie
gospodarki wodą. Powinno się to wyrażać we wciąganiu jak najliczniejszych grup społecznych w procedury opracowania planów gospodarowania wodami. W opracowaniu takiego planu we francuskiej
zlewni Adour – Garonne uczestniczyło 1600 osób dostarczających
informacje, konsultujących proponowane rozwiązania41. Przedstawiciele społeczeństwa powinni uczestniczyć w podejmowaniu kluczowych decyzji, a także mieć swoich przedstawicieli w Radach Zlewni
i Radach Regionów, które powinny mieć rolę stanowiącą. Jest nie do
zaakceptowania fakt zatwierdzania planów przez Radę Ministrów, czy
tytułów inwestycyjnych przez Parlament, gdy Rady pełnią funkcję doradczą – czyli ich rola jest znikoma. Jest to oczywisty przejaw patologii.
41

SDAGE Adour – Garonne. Schema directeur d’amenagement et de gestion des
eaux. Adopte le 24 juin 1996 par le Comite de bassin. Approuve par le Prefet coordonnateur le 6 aout 1996 [przyp. red.]
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Musi ulec zmianie filozofia walki ze skutkami stanów nadzwyczajnych wywołanych przez wodę. Należy przyjąć, że zjawisk ekstremalnych nie można zwalczyć. Można co najwyżej minimalizować
ich skutki. Trzeba także przyjąć do powszechnej wiadomości fakt, że
technika ma z definicji ograniczone możliwości oddziaływania. Dotyczy to w pierwszej kolejności obwałowań i zbiorników zaporowych.
Dla minimalizacji szkód trzeba wykorzystywać pełną gamę możliwych
działań. Szczególną rolę w minimalizacji strat powodziowych powinny
odgrywać:
–– wykorzystywanie naturalnych możliwości retencyjnych dolin
rzecznych (poldery),
–– polityka zagospodarowania przestrzennego,
–– przestrzeganie zasad prawidłowej eksploatacji budowli przeciwpowodziowych (żeby nie trzeba było zwalać winy na bobry),
–– uodparnianie konstrukcji budynków i budowli na obszarach
zagrożonych,
–– edukacja zagrożonych,
–– szkolenie służb ratowniczych,
–– wprowadzanie systemu ubezpieczeń podmiotów zlokalizowanych na obszarach zagrożonych.
Należy rozstrzygnąć problem roli służb wodnych w zwalczaniu
stanów nadzwyczajnych. Wymaga to dyskusji ze służbami MSWiA.
Służby wodne dysponują kadrami, które w odróżnieniu od strażaków
czy wojska „czują wodę”, obcują z nią na co dzień. To, że dziś są słabe
i niedoinwestowane nie oznacza, że powinny być marginalizowane tak,
jak to ma miejsce dzisiaj. Należy tak działać, aby wykorzystać wiedzę
„wodniaków” i sprawność strażaków.
Problemy prawne
Przestarzałe prawo, niezgodne z ustawodawstwem UE, jest zasadniczą przyczyną fatalnej kondycji służb wodnych. Konieczne jest
ustawowe zagwarantowanie takiego funkcjonowania służb wodnych,
aby mogły realizować cele I i II. Dla realizacji celu III konieczne jest
wyrażenie językiem prawa nowej filozofii zwalczania skutków stanów
nadzwyczajnych.
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Problemy organizacyjne
1. Podstawowym problemem organizacyjnym jest zasadnicza zmiana
zakresów obowiązków służb gospodarki wodą tak, aby realizowały
zadania służące realizacji celów I i II, a także zadań dla realizacji celu
III w ramach Państwowego Systemu Zwalczania Zagrożeń.
2. Drugim podstawowym problemem jest zdecydowana zmiana
ról struktur gospodarujących majątkiem narodowym, jakim
są zasoby wody, i środowisk związanych z wodą. Zadaniem
tych struktur jest przekształcenie „złych” zasobów w „dobre”
i utrzymanie dobrego stanu tych zasobów.
3. Kolejnym problemem organizacyjnym jest zbudowanie takich
struktur zlewniowych, w których można będzie wdrożyć zasadę jednoosobowej odpowiedzialności za stan zasobów wód
i środowisk związanych z wodą z zapewnieniem możliwości
skutecznego oddziaływania na użytkowników tych zasobów.
4. Zdecydowanej zmianie musi ulec system planowania. Centralizacja planowania i powierzanie wykonania planu gospodarowania wodami oraz oceny oddziaływania na środowisko firmie zewnętrznej jest po prostu czymś kuriozalnym. Zasadniczą cechą
nowych planów powinno być to, że będą one realne – to znaczy
będą miały pokrycie prawne, organizacyjne i finansowe.
5. Problemem niezwykłej wagi jest zmiana relacji z użytkownikami wód i środowisk związanych z wodą. Te relacje powinny
być regulowane za pomocą mechanizmów pośrednich: ekonomicznych i edukacyjnych oraz bezpośrednich. Nową dziedziną
działalności służb wodnych powinien stać się nadzór JOGW42
nad użytkownikami zasobów wodnych.
6. Dotąd nie są opracowane normy stanu wód i siedlisk dolinowych. Bez nich jest niemożliwa ocena efektów pracy służb
wodnych. Zgodnie z art. 8 Ramowej Dyrektywy Wodnej te
normy powinny być opracowane w roku 2006.
7. Potencjał służb wodnych nie jest dopasowany do potrzeb systemów wodnych i skutecznego regulowania relacji z użytkow42

Jednostki organizacyjne gospodarki wodnej [przyp. red.]
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nikami. Należy podjąć decyzję o tempie dopasowywania tego
potencjału do zadań, jakie wynikają z nowej polityki wodnej.
8. Kolejnym wielkim problemem jest brak systemu informacyjnego, który umożliwi skuteczne zarządzanie zasobami wody. Bazy
danych, którymi dysponują obecne JOGW, są całkowicie niewystarczające do planowania i sterowania realizacją zadań, które
nakłada na te jednostki nowa polityka wodna. System Informacyjny Gospodarki Wodą spełniający potrzeby JOGW powinien
zawierać co najmniej dwa główne zbiory danych:
–– o systemie wodnym zdefiniowanej zlewni lub regionu zlewniowego, aktualnym i historycznym stanie jego elementów składowych;
–– o użytkownikach zasobów wodnych tego systemu i ich wpływie
na stan elementów składowych systemu.
System informacyjny powinien zapewniać operatywną możliwość
śledzenia zmian, które zachodzą w systemie wodnym oraz operatywną
możliwość śledzenia zachowań użytkowników. Inaczej mówiąc powinien zapewniać możliwość sterowania stanem systemów wodnych.
Problemy zasileniowe
Sprawą, której rozwiązanie warunkuje sens reformy jest problem
zasilania służb wodnych w środki finansowe. Konieczne jest rzeczywiste wdrożenie zasady zwrotu kosztów usług wodnych (zgodnie z art. 9
RDW w ubiegłym roku minął termin jej wdrożenia). W załączniku nr
4 omawiam działania dla modernizacji systemu finansowania.
JOGW nie dysponują narzędziami umożliwiającymi w sposób zobiektywizowany określanie zapotrzebowania na środki finansowe. Konieczne jest opracowanie norm nakładów rzeczowych i finansowych
na wykonanie zadań (dotyczy to szczególnie zadań powtarzalnych).
Muszą ulec zmianie procedury powstawania, przetwarzania i przesyłania informacji tworzonych poza JOGW. Muszą to być informacje
o określonej treści, w uzgodnionej formie, czasie. Te informacje muszą
trafiać do właściwych decydentów, aby mogli podejmować stosowne
decyzje. Aby to było możliwe niezbędne jest dopasowanie potencjału
IMGW, IOŚ, PIG do potrzeb JOGW i opracowanie procedur zapewniających sprawne przekazywanie informacji.
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Działania dla zreformowania gospodarki wodą
Poniżej przedstawiam działania niezbędne dla takiego zreformowania
gospodarki wodą w Polsce, aby można było osiągnąć cele polityki wodnej.
Aby nie zaciemniać obrazu, niektóre zbiory działań przenoszę do załączników.
Cel reformy
Celem reformy gospodarowania wodami w Polsce jest zbudowanie
takiego systemu organizacyjnego służb wodnych, który zapewni doprowadzenie wód powierzchniowych i podziemnych do dobrego stanu ekologicznego, zapewniającego prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów
wodnych umożliwiając ludności i gospodarce dostęp do zdrowej wody,
a także istotne zmniejszenie strat wywołanych przez powodzie i susze.
Przedmiot reformy
Przedmiotem oddziaływań reformy są zasady funkcjonowania instytucji działających na obszarze gospodarowania wodą, które trzeba
przekształcić w system działania sprawnie realizujący cele strategiczne
gospodarki wodą.
Przedmiotem oddziaływania reformy są także użytkownicy zasobów wodnych.
Zakres reformy obejmuje:
• reformę systemu prawnego;
• reformę systemu organizacyjnego gospodarki wodą w stanach
normalnym i nadzwyczajnym (powódź, susza, nadzwyczajne
zagrożenia jakości wody);
• reformę systemu zasilania służb w środki finansowe, kadry, informacje;
• uporządkowanie relacji z podmiotami mającymi wpływ na funkcjonowanie gospodarki wodą.
Działania dla zreformowania gospodarki wodą.
Poniższe działania wynikają z przeprowadzonej analizy identyfikacyjnej stanu gospodarki wodnej w Polsce43 oraz z omówionych wyżej
problemów, które wynikły z tej analizy. Te działania są następujące:
43

J. Iwanicki – Metoda usprawnienia istniejących struktur gospodarujących zasobami wody.
Tablice identyfikacyjne gospodarki wodą w Polsce. Maszynopis 2010 r. [przyp. red.]
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1) Reforma systemu prawnego powinna obejmować:
• zmianę definicji gospodarki wodnej w ustawie o działach
administracji rządowej;
• opracowanie ustawy o polityce wodnej;
• opracowanie ustawy o Związkach Wałowych;
• dostosowanie ustawy prawo wodne do ustawy o polityce
wodnej i ustawy o Związkach Wałowych;
• doprecyzowanie zadań służb wodnych w ustawach o państwowym systemie zwalczania skutków stanów nadzwyczajnych wywołanych przez wodę;
• akty wykonawcze do ww. ustaw.
• Rozwinięcie powyższych działań przedstawiam w załączniku nr 144.
2) Reforma systemu organizacyjnego (stan normalny) powinna obejmować:
• określenie ról jednostek organizacyjnych tworzących strukturę
systemu gospodarowania zasobami wód i środowisk związanych
z wodą;
• dostosowanie zakresów działań jednostek organizacyjnych gospodarujących zasobami wody do struktury zadań wynikających
z celów strategicznych gospodarki wodą;
• zmianę struktur organizacyjnych gospodarki wodą, dostosowanie tej struktury do hierarchicznej sieci rzecznej;
• opracowanie norm stanu ekologicznego elementów systemów
wodnych będących podstawą oceny pracy służb wodnych;
• dopasowanie potencjału wykonawczego jednostek organizacyjnych tworzących strukturę gospodarki wodą do potrzeb systemów wodnych, zasobami których te jednostki będą zarządzały
udostępniając je użytkownikom;
• zmianę zasad udostępniania zasobów wód i środowisk związanych z wodą użytkownikom tych zasobów. Uzasadnienie tej
zmiany przedstawiam w załączniku nr 2;
44

J. Iwanicki – Co trzeba zrobić, żeby było dobrze? Rozważania o wdrożeniu RDW
w Polsce. NFOŚ i GW sierpień 2009 r. [przyp. red.]
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• uspołecznienie gospodarki wodnej, wciągnięcie sił społecznych (samorządów, związków branżowych) do udziału w realizacji jej zadań;
• wbudowanie mechanizmów podnoszących efektywność ekonomiczną systemów zarządzania zasobami wody;
• modernizację podsystemów zarządzania w jednostkach organizacyjnych gospodarki wodą (JOGW) (planowanie, finansowanie, rachunkowość, sprawozdawczość, kontrola, analiza i ocena).
Działania dla modernizacji systemów planowania i finansowania
przedstawiam w załącznikach nr 3 i 4;
• modernizację systemu informacyjnego gospodarki wodą;
• opracowanie norm nakładów rzeczowych i finansowych na wykonanie działań wynikających z nowych statutów i regulaminów
organizacyjnych dla obiektywizacji potrzeb finansowych jednostek organizacyjnych gospodarki wodą.
3) Reforma systemu organizacyjnego (stan nadzwyczajny)
powinna obejmować:
• podział zadań pomiędzy służby wodne i inne służby, które będą
uczestniczyły w akcjach zwalczania zagrożeń;
• opracowanie i wdrożenie systemów ostrzegania przed zagrożeniami;
• opracowanie i wdrożenie systemu szkolenia zwalczania zagrożeń dla służb, doskonalenia współdziałania różnych podmiotów
przewidywanych do udziału w akcjach zwalczania zagrożeń (gry
decyzyjne);
• opracowanie i wdrożenie systemu szkolenia podmiotów zlokalizowanych na obszarach zagrożonych;
• dopasowanie systemu zbierania informacji do potrzeb służb;
• opracowanie planów zwalczania stanów nadzwyczajnych w tym
map zagrożenia powodzią i map ryzyka powodziowego – podstawy planów zwalczania zagrożeń;
• opracowanie i wdrożenie systemu ubezpieczeń podmiotów zlokalizowanych na obszarach zagrożonych;
• opracowanie przepisów regulujących lokalizację budynków
i budowli na obszarach zagrożonych oraz wspomagających te
podmioty, które zechcą opuścić obszary zagrożone powodzią;
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• opracowanie zasad uodparniania budynków i budowli zagrożonych żywiołem wodnym.
4) Reforma systemu zasilania powinna obejmować:
• zmianę systemu finansowania gospodarki wodą przez wdrożenie zasady zwrotu kosztów usług wodnych - zgodnie z wymaganiami art. 9 Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW);
• urealnienie wartości i przydatności do realizacji nowych celów
obiektów stanowiących majątek Skarbu Państwa;
• zmianę systemu zasilania w informacje przez zmianę procedur
pozyskiwania, przetwarzania i przesyłania informacji o historycznych, aktualnych i prognozowanych stanach ekologicznych
i technicznych elementów systemów wodnych;
• uruchomienie procesów dopasowania potencjału wykonawczego IMGW, IOŚ, PIG i innych instytucji, w których te informacje
są zbierane do potrzeb jednostek organizacyjnych gospodarujących zasobami wód i środowisk związanych z wodą;
• dostosowanie programów nauczania na uczelniach wyższych
i w szkołach średnich kształcących kadry dla gospodarki wodą
do wymagań wynikających z nowej polityki wodnej;
• zorganizowanie systemu doskonalenia kadr dla dostosowania
ich wiedzy do potrzeb nowej polityki wodnej;
• zorganizowanie akcji wyjaśniającej cele nowej polityki wodnej
dla urzędników i działaczy administracji państwowej i samorządowej dla zbudowania klimatu przyjaznego dla działań reformujących gospodarkę wodną w Polsce.
5) Reforma relacji z podmiotami mającymi wpływ na funkcjonowanie gospodarki wodą powinna obejmować:
• zdefiniowanie relacji z organami administracji państwowej i samorządowej pełniącymi dotąd rolę władzy wodnej;
• zdefiniowanie relacji z organami i instytucjami zasilającymi
JOGW w środki finansowe;
• zdefiniowanie relacji z innymi resortami, które miały dotąd
wpływ na funkcjonowanie gospodarki wodą;
• zdefiniowanie relacji z organami wykonującymi funkcje kontrolne względem służb wodnych.

▬ 78 ▬

Efekty reformy
Efekty gospodarcze:
• ograniczenie strat wywoływanych przez korozję instalacji i konstrukcji, które powoduje zanieczyszczona woda, o około 30%.
W wymiarze finansowym jest to kwota rzędu 10 – 12 mld zł/rok;
• racjonalizacja zużycia wody w gospodarce narodowej. Powinno
to skutkować ustabilizowaniem się poborów wody zwłaszcza
przez podmioty gospodarcze;
• ograniczenie strat powodziowych przez zmianę filozofii zwalczania stanów nadzwyczajnych wywołanych przez wodę, racjonalizację zabudowy obszarów zalewowych, poprawę stanu
technicznego obiektów technicznych. Te działania powinny
zmniejszyć straty nawet o połowę. W wymiarze finansowym
jest to kwota nawet rzędu 4–5 mld zł/rok.
Efekty społeczne:
• zmniejszenie presji ludności na bezsensowne zanieczyszczanie
zasobów wodnych;
• zmniejszenie zachorowalności na choroby układów krążenia
i trawiennego;
• zmniejszenie stresów wywołanych stanami nadzwyczajnymi,
• zwiększenie dostępności wód dla rekreacji i wypoczynku.
Efekty organizacyjne:
• znaczący wzrost sprawności i skuteczności działania służb
wodnych;
• opanowanie problemu zanieczyszczania wód przez ludność
i podmioty gospodarcze;
• dopasowanie potencjału służb wodnych do potrzeb wyróżnionych systemów wodnych;
• dopasowanie potencjału instytucji zabezpieczających funkcjonowanie służb wodnych do potrzeb tych służb;
• zdecydowana poprawa finansowania działalności służb wodnych;
• ustanowienie mechanizmów zapewniających ekonomiczność
działań służb wodnych;
• wzrost pozycji społecznej służb wodnych;
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• zbudowanie silnych związków służb wodnych ze społeczeństwem.
Efekty ekologiczne:
• doprowadzenie wód powierzchniowych i podziemnych do stanu
zgodnego z normami tego stanu;
• poprawa bioróżnorodności wód i środowisk związanych z wodą;
• odbudowa retencji obszarowej, która powinna umożliwić zatrzymanie w przestrzeni około 5-7 mld m3 wody;
• uruchomienie procesów odbudowy obszarów mokradeł;
• zahamowanie procesów degradacji gleb organicznych,
• ograniczenie strat w środowiskach wodnych i od wody zależnych wywołanych podczas stanów nadzwyczajnych przez zanieczyszczenia spływające z wodą.

Zakończenie
Mam nadzieję, że powyższy materiał przybliży czytelnikowi ogrom
problemów, z którymi boryka się dzisiejsza gospodarka wodna. Starałem się także pokazać działania, które muszą być wykonane, abyśmy
nie stali się pośmiewiskiem Europy.
Cały przeprowadzony w tym opracowaniu wywód jest oparty na
przemyśleniach zawartych w mojej książce „Podstawy Zintegrowanego Zarządzania Zasobami Wody”. Ta przygotowana do druku książka
jest z kolei oparta na podstawach teoretycznych, które noszą nazwę
Inżynierii Systemów Działania oraz na pracy „Co trzeba zrobić, żeby
było dobrze” 45.
Kolejnym źródłem były moje opracowania, które wykonałem
w ramach pracy zespołu ekspertów powołanego przez Pana Ministra
Andrzeja Kraszewskiego dla przygotowania gruntownej reformy gospodarki wodnej.
Jak wynika z powyższego tekstu liczba problemów do rozwiązania
oraz zakres prac do wykonania są znaczne. Nie jest to jednak zakres
niewykonalny. Jednocześnie chcę z całą mocą podkreślić, że po jede45

J. Iwanicki – Co trzeba zrobić, żeby było dobrze? Rozważania o wdrożeniu RDW
w Polsce. NFOŚ i GW, sierpień 2009 r. [przyp. red.]
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nastu latach, jakie minęły od wejścia w życie RDW nie możemy sobie
pozwolić na „przestawianie klocków”, na reformy, które nie tworzą
systemu zdolnego poradzić sobie z ogromnymi zniszczeniami, jakie
spowodowało w zasobach wód i środowisk związanych z wodami tradycyjne rozumienie pojęcia „gospodarka wodna”, a także zwykła ludzka bezmyślność, nie mówiąc o partykularnych interesach.
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ZAŁĄCZNIK NR 1.
Propozycje zmian w systemie prawa
Dla sprawnego funkcjonowania służb wodnych należy dokonać
następujących zmian przepisów prawnych:
1) W ustawie z dnia 2 września 2003 r. o działach administracji
rządowej (Dz. U. nr 159 poz. 1548)46, w miejsce zapisu definiującego zakres działu gospodarka wodna o treści:
„1. Dział gospodarka wodna obejmuje sprawy:
1) kształtowania, ochrony i racjonalnego wykorzystywania zasobów wodnych;
2) utrzymania śródlądowych wód powierzchniowych, stanowiących własność Skarbu Państwa wraz z infrastrukturą techniczną związaną
z tymi wodami, obejmującą budowle oraz urządzenia wodne;
3) budowy, modernizacji oraz utrzymania śródlądowych dróg wodnych;
4) ochrony przeciwpowodziowej, w tym budowy, modernizacji oraz utrzymania urządzeń wodnych zabezpieczających przed powodzią oraz
koordynacji przedsięwzięć służących osłonie i ochronie przeciwpowodziowej państwa;
5) funkcjonowania państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej
i państwowej służby hydrogeologicznej, z wyłączeniem zagadnień monitoringu jakości wód podziemnych;
6) współpracy międzynarodowej na wodach granicznych w zakresie zadań
należących do działu.
2. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej sprawuje nadzór nad
działalnością Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.”.
Proponuję zapis:
„1. Dział gospodarka wodna obejmuje sprawy:
1) doprowadzenia i utrzymywania zasobów wód powierzchniowych i podziemnych oraz środowisk związanych z wodą do stanu wymaganego
prawem;
2) udostępnianie zasobów wody i środowisk związanych z wodą użytkownikom, na zasadach określonych prawem;
46

Tekst jednolity Dz.U. 2007 Nr 65 poz. 437 [przyp. red.]
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3) zwalczania stanów nadzwyczajnych wywołanych przez wodę w zakresie określonym przez prawo;
4) funkcjonowania państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej
i państwowej służby hydrogeologicznej, z wyłączeniem zagadnień monitoringu jakości wód;
5) współpracy międzynarodowej na wodach granicznych w zakresie zadań
należących do działu.
3. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej sprawuje nadzór nad
działalnością Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.”.
W ustawie normującej funkcjonowanie gospodarki wodą (pozostaje
do rozstrzygnięcia, czy ma to być głęboka nowela prawa wodnego, czy
ustawa o polityce wodnej wzorowana na RDW) powinny znaleźć się
następujące zapisy:
• definicja systemu wodnego;
• zakres działań służb wodnych w stanach normalnym i nadzwyczajnym;
• kompetencje służb wodnych względem użytkowników,
• definicja grup użytkowników zasobów wód i środowisk związanych z wodą;
• hierarchia dostępności zasobów dla grup użytkowników;
• algorytm rozdziału zasobów pomiędzy użytkowników, algorytm
naliczania opłat grupom użytkowników wydzielonym ze względu na ich wpływ na zasoby wodne;
• procedura (procedury) rozstrzygania sporów pomiędzy użytkownikami a służbami wodnymi;
• procedura rozstrzygania sporów pomiędzy użytkownikami;
• procedury dostarczania informacji niezbędnych dla zarządzania
zasobami wodnymi;
• procedura uzgadniania planów zagospodarowania przestrzennego ze względu na możliwość zaspokojenia potrzeb wodnych
oraz zagrożenie stanami nadzwyczajnymi;
• procedury skutecznych konsultacji społecznych;
• obowiązek edukacji użytkowników w duchu RDW;
rola innych resortów w gospodarowaniu wodami.
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ZAŁĄCZNIK NR 2.
Uzasadnienie konieczności zmian w relacjach z użytkownikami zasobów wodnych
Procedura udzielania pozwoleń wodnoprawnych, na podstawie
której użytkownicy korzystają z wody, powstała co najmniej przed stu
laty, kiedy praktycznie nie było wodociągów i kanalizacji a przemysł
tylko w niewielkim stopniu zrzucał ścieki do wód.
Ta procedura funkcjonuje do dziś w prawie wodnym. O tym jak
funkcjonuje świadczą:
1) Aktualne dane RZGW47 krakowskiego.
W obszarze działania tego RZGW w roku 2010 wydano użytkownikom pozwolenia wodnoprawne na pobór wody w ilości
ok. 1000 m3/sek., podczas gdy użytkownicy płacą za 65 m3/
sek. faktycznego zużycia. Jak zatem można mówić o uporządkowaniu opłat za wodę, o bilansowaniu zasobów czy o sterowaniu stanem zasobów? Ale to nie wszystko.
2) W informacji o wynikach kontroli przeprowadzonej przez NIK
w roku 2001 mówiąc o zanieczyszczeniach pochodzenia rolniczego napisano:
„Spośród 7 skontrolowanych w tym zakresie starostw powiatowych, w 6 nie
posiadano rozeznania o wpływie zanieczyszczeń z terenów rolniczych na
stan czystości głównych rzek powiatu i potrzebie podejmowania działań dla
ograniczenia tego wpływu.”
I dalej:
„Wśród 48 skontrolowanych zakładów wprowadzających ścieki komunalne lub przemysłowe do wód powierzchniowych, w całym lub w części
badanego okresu 17 zakładów nie posiadało pozwoleń wodnoprawnych
na odprowadzenie ścieków i na eksploatację urządzeń oczyszczających.
Pozwoleń na wprowadzenie ścieków do wód nie posiadały również jednostki eksploatujące oczyszczalnie ścieków na terenie 10 skontrolowanych
urzędów miast i gmin.”
I dalej:
„Kontrola wykazała, że w latach 1996 – 1999 pomimo wydatnego finansowania i dużego tempa realizacji inwestycji ochrony wód oraz wymiernych
47
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efektów redukcji ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do wód powierzchniowych, stan czystości polskich rzek nie poprawił się, a ładunek
zanieczyszczeń odprowadzany do morza bałtyckiego wzrósł. Przy czym
w latach 1997 i 1998 znaczny wzrost ładunków zanieczyszczeń wprowadzanych do Bałtyku spowodowany był powodziami.”
Według ustaleń NIK z roku 2010 odbiór ścieków wozami asenizacyjnymi od jednego mieszkańca (który z tych usług korzysta) wahał
się od 1 m3/ rok do nawet 56,5 – 85,6 m3/rok. Są to dane całkowicie
przypadkowe świadczące o zwykłym bałaganie i braku rzetelności ze
strony tych, którzy te dane zbierają.
Z tego, co wyżej powiedziano, wynika, że procedury udzielania pozwoleń oraz metody nadzoru nad użytkownikami są przestarzałe i nieskuteczne. Całkowicie nowe wymagania, jakie stawia ustawodawstwo
europejskie, a przede wszystkim nasz narodowy interes przemawiają
za zasadniczą zmianą tego stanu rzeczy. Nowoczesny system zarządzania wymaga precyzyjnych i wiarygodnych informacji o wykorzystaniu
zasobów wód, środowiska wodnego i środowisk związanych z wodą.
Formuła pozwoleń wodnoprawnych, które udzielała „władza wodna”
okazały się hamulcem utrudniającym skuteczne zarządzanie stanem
ilościowym i jakościowym zasobów wody. Dla uporządkowania tego
stanu rzeczy należy przejść na podpisywanie umów cywilnoprawnych
z użytkownikami, którzy korzystają lub będą chcieli korzystać z zasobów wody, środowiska wodnego i środowisk związanych z wodą.
Z umów powinny wynikać parametry ilościowe i jakościowe racjonalnie
uzasadnionych poborów i zrzutów wody, kruszywa i innych pożytków
wydobywanych z rzek i jezior oraz wielkości opłat za korzystanie z nich.
W ustawie o polityce wodnej powinny znaleźć się zapisy o procedurach
niezbędnych przy opracowywaniu i zawieraniu takich umów. Należy
też podkreślić, że władze samorządowe powinny prowadzić politykę
zagospodarowania przestrzennego uwzględniającą w sposób obligatoryjny dostępność zasobów zlewni oraz zagrożenia ze strony żywiołu
wodnego.
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ZAŁĄCZNIK NR 3.
Działania dla modernizacji systemu planowania
Minister właściwy ds. gospodarki wodnej powinien opracować
wytyczne planistyczne, w oparciu o które będą opracowywane plany
gospodarowania wodami obejmujące wszystkie działania niezbędne
dla osiągnięcia celów strategicznych. Plany muszą mieć zapewnione pełne zabezpieczenie prawne i finansowe. System finansowania
powinien zapewniać możliwość realizacji zadań planowych przez
JOGW. Bez tego są tylko „koncertem życzeń”.
Niezbędna jest zmiana metodyki opracowania planów gospodarowania wodami. Wystarczy jeden dobrze opracowany plan gospodarowania wodami w zdefiniowanych zlewniach obejmujący działania
w stanie normalnym i nadzwyczajnym.
Część planów obejmująca działania służb wodnych w stanach nadzwyczajnych powinna być skoordynowana z planami służb kryzysowych MSWiA, wojewodów i starostów.
Jednym z podstawowych elementów planu powinny być bilanse
ilościowe i jakościowe. Musi być określony wpływ planowanych
działań na stan (ilość i jakość) zasobów wód i środowisk związanych z wodą.
Plany powinny powstawać oddolnie i być koordynowane przez wyższe
szczeble zarządzania. Absurdem jest opracowywanie planu przez KZGW
i kierowanie go do zatwierdzenia przez Radę Ministrów nie mówiąc o ustawach, które mają zapewnić możliwość realizacji zadań planowanych, czy
poszczególnych wybranych zadań (casus Świnna Poręba)48.
Plany, po dokonaniu odpowiednich uzgodnień powinny być zatwierdzane przez Radę tego szczebla zarządzania, który je opracował,
następnie przekazywane do realizacji.
Plany gospodarowania wodą nie powinny obejmować działań,
które powinni wykonywać użytkownicy. Natomiast te działania powinny być załącznikiem do planu, jeśli od ich realizacji zależy np.
jakość wód.
48

por. ustawę z dnia 4 marca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006 – 2010” (Dz. U.
Nr 94, poz. 784) [przyp. red.]
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Plany powinny być poddawane procedurom OOŚ49 przez jednostki
niezależne względem autorów planów.
ZAŁĄCZNIK NR 4.
Działania dla wdrożenia nowego systemu finansowania działalności JOGW
Należy zidentyfikować grupy użytkowników ze względu na ich
wpływ na jakość i ilość zasobów wód i środowisk związanych z wodą.
Należy określić i wdrożyć procedury naliczania opłat z tytułu zwrotu
kosztów usług wodnych dla wszystkich grup użytkowników. Konieczne jest przeprowadzenie akcji wyjaśniającej dla przekonania użytkowników do ponoszenia stosownych opłat. W system zarządzania należy
wbudować mechanizm ekonomicznego wykorzystywania środków będących w dyspozycji JOGW. W system finansowania należy wbudować
mechanizm tworzenia cen usług wodnych uwzględniający jakość wody
dostarczanej użytkownikom.
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mgr inż. Jerzy Iwanicki – zajmuje się tematyką gospodarki wodnej w zakresie rozwiązań legislacyjnych.
Od roku 2001 emeryt. Praktykę zawodową zakończył,
jako wicedyrektor Departamentu Zasobów Wodnych
Ministerstwa Środowiska. W czasie pracy w Ministerstwie uruchomił program SMOK w IMGW, a także
powołał KZGW (początkowo Biuro Gospodarki
Wodnej), jako agencję państwową realizującą politykę
Ministra oraz przyczynił się do powstania Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, jako drugiego
szczebla zarządzania. Przez 20 lat był Kierownikiem
Zakładu Organizacji i Mechanizacji Robót w Instytuie
Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach.
Autor i współautor między innymi nowych metod:
• Zautomatyzowanego systemu planowania przedsiębiorstwach wykonawczych,
• Obiektywizowania nakładów na eksploatację obiektów wodnych,
• Projektowania zakresów obowiązków i odpowiedzialności w jednostkach organizacyjnych.
Autor książki „Podstawy zintegrowanego zarządzania zasobami wody” - przygotowanej do druku. W roku ubiegłym został powołany przez Ministra Środowiska w skład
zespołu, który miał przygotować reformę gospodarki wodnej.

Dr Tomasz Sowiński

PROBLEMATYKA PRAWNA I KOMPETENCYJNA GOSPODARKI WODNEJ W POLSCE

Zagadnienia ogólne
Problem uwarunkowań prawnych i kompetencyjnych gospodarki
wodnej w Polsce jest zagadnieniem niezwykle złożonym, zagmatwanym, co więcej pozostającym w wielu przypadkach w sprzeczności
z elementarnym zasadami organizacji i zarządzania, by nie rzec kolokwialnie, że także ze zdrowym rozsądkiem. Postaram się pokrótce
przedstawić zagadnienia zależności kompetencyjnych poszczególnych podmiotów, instytucji i jednostek administracyjnych, centralnych i lokalnych, zajmujących się sprawami gospodarki wodnej, jak
i licznymi źródłami prawa regulującego, wprost, czy też pośrednio
omawianą problematykę. Oczywiście ze względu na wymogi objętościowe w znacznym uproszczeniu. Tematyka poruszanych zagadnień
w szczególny sposób traktuje przestrzeń Dolnej Wisły50, jednakże tak
prawo, jak i problematyka kompetencji administracji publicznej jest
zagadnieniem dotyczącym całego obszaru Rzeczypospolitej, a zatem
i całego dorzecza Wisły, podobnie jak pozostałych rzek i akwenów
śródlądowych.
Z poruszaną problematyką nie potrafi, lub co gorsza, nie chce poradzić sobie szereg kolejnych Rządów III RP, mimo jasnego stanowiska
50

Z problematyką można się zapoznać, np. w: T. Sowiński [red.], Zagospodarowanie
dolnej Wisły szansą rozwoju społeczno-gospodarczego regionów, (materiały pokonferencyjne), Tczew 2006
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w tej sprawie Ramowej Dyrektywy Wodnej, praktyki Unii Europejskiej
oraz zgodnego chóru licznych organizacji pozarządowych działających
w dorzeczach Wisły i Odry51, Urzędów Żeglugi Śródlądowej, przedsiębiorstw żeglugowych, transportowych, turystycznych i licznych samorządów. Pewnym dysonansem są tu jedynie głosy niektórych organizacji
mieniących się być ekologicznymi, proekologicznymi, itp., reagującymi
na ogół żywym oburzeniem nawet na myśl o czynieniu czegokolwiek
w okolicach rzek, a które najchętniej by je zagrodziły i zabroniły do
nich komukolwiek dostępu, no może poza swoimi działaczami.
Jedynym pierwiosnkiem nadziei było powołanie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, szybko jednak okazało się, że kardynalnym
błędem było powierzenie nadzoru nad nim Ministrowi Środowiska,
co spowodowało marginalizacje oczekiwanych i co więcej możliwych
działań ze strony KZGW. Jest to poniekąd zrozumiałe, wszak KZGW
to instytucja nawet w nazwie posiadająca słowo będące synonimem
zła dla osób związanych ze środowiskiem, a mianowicie – „gospodarka”. Mariaż dwóch instytucji, co więcej dwóch działów administracji
publicznej w Polsce, które z zasady są ze sobą w ideowym i celowościowym konflikcie, nie jest najlepszym rozwiązaniem, co stało się
przedmiotem licznych wniosków, petycji, stanowisk, memorandów
wielu organizacji i związków pracodawców do kolejnych Rządów i ich
Premierów. Najczęściej powtarzający się postulat to „wyjęcie” KZGW
z nadzoru Ministerstwa Środowiska i … no właśnie i tu zaczynają
się rozbieżności, ale niezbyt znaczne. Postulatem najdalej idącym jest
całkowite usamodzielnienie się KZGW, a nawet stworzenie na jego
bazie resortu. Inne z postulatów wnoszą o przekazanie go pod nadzór
osobisty Prezesa Rady Ministrów, ewentualnie Ministra Gospodarki
51

Niektóre bardziej liczące się organizacje, to m.in.: Związek Miast Nadwiślańskich,
Liga Morska i Rzeczna, Związek Miast i Gmin Morskich, Związek Miast i Gmin
Nadnoteckich, Stowarzyszenie Wisła, Stowarzyszenie Odra 2000, Stowarzyszenie
Miłośników Ziemi Niepołomickiej, Stowarzyszenie Miast Autostrady Bursztynowej, Porozumienie Wisła-Odra-Bałtyk, Polski Klaster Żeglugi Śródlądowej, Euroregion Bałtyk, Fundacja & Uczelnia im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
i inne. Razem w/w organizacje posiadają legitymacje do reprezentacji blisko 10 mln
obywateli Rzeczypospolitej i w większości spraw dotyczących gospodarki wodnej
w Polsce „mówią” jednym głosem. Wydaje się, iż nie można głosu jednej czwartej
Polskiego społeczeństwa lekceważyć.
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lub Ministra Infrastruktury, nie podlega natomiast dyskusji kwestia
możliwie najkrótszego pozostawienia go w nadzorze Ministerstwa
Środowiska.
Można by zarzucić w pierwszej chwili pewną nonszalancję w takim
traktowaniu przyporządkowania KZGW, ale nie jest to, w żadnym wypadku, wina zatroskanych o Polską Gospodarkę Wodną samorządów
i organizacji pozarządowych, a kompletnego bałaganu kompetencyjnego, który w niej panuje. Zresztą wobec projektu ustawy dotyczącego
działań przeciwpowodziowych, który całkowicie burzy dotychczasowa
strukturę administracji gospodarki wodnej w Polsce, co gorsza nie dając za wiele w zamian, są to jedynie niewinne sugestie.
Układ kompetencyjny w polskiej gospodarce wodnej
Układ kompetencyjny w polskiej gospodarce wodnej, możnaby
sparafrazować starym przysłowiem: „gdzie kucharek sześć, tam nie
ma co jeść!” W trakcie przygotowywania niniejszego opracowania
okazało się, że owych „kucharek” jest znacznie więcej, jednakże
wskazuję przede wszystkim te kompetencje poszczególnych resortów, które mają istotne znaczenie dla gospodarki wodnej, a tych
w istocie jest sześć, choć ze względu na wagę chronionych obiektów
dla dziedzictwa narodowego nie można nie wspomnieć o zajmującym się tym resorcie oraz o kilku innych, ale o tym później. Przedstawiłem jedynie część zadań poszczególnych resortów związanych
z wodami śródlądowymi, ale i to wystarczy, jak mniemam, by wyobrazić sobie stopień skomplikowania i praktyczną niewydolność
administracji publicznej, zwłaszcza – centralnej, do sprawowania
skoordynowanego zarządu nad kompleksem zagadnień dotyczących gospodarki wodnej.
Ministerstwo Środowiska (w tym KZGW) – wody płynące, eksploatacja dna i brzegów, zasobów wodnych (pobór wody pitnej i do celów przemysłowych) porty i przystanie, jazy, śluzy, kanały, infrastruktura
z nimi związana, lodołamanie, itd. W zakresie zadań Ministra Środowiska
jest dział administracji – gospodarka wodna, a zgodnie ustawą o działach
administracji rządowej (art. 11 ust. 1), obejmuje on sprawy m.in.:
–– kształtowania, ochrony i racjonalnego wykorzystywania zasobów wodnych,
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–– utrzymania śródlądowych wód powierzchniowych, stanowiących własność Skarbu Państwa wraz z infrastrukturą techniczną
związaną z tymi wodami, obejmującą budowle oraz urządzenia
wodne,
–– budowy, modernizacji oraz utrzymania śródlądowych dróg wodnych,
–– ochrony przeciwpowodziowej, w tym budowy, modernizacji
oraz utrzymania urządzeń wodnych zabezpieczających przed
powodzią oraz koordynacji przedsięwzięć służących osłonie
i ochronie przeciwpowodziowej państwa,
–– funkcjonowania państwowej służby hydrologiczno - meteorologicznej i państwowej służby hydrologicznej, z wyłączeniem
zagadnień monitoringu jakości wód podziemnych,
–– współpracy międzynarodowej na wodach granicznych w zakresie zadań należących do działu52.
Powoduje to, iż w kompetencjach Ministra Środowiska znajduje się
największy zakres spraw związanych z gospodarką wodną i praktycznie
nie ma takich spraw z zakresu wód śródlądowych, w których można by
zdziałać cokolwiek bez współudziału resortu środowiska. Wzmacnia
ten stan rzeczy jeszcze ustawowy obowiązek uzyskania opinii, uzgodnień, bądź wprost zgody Ministerstwa Środowiska, na niemal każde
działanie w tym zakresie.
Ministerstwo Gospodarki – m.in.: „funkcjonowanie krajowych
systemów energetycznych, z uwzględnieniem zasad racjonalnej gospodarki i potrzeb bezpieczeństwa energetycznego kraju”53, w tym oczywiście energetyka wodna.
Ministerstwo Skarbu Państwa – m.in. nadzór właścicielski54 nad
przedsiębiorstwami państwowymi, nad przedsiębiorstwami skomercjalizowanymi, a także wykonywanie władztwa Skarbu Państwa w stosunku do akcji i udziałów sprywatyzowanych przedsiębiorstw działających
w gospodarce wodnej, np. przedsiębiorstwa budownictwa wodnego,
ale także np. Lotos S.A., Orlen S.A. (nad Wisłą) i inne.
http://www.mos.gov.pl/artykul/3123_minister_srodowiska/675_minister_srodowiska.html, z dnia 15.05.2011.
53
http://bip.mg.gov.pl/node/9832, z dnia 15.05.2011.
54
http://nadzor.msp.gov.pl/, z dnia 14.05.2011.
52
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Ministerstwo Infrastruktury – żegluga śródlądowa (Urzędy Żeglugi Śródlądowej), śródlądowe drogi wodne55.
Ministerstwo Rolnictwa – rybactwo, melioracje, problematyka
suszy, hodowle ryb i inne, zarybianie.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, procedury w wypadku klęsk żywiołowych56, wały przeciwpowodziowe, bezpieczeństwo i porządek na
akwenach, policja wodna.
Ministerstwo Kultury – zabytki i obiekty historyczne i o znaczeniu dla Dziedzictwa Narodowego,
Chwała Bogu, ze już nie ma Flotylli Wiślanej, bo trzeba by jeszcze
wspomnieć o Ministerstwie Obrony Narodowej, jednakże część jednostek wojskowych i obiektów o charakterze militarnym znajduje się
na wodami stojącymi i płynącymi, co także i ten resort wpisuje na listę
tytułowych „kucharek”. Nad rzekami znajdują się także szkoły i stanice
harcerskie i wodniackie, szpitale, ośrodki pomocy społecznej (min. 3
następne resorty) i wiele instytucji, które włączają do sfery podmiotów
zainteresowanych i sprawujących „cząstkowe – odcinkowe” władztwo
nad obiektami, fragmentami nabrzeży itd.
Dodać należy, że kompetencje MSWiA w znacznym stopniu w terenie wykonują wojewodowie, a w ramach zadań zleconych także Urzędy
Marszałkowskie, starostwa powiatowe i gminy, a ponad to wszystkie
jednostki samorządu terytorialnego zajmują się kompleksem wspomnianych zagadnień w ramach swoich kompetencji na właściwym im
obszarze działania.
Do tego już imponującego zespołu podmiotów należy dodać jeszcze właścicieli, najemców i użytkowników prywatnych, sprywatyzowane podmioty gospodarcze, liczne podmioty posiadające różnego
rodzaju ośrodki rekreacyjne, wczasowe i inne, z bardzo różnie kształtującą się strukturą własności i władztwa nad akwenami i brzegami
oraz związaną z nimi infrastrukturą.
W roku bieżącym okazało się, że do ww. grona przebojem weszło
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, rozpętując istną burzę ogłosze55
56

http://www.mi.gov.pl/2-49b5353cef22d.htm, z dnia 14.05.2011.
http://nadzor.msp.gov.pl/, z dnia 14.05.2011.
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niem „Projektu Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
2030”, w którym to niemal zamknięto gospodarce wodnej możliwości
rozwoju, a śródlądową żeglugę wodną skazano praktycznie na zagładę.
Związek Miast Nadwiślańskich57 w ramach konsultacji społecznych
dotyczących ww. Projektu przedstawił swoje stanowisko, stwierdzając, że PKPZK 2030 „wybitnie wrogo odnosi się do gospodarczego korzystania
z rzek. Żegluga śródlądowa, energetyka wodna i turystyka wodna przedstawione
są jako działania, które rzekomo zagrażają środowisku naturalnemu”58. Jest to
jedno z delikatniejszych stanowisk spośród bardzo wielu.
Można uznać, że najważniejsze w omawianej dziedzinie kompetencje skupione są w trzech resortach, to jest: MŚ, MI, MSWiA, uzupełnione przez: MG, MSP, MRiW, a w jakimś zakresie mniej, czy bardziej
istotnym, pewne kompetencje posiadają także: MK, ME, MPiPS, MZ,
MRR, MON i na tym tuzinie już listę zamykam pamiętając o Wojewodach, Marszałkach, Starostach, Prezydentach, Burmistrzach, Wójtach,
uzupełniających administrację publiczną o licznych innych podmiotach
prywatnych już nie wspominając.
Propozycja rozwiązania
Przede wszystkim należy skupić najistotniejsze kompetencje umożliwiające sprawny i skoordynowany zarząd sprawami gospodarki wodnej, a wiec w pierwszej kolejności kompetencje MŚ, MI oraz MSWiA.
Można to uczynić poprzez powołanie nowego resortu - Ministerstwa
Gospodarki Wodnej, któremu by podlegały:
–– Urząd Gospodarowania Wodami,
–– Urząd Żeglugi Śródlądowej,
–– Urząd Infrastruktury Wodnej i Dróg Wodnych,
–– Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej - Zlewni Wisły59,
Więcej o Związku Miast Nadwiślańskich – patrz w: T. Sowiński, Program dla Wisły
i Jej Dorzecza 2020 Związku Miast Nadwiślańskich, Studia Gdańskie Wizje i rzeczywistość, Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, Gdańsk 2010
58
Stanowisko Związku Miast Nadwiślańskich w ramach konsultacji społecznych
dotyczących „Projektu Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
2030”z dnia 25 stycznia 2011 roku, opracowane i przyjęte jako uchwała XIV
Walnego Zgromadzenia ZMN.
59
Oba Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej Utworzone na bazie obecnych siedmiu i częściowo KZGW..
57

▬ 94 ▬

–– Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej - Zlewni Odry,
–– Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” - Zarządzające Funduszem Polskich Wód Śródlądowych (FPWŚ) 60,
–– Urząd Przeciwpowodziowy i Prewencji Suszy.
Pomijam tu departamenty: prawny, kadr, finansowy, itp., chodzi raczej o przedstawienie koncepcji resortu, który miałby szanse opanować
w końcu rozdrobnienie kompetencyjne panujące w gospodarce wodnej
i kompleksie zagadnień z nią związanych.
W skromniejszym nieco wariancie przekształceń należałoby powołać:
Państwowy Zarząd Gospodarki Wodnej, utworzony z przekształcenia KZGW i zarządzający:
–– Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej - Zlewni Wisły,
–– Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej - Zlewni Odry,
–– Funduszem Polskich Wód Śródlądowych (FPWŚ),
–– Urząd Żeglugi Śródlądowej,
–– Urząd Infrastruktury Wodnej i Dróg Wodnych.
Powinien on znajdować się pod nadzorem Prezesa Rady Ministrów,
a całość pod zwierzchnictwem Ministra (w Kancelarii Prezesa RM)
- pełnomocnika rządu d/s Gospodarki Wodnej - Członka Rady Ministrów.
Można oczywiście nadal zalecać koordynacje prac członków rządu,
wspólne planowanie, uzgadnianie, realizowanie, ale to wszystko miało
już miejsce na przestrzeni ostatnich lat, a jak do tej pory nie przyniosło
efektów. Jednym z powodów jest niewątpliwie brak jednoosobowej
odpowiedzialności, której wzajemne przerzucanie z resortu na resort
mogliśmy obserwować nie tylko podczas powodzi 2010 roku, ale i we
wcześniejszych podobnych przykrych przypadkach. Jak do tej pory
pomimo, że Ramowa Dyrektywa Wodna obowiązuje już kilka lat, nie
zreorganizowano polskiej administracji wodnej. RDW wyraźnie zaleca
tzw. zarządzanie zlewniowe, co oznacza, że w Polsce powinny być dwa
regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, z których jeden zarządzałby
zlewnią Wisły, a drugi Odry. Nadal jest siedem Regionalnych Zarządów
60

Utworzony na bazie KZGW. Szerzej temat poruszony w: T. Sowiński, „Państwowy
Zarząd Gospodarki Wodnej, czy Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”? Rozstrzyga - nieistniejąca nowelizacja ustawy o finansach publicznych”, Ekopartner 11 (192)/2007.
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Gospodarki Wodnej, zarządzających, a raczej administrujących fragmentami rzek i dorzeczy, co także trudno uznać, za spójne i logiczne,
a już z pewnością niezgodne z RDW.
Do każdego działania potrzeba oddanego mu i kompetentnego gospodarza i w obu proponowanych wariantach taki gospodarz Polskich
Wód Śródlądowych zostałby powołany, mając zaś większość z istotnych kompetencji w tym zakresie, miałby także szanse skutecznego
zarządzania Gospodarką Wodną RP.
Wybrane źródła prawa dotyczące Gospodarki Wodnej
Ze względu na mnogość źródeł prawa dotyczących gospodarki
wodnej, pozwolę sobie dokonać, subiektywnego oczywiście, wyboru
ważniejszych z nich, nie omawiając już ich treści, gdyż takie omówienie
dla każdego z nich przekroczyłoby objętość niniejszych rozważań.
Prawo Unii Europejskiej (pamiętajmy, że od pięciu lat jest to też
prawo Rzeczypospolitej):
1. Ramowa Dyrektywa Wodna Nr 2000/60/WE (RDW) z dnia
23 października 2000 r.(tzw. Dyrektywa Wodna lub RDW),
2. Dyrektywa Nr 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków (tzw. Dyrektywa Ptasia),
3. Dyrektywa Nr 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory (tzw. Dyrektywa Siedliskowa lub Habitatowa),
4. Zespół dyrektyw tworzących Sieć Obszaru Natura 2000,
5. Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn.
23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego
i zarządzania nim (tzw. Dyrektywa Powodziowa),
6. Dyrektywa 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 7 września 2005 r. w sprawie zharmonizowanych
usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach
wodnych we Wspólnocie,
7. Dyrektywa Rady 96/75/WE z dnia 19 listopada 1996 r. w sprawie systemów czarterowania i wyznaczania stawek przewozowych w krajowej i międzynarodowej żegludze śródlądowej
we Wspólnocie,
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8. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 718/1999 z dnia 29 marca 1999
r. w sprawie polityki w zakresie zdolności przewozowych floty
wspólnotowej w celu wspierania żeglugi śródlądowej,
9. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 181/2008 z dnia 28 lutego
2008 r. ustanawiające pewne środki w celu wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 718/1999 w sprawie polityki w zakresie zdolności przewozowych floty wspólnotowej, w celu
wspierania żeglugi śródlądowej,
10. Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 1101/89 z 27 kwietnia 1989
r. w sprawie poprawy struktury żeglugi śródlądowej,
11. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 z dnia 26 czerwca 1969 r. w sprawie działania Państw Członkowskich dotyczącego zobowiązań związanych z pojęciem usługi publicznej
w transporcie kolejowym, drogowym i w żegludze śródlądowej,
12. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1356/96 z dnia 8 lipca 1996 r.
w sprawie wspólnych zasad mających zastosowanie do transportu towarów lub pasażerów w żegludze śródlądowej między
Państwami Członkowskimi w celu wprowadzenia swobody
świadczenia takich usług transportowych.
Szczególne znaczenie dla niniejszego opracowania mają: Ramowa
Dyrektywa Wodna, Dyrektywa Ptasia, Dyrektywa Siedliskowa oraz
oparta zwłaszcza na dwóch ostatnich - Sieć Natura 2000. Istotne są
także: Dyrektywa Powodziowa i Dyrektywa RIS oraz Trans-Europejska Sieć Transportowa (Trans-European Transport Network TEN-T)
i Europejski Program Działań na rzecz Żeglugi Śródlądowej NAIADES. Nie można także zapominać o konwencjach i umowach międzynarodowych, a zwłaszcza tzw. AGN. Unia Europejska realizuje
program rozwoju transportu śródlądowego zmierzający do utworzenia
europejskiej sieci dróg wodnych (AGN), który po rozszerzeniu UE
wkroczył w nową fazę realizacji połączeń śródlądowych dróg wodnych z państwami członkowskimi z Europy Środkowej, a przez nie
z Europą Wschodnią.
Kończąc wątek prawa europejskiego (nie tylko UE) przypomnę,
że we wrześniu 2001 r. Komisja Europejska opublikowała białą księgę
„Czas na decyzje”. W dokumencie tym Komisja zaproponowała ok.
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60 mechanizmów mających na celu stworzenie europejskiego systemu
transportowego, w którym nastąpi zmiana udziału poszczególnych gałęzi transportu, rewitalizacja kolei, promowanie transportu morskiego
i żeglugi śródlądowej i kontrolowanie rozwoju transportu lotniczego.
W latach 2005/2006 został przeprowadzony śródokresowy przegląd
białej księgi. Był on zatytułowany „Utrzymać Europę w ruchu – zrównoważona mobilność dla naszego kontynentu” (Keep Europe moving
– sustainable mobility for our continent). W pełni potwierdził on
wcześniejsze założenia i co więcej zauważył stały dynamiczny wzrost
transportu i konieczność tworzenia centrów intermodalnych.
Prawo Rzeczypospolitej
Najważniejsze akty prawne określające zakres uprawnień i odpowiedzialności administracji państwowej w dziedzinie gospodarki wodnej i transportu wodnego (śródlądowego) są to:
1. Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U. Nr 141, poz. 943, z późn. zm.),
2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115,
poz. 1229, z późn. zm.),
3. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U.
Nr 5, poz. 43, z późn. zm.),
4. Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry –2006” (Dz.U. Nr 98, poz. 1067,
z późn. zm.).
5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.)61.
6. Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr 62
poz. 574 ze zm.)
7. Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym
(Dz. U. Nr 21 poz. 91 ze zm.)
Pod uwagę należy brać też akty prawne niższego rzędu wydane
na podstawie delegacji powyższych ustaw, jak i dokumenty z zakresu
61

Jest ona podstawą funkcjonowania i działalności niezwykle ważnego dla gospodarki
wodnej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który
jest państwową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt.14 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240).
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polityki państwa dotyczące przedmiotowej dziedziny, a określające organizację sfery zarządzania drogami wodnymi oraz umowy międzynarodowe zawarte przez Polskę dotyczące zwłaszcza żeglugi śródlądowej.
Niektóre spośród nich to np.:
1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych (Dz.U. Nr 77,
poz. 695)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r.
w sprawie granic między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego (Dz.U. Nr 239, poz.2035 oraz Dz.U.2004 Nr
264, poz. 2632)
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych dróg wodnych (Dz.U. Nr 210, poz.1786)
4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 grudnia 2005 r.
w sprawie należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni (Dz.U. Nr 265, poz. 2226)
5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r.
w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr
137, poz. 984)
6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r.
w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów
wodnych (Dz. U. Nr 126, poz. 878)
7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie zakresu informacji z katastru wodnego podlegających udostępnieniu, sposobu ich przygotowania oraz wysokości opłat za
ich przygotowanie i udostępnienie (Dz. U. Nr 132, poz. 927)
8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada
2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzenie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. Nr 233, poz. 1988)
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9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r.
w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. Nr 4, poz. 44)
10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r.
w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. Nr
241, poz. 2093)
11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada
2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać
wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz. U. Nr 204, poz.
1728)
12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2002 r.
w sprawie metodyk referencyjnych badania stopnia biodegradacji substancji powierzchniowoczynnych zawartych w produktach, których stosowanie może mieć wpływ na jakość wód
(Dz. U. Nr 196, poz. 1658)
13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r.
w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji
(Dz.U. nr 137, poz. 922)62,
14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2009 r.
w sprawie szczegółowego zakresu opracowywania planów
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (Dz. U. Nr
106, poz. 882)
15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2010 r.
w sprawie określenia dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej
właściwych do przeprowadzania pomiaru statku i inspekcji
technicznej statku (Dz. U. Nr 110, poz. 730),
16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2010 r.
w sprawie wymagań technicznych statków żeglugi śródlądowej objętych wspólnotowym świadectwem zdolności żeglugowej (Dz.U. Nr 94, poz. 604),
62

http://www.kzgw.gov.pl/pl/Akty-prawne.html, z dnia 16.05.2011.
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17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2010 r.
w sprawie pozwoleń na uprawianie żeglugi na polskich śródlądowych drogach wodnych (Dz.U. Nr 77, poz. 505),
18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2010 r.
w sprawie wykazu śródlądowych dróg wodnych państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 32, poz. 172)63,
19. Dezyderat - Połączone komisje infrastruktury i środowiska
skierowały do Prezesa Rady Ministrów w 2009 roku wspólny
dezyderat nr 9/8 w sprawie podjęcia zdecydowanych działań
przywracających właściwe wykorzystanie polskich śródlądowych dróg wodnych
20. Program dla Wisły i jej dorzecza 2020 z czerwca 2006 roku
– przygotowany przez Związek Miast Nadwiślańskich, jest
on podstawą do opracowania przez KZGW programu dla Wisły
201364.
Przedstawione powyżej akty prawne stanowią tzw. „wierzchołek
góry lodowej”. Jest ich znacznie więcej, a nadto w licznych aktach
prawnych znajdują się działy, rozdziały, czy pojedyncze normy prawne
zawierające treść związaną lub regulującą wybrane fragmenty szerokiej
dziedziny, jaką jest gospodarka wodna. Wydaje się, że brak jest aktu
prawnego, który by choć część z nich próbował scalić, a przynajmniej
skoordynować. Brak też jest aktów prawnych, które w sposób interdyscyplinarny ujmują szerokie zagadnienie gospodarki wodnej z wieloma
odniesieniami i wspólnymi elementami regulowanymi także w innych
aktach prawnych dotyczących innych pokrewnych lub zgoła diametralnie różnych, ale poruszających się w tej samej przestrzeni dziedzin.
Brak strategii i programów na szczeblu państwa, co po prostu woła
63
64

http://www.mi.gov.pl/2-4821bcabe62b7.htm, z dnia 16.05.2011.
Problematyka Programu dla Wisły wielokrotnie poruszana i omawiana, tak w trakcie jego przygotowywania, jak po jego opracowaniu. Patrz np.: T. Sowiński, Program
Wisła 2020-kwestie społeczne, inwestycje, finanse; Pismo społeczno-gospodarcze
Profile 19/1840 3-18 listopada 2005; tego samego autora, Wisła 2020 - program,
inwestycje, pieniądze. Cz.1., Ekopartner 12(145)/2005 i Wisła 2020 - program, inwestycje,
pieniądze. Cz.2., Ekopartner 5(163)/2005; „Program dla Wisły i jej dorzecza 2020 podstawą realizacji programu rozwoju dróg wodnych”, [w:] Zagospodarowanie Międzynarodowej
Drogi Wodnej E-70 na obszarze Polski dla potrzeb turystyki wodnej, materiały pokonferencyjne Gniew 9 listopada 2007, Biuro Rozwoju Dróg Wodnych, Gdańsk 2007.
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o pomstę do nieba, może poza rachitycznym, zwłaszcza w wykonaniu
programem Odra 2006. Ich brak powoduje niemożność ubiegania się
o środki UE, a nie mogąc ich pozyskać uznaje się, że na dziedzinę
gospodarki wodnej nie ma środków – istna wodna kwadratura koła.
Znacznie lepiej jest w samorządach, że wspomnę choćby porozumienie sześciu Marszałków województw w sprawie MDW E-70, czy wielkiej pętli Żuław, wielkiej pętli Wielkopolski i wiele lokalnych inicjatyw
związanych z gospodarką wodną. Chlubne karty zapisują organizacje
pozarządowe, które wypełniają lukę administracyjnej niechęci i niekompetencji, często przez ową administrację wręcz zwalczane, gdyż
przypominają jej o wykonywaniu obowiązków, po części wykonując je
za nią, jak na przykład bezprecedensowe działania Związku Miast Nadwiślańskich, który własnym staraniem i kosztem przygotował jedyny,
jak na razie Program dla Wisły i jej dorzecza, kompleksowo ujmujący
problematykę gospodarki wodnej w zlewni Wisły, a więc na 2/3 terytorium Polski. Program otrzymały wszystkie instytucje publiczne.
KZGW przyjął go nawet, jako podstawę dla opracowania rządowego
programu dla Wisły. Powołał zespół, radę programową i…minęły lata,
a nic się nie dzieje.
Nie sposób przytoczyć wszystkich aktów prawnych dotyczących
gospodarki wodnej, nie ma zresztą takiej potrzeby, jednakże należy
zauważyć, że podmioty wykonujące określone działania w przestrzeni
gospodarki wodnej, muszą często zgromadzić całkiem pokaźny zbiór
aktów prawnych z różnych dziedzin i aktów wykonawczych pochodzących z kilku ministerstw, aby móc podjąć zamierzone działania.
Bywa także, że podobne kwestie na obszarze działania poszczególnych
(siedmiu) regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, każdy z nich
reguluje nieco odmiennie, co powoduje, że armator płynący przez Polskę musi mieć na swej jednostce dodatkowy pokaźnych rozmiarów
kufer, przeznaczony jedynie na przewóz niezbędnych aktów prawnych,
a gdy dodamy, że wśród nich znajdują się także takie „perełki”, jak np.:
Zarządzenia jednego z dyrektorów RZGW, wskazującego konieczność
uiszczenia opłaty, m.in. za postój jednostek pływających na gruntach
pod wodami Skarbu Państwa, za ustawiony obiekt pływający w celu
prowadzenia działalności gospodarczej(…), czy za każdy metr zajętego
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gruntu, za bezumowne korzystanie z gruntów pokrytych wodami itp.
Powszechnie określono owo zarządzenie mianem „podatku dennego”
i nie chodzi tu jedynie o to, iż za obszar dna znajdujący się pod słupem wody, na której stoi statek żeglugi śródlądowej, jego armator musi
uiścić odpowiednią opłatę65.
Przykład powyższy może być dobrym, a raczej adekwatnym do rzeczywistości zobrazowaniem głównego wniosku wynikającego z niniejszych rozważań, iż problematyka prawna, a zwłaszcza kompetencyjna
zarządzania gospodarką wodną w Polsce pozostawia jeszcze wiele do
życzenia, a co najistotniejsze, gospodarstwo jest, i to całkiem spore, ale
gospodarza, póki co, nie ma.

dr Tomasz Sowiński – Prezes Związku Miast Nadwiślańskich – adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Autor licznych publikacji m.in. z zakresu finansów publicznych, prawa finansowego, samorządu
terytorialnego, gospodarki wodnej i Unii Europejskiej.
Łączy wiedzę naukową z doświadczeniem wyniesionym z pełnionych odpowiedzialnych funkcji w administracji samorządowej i rządowej.
Obecnie, jak i wcześniej aktywnie działa w organizacjach społecznych w tym zwłaszcza w Związku Miast
Nadwiślańskich i Lidze Morskiej i Rzecznej (członek
Zarządu Głównego).
Jest przewodniczącym Rady Programowej Programu Wisła 2020 przy Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej. Dwie ostatnie kadencje był członkiem Krajowej Rady
Gospodarki Wodnej. Jest ekspertem w Ministerstwie Infrastruktury w dziedzinie
śródlądowych dróg wodnych, jak i w zespole Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Był też w zespole ekspertów zewnętrznych Narodowego Programu
Foresight Polska 2020.

65

Szerzej patrz: T. Sowiński, „Podatek (w istocie) denny”, Ekopartner 9 (203)/2008.

▬ 103 ▬

Prof. dr hab. inż. Jan Żelazo

PROBLEMY ZRÓWNOWAŻONEGO
ZAGOSPODAROWANIA WISŁY

Streszczenie
Istota i podstawy zrównoważonego wykorzystania Wisły. Wisła posiada wysokie walory przyrodnicze, krajobrazowe i rekreacyjne, które
na niektórych odcinkach są unikalne w skali europejskiej i pełni liczne
i różnorodne funkcje. Czynnikami dominującymi przy jej zagospodarowaniu powinny być ochrona jej zasobów przyrodniczych oraz ograniczenie zagrożenia powodziowego.
Jak realizować zrównoważone zagospodarowanie Wisły? Zrównoważone wykorzystanie Wisły, uwzględniające jej wielofunkcyjność,
opierać się powinno na kompromisie. Koncepcja z 1998 roku stanowi przełom w podejściu do zagospodarowania Wisły. Nawiązuje do
współczesnych trendów w zagospodarowaniu rzek i wykazuje zbieżność z ideą Ramowej Dyrektywy Wodnej (której oficjalne wdrażanie
rozpoczęło się kilka lat później). Podsumowanie. Drogą do wypracowania koncepcji zrównoważonego zagospodarowania Wisły jest rzetelna, merytoryczna i wieloaspektowa debata. Niezbędne i pilne wydaje
się stworzenie odpowiednich mechanizmów organizacyjnych dla koordynacji działań dotyczących koncepcji zagospodarowania i ochrony
Wisły środkowej. Powinny one zapewniać prezentację różnorodnych
poglądów, uwzględniających złożoność problematyki Wisły środkowej,
jej funkcje oraz możliwości wykorzystania - obecnie i w przyszłości.

Niezbędna jest merytoryczna współpraca przyrodników i hydrotechników na etapie planowania i projektowania przedsięwzięć inwestycyjnych.

Zrównoważony rozwój
a zrównoważone zagospodarowanie Wisły
Pojęcie „zrównoważony rozwój” - (Sustainable Development) - zostało
po raz pierwszy zdefiniowane w raporcie „Nasza wspólna przyszłość”
(1987 r.), opracowanym przez Światową Komisję Środowiska i Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zrównoważony rozwój
został określony jako proces mający na celu zaspokojenie aspiracji
rozwojowych obecnego pokolenia w sposób umożliwiający realizację
tych samych dążeń następnym pokoleniom. Działania prowadzące do
rozwoju zrównoważonego koncentrują się w trzech obszarach: ochrona środowiska i racjonalna gospodarka zasobami naturalnymi, wzrost
gospodarczy i sprawiedliwy podział korzyści z niego wynikających oraz
rozwój społeczny. Ta pierwotna wizja rozwoju zrównoważonego doczekała się licznych modyfikacji, których interpretacje funkcjonujące
w świadomości społecznej, wykazują znaczące zróżnicowanie.
Jest oczywiste, że wizja zrównoważonego wykorzystania Wisły,
nawiązująca do idei rozwoju zrównoważonego, powinna uwzględniać
podstawowy imperatyw rozwoju zrównoważonego – ochronę środowiska przyrodniczego. Wizja takiego rozwoju powinna jednak także
stwarzać możliwość gospodarczego wykorzystania Wisły oraz realizacji jej wielu różnorodnych funkcji, wynikających z jej położenia oraz
cech hydrologicznych, morfologicznych czy potencjału rekreacyjnego.
Ta wielofunkcyjność Wisły jest w wielu przypadkach utrudnieniem
w wypracowaniu i uzgodnieniu koncepcji jej zagospodarowania, gdyż
potrzeby wynikające z niektórych jej funkcji nie zawsze są współbieżne
a bywa, że są nawet antagonistyczne.
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Aktualny stan Wisły
Programy zagospodarowania Wisły i inne działania związane z tą
rzeką zawsze wywoływały zainteresowanie społeczne i różne emocje.
Jest to zrozumiałe, gdyż Wisła z uwagi na swą wielkość i centralne położenie kształtowała sieć osiedleńczą oraz stosunki społeczno-gospodarcze. Przynosiła także zagrożenia powodziowe, w wyniku którego
ludzie tracili dobytek, a nawet życie. Znaczenie i funkcje Wisły zmieniały się w czasie. W początkowym okresie naszej państwowości rzeka
stanowiła barierę ochronną przed najazdami obcych państw. W XVI
i XVII wieku Wisła była najważniejszą drogą wodną Europy.
Pod względem hydrograficznym, bieg Wisły dzieli się na trzy odcinki: górny – od ujścia Przemszy do ujścia Sanu, środkowy – od ujścia
Sanu do ujścia Narwi i dolny – od ujścia Narwi do ujścia do morza.
W okresie zaborów rzeka została podzielona, górny odcinek znalazł się w zaborze austriackim, środkowy w zaborze rosyjskim, dolny
w pruskim, co istotnie wpłynęło na dalsze jej zagospodarowanie.
Wisła górna, czyli ok. 280 km jest uregulowana w ok. 60%. Część
tego odcinka (ok. 70 km) to droga wodna Górnej Wisły od Oświęcimia
do Krakowa, wybudowana w latach 1949-2002, posiadająca warunki
żeglugowe umożliwiające transport barek o ładowności 1000 ton. Drogę wodną tworzy sześć stopni piętrzących: Dwory, Smolice, Łączany,
Kościuszko, Dąbie, Przewóz. Utrudnienia żeglugowe występują poniżej stopnia Przewóz, gdzie w wyniku erozji stanowiska dolnego, głębokości na progu śluzy są zbyt małe. Na odcinku od stopnia wodnego
w Przewozie do ujścia Sanu, istnieją warunki do żeglugi jednostek
o zanurzeniu do 40 cm, przy niskim stanie wody. Warunki te pozwalają
w zasadzie na rozwój żeglugi lokalnej, np. wycieczkowo-spacerowej
w Krakowie i Sandomierzu.
Wisła środkowa na odcinku długości ok. 270 km jest rzeką swobodnie płynącą, częściowo uregulowaną. Roboty regulacyjne na Wiśle środkowej sięgają początków XIX wieku i fragmentarycznie były
prowadzone do czasów obecnych. Występują tu odcinki rzeki w pełni
uregulowane oraz takie, gdzie budowle regulacyjne są sporadyczne
o lokalnym znaczeniu, np. ochrona brzegu przed erozją, kierownice

▬ 107 ▬

kształtujące układ linii prądu, a także odcinki, na których nie wykonano
żadnych robót regulacyjnych. Ta część Wisły cechuje się największą
naturalnością koryta i posiada unikalne, w skali Europy, walory ekologiczne i krajobrazowe. w obecnym stanie hydromorfologicznym,
koryto Wisły środkowej nie stwarza możliwości wykorzystania dla żeglugi towarowej.
Wisła dolna na odcinku o długość ok. 390 km, posiada zróżnicowany charakter. Od ujścia Narwi do cofki stopnia we Włocławku
w rejonie Płocka sporadycznie występują budowle regulacyjne. System zabudowy podobny jest do zrealizowanego na Wiśle środkowej,
jednakże zakres tej zabudowy jest skromniejszy. Na kolejnych 50 km
rozciąga się spiętrzenie stopniem we Włocławku. Od stopnia aż do
ujścia, Wisła jest rzeką swobodnie płynącą i w zasadzie uregulowaną.
Znaczną część robót regulacyjnych wykonano w okresie zaborów. Na
tym odcinku może okresowo odbywać się żegluga, ale w niektórych
miejscach występują poważne utrudnienia.
Wisła jest rzeką o wysokich walorach przyrodniczych. Podkreśla
to prof. Z. Kajak (1993)66: Doliny rzek naturalnie płynących, z ich ogromnym zróżnicowaniem (podłużnym i poprzecznym) oraz zmiennością środowiskową
i biotyczną, stanowią jeden z unikatowych typów krajobrazu zasługujących na
szczególną ochronę. Wisła jest takim unikatowym obiektem przyrodniczym w skali Polski a także Europy. Liczy się tu jej wielkość, niski stopień uregulowania,
wspomniana bujna, względnie naturalna przyroda w międzywalu i przylegające do
rzeki kompleksy leśne, w tym tereny w różnym stopniu objęte ochroną przyrody.
Z uwagi na swoje walory przyrodnicze, długie odcinki doliny Wisły zakwalifikowane zostały do ochrony w ramach europejskiej sieci
ekologicznej Natura 2000 (w tym Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków
- Dolina Dolnej Wisły - PLB 040003 o powierzchni 34.798,3 ha, obejmuje swym zasięgiem międzywale na odcinku od Włocławka po Ujście
Wisły do Zatoki Gdańskiej). Założeniem tego systemu ochrony jest
przede wszystkim działanie na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego w oparciu o ochronę obszarową i gatunkową i z tego względu
66

Kajak Z.: Stan i potrzeby ochrony Wisły i jej doliny. Ochrona przyrody i środowiska
w dolinach nizinnych rzek Polski. Instytut Ochrony Przyrody PAN, 1993 [przyp.
red.]
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na obszarach sieci Natura 2000 wprowadzone zostały istotne ograniczenia prowadzenia działalności inwestycyjnej. W zasadzie wyklucza to
realizację inwestycji, które mogą mieć niekorzystny wpływ na funkcjonowanie obszaru Natura 2000, jeśli nie wynikają one z konieczności
realizacji nadrzędnego interesu publicznego.

Wizje zagospodarowania Wisły w przeszłości
Korzystne położenie Wisły sprawiło, że od dawna była ona wykorzystywana jako droga transportowa. Znaczenie tej funkcji Wisły zmieniało się w zależności od stopnia rozwoju gospodarczego, rozwoju
techniki i sytuacji politycznej kraju. Relatywnie duże znaczenie transportowe posiadała Wisła do chwili rozbiorów Polski. Długi okres
rozbiorów uniemożliwił przeprowadzenie na Wiśle robót regulacyjnych, przystosowujących ją do zmieniających się warunków i potrzeb
transportowych, gdy tymczasem roboty tego rodzaju wykonano na
innych dużych rzekach europejskich (Odra, Łaba, Ren) przekształcając
je w ważne szlaki transportowe.
Idea regulacji Wisły dla potrzeb żeglugi odżyła po uzyskaniu przez
Polskę niepodległości po I wojnie światowej, a następnie po II wojnie
światowej. W latach 1954-1955 wykonano projekt wstępny regulacji
Wisły na odcinku od Warszawy do Silna, a w latach 1959 - 1960 projekt
dla odcinka od ujścia Sanu do ujścia Wilanówki67. Kolejnym opracowaniem były „Założenia Techniczno-Ekonomiczne regulacji Wisły na odcinku
od Nagnajowa (km 247,7) do ujścia Wilanówki”. Koncepcje te zakładające
tzw. systematyczną regulację rzeki, jako główny cel zakładały stworzenie odpowiednich warunków dla żeglugi i przewidywały ograniczenie
szerokości koryta rzeki (do ok. 250 – 300m) oraz ukształtowanie układu nowej trasy rzeki odpowiedniego dla żeglugi, zapewnienie odpowiedniej głębokości dla barek i zabezpieczenie brzegów Wisły przed
niszczącym działaniem wody.
67

Nocoń H.: Niektóre zagadnienia regulacji Wisły środkowej. Gospodarka Wodna
Nr 7, 1971 [przyp. red.]
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Jako cel dodatkowy wskazywano wyeliminowanie niebezpieczeństwa powodzi zatorowych i zmniejszenie niebezpieczeństwa powodzi
letnich poprzez odpowiednie ukształtowanie przekroju poprzecznego. Proponowany zakres robót przekształcał rzekę roztokową, której
zróżnicowana morfologia koryta utrudnia lub uniemożliwia żeglugowe
jej wykorzystanie, w zwarte koryto o jednakowej szerokości. Skutkowałoby to eliminacją struktur morfologicznych w korycie rzeki, zróżnicowania różnorodności układu w planie a także licznych wysp porośniętych roślinnością. Zabudowa trasy przewidywała: tamy podłużne na
brzegach wklęsłych, ostrogi na brzegach wypukłych, obustronne tamy
na przejściach nurtowych (na długości równej podwójnej szerokości).
Obszar pomiędzy tamami a brzegiem przeznaczono do zasypania.
W latach 50. zaczęto przygotowywać koncepcję energetycznego
wykorzystania Wisły, w której szczególne znaczenie nadano Wiśle
dolnej, ze względu na znaczący potencjał energetyczny tego odcinka.
Szczegółowe rozwiązania kaskady dolnej Wisły nigdy nie zostały zatwierdzone, a propozycje lokalizacji stopni były modyfikowane w różnych koncepcjach kaskady. Najbardziej popularna koncepcja z lat 60.
przewidywała budowę stopni w Wyszogrodzie, Płocku, Włocławku,
Nieszawie lub Ciechocinku, Solcu Kujawskim, Chełmnie, Opaleniu
i Tczewie. W latach 1963-1970 wybudowano stopień we Włocławku.
Prace nad budową dalszych stopni zostały przerwane. Koncepcja kaskady dolnej Wisły wraz z regulacją środkowej i kaskadą górnej, miała
zapewnić wykorzystanie potencjału energetycznego Wisły oraz stworzyć warunki do żeglugi na długości ok. 1000 km.
Jako cechy charakterystyczne koncepcji zagospodarowania Wisły
z przeszłości, można wskazać to, że:
1. Wyraźnie sprecyzowane były oczekiwania i potrzeby gospodarczego wykorzystania poszczególnych odcinków Wisły. Widać tu
zdecydowaną dominację interesów żeglugowych, będącą odpowiedzią na szeroki program, i jak się wtedy wydawało pomyślne
perspektywy rozwoju dróg wodnych w Polsce.
2. Widoczne było przeświadczenie, że stan koryta rzeki roztopowej, cechujący się dużą niestabilnością struktur korytowych
i dynamiką zmian morfologicznych jest niewłaściwy i wymaga
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zmian środkami technicznymi. Tendencje do „poprawiania” natury, w tym regulacji naturalnie płynących rzek, tworzenia rozwiązań i systemów gospodarowania w pełni sterowanych przez
człowieka a jak najmniej zależnych od warunków przyrodniczych, były w latach sześćdziesiątych standardem światowym.
3. Brak zainteresowania aspektami ekologicznymi i dość powierzchowne traktowanie walorów naturalnego koryta Wisły.
Dopiero następne dziesięciolecia, które przyniosły bardzo daleko idące zmiany w środowisku przyrodniczym, często jego
degradację oraz zdecydowane rozszerzenie wiedzy o bogactwie
organizmów w korytach rzek i dolinach, stały się impulsem do
ukształtowania poglądów o konieczności uwzględnienia wymagań ekologicznych w robotach regulacyjnych.

Koncepcja zrównoważonego zagospodarowania Wisły
Realizacja koncepcji projektowych służących zagospodarowaniu
rzek napotyka na znaczące trudności i ograniczenia, a jako główne
przyczyny wskazuje się wymagania wynikające z potrzeb ochrony przyrody. Uwzględniając kryterium ochrony przyrody, można w programowaniu inwestycji służących zagospodarowaniu rzeki wskazać następujące, możliwe scenariusze postępowania:
• realizacja inwestycji jest bezdyskusyjna. Przemawiają za tym niepodważalne względy bezpieczeństwa lub gospodarcze, a problemy ochrony środowiska traktuje się jako drugorzędne, np.
naprawa wałów przeciwpowodziowych, wykonanie zabezpieczenia erodowanego brzegu,
• zaniechanie realizacji inwestycji z uwagi na wyjątkowo wysokie
walory przyrodnicze, np. rezygnacja z regulacji naturalnego odcinka rzeki w celu stworzenia dobrych warunków do żeglugi,
zaniechanie ochrony przed zalewami doliny rzecznej,
• inwestycja wodna może być realizowana (zazwyczaj w ograniczonym zakresie) pod warunkiem uwzględnienia wymagań
ochrony przyrody.
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W przypadku zagospodarowania Wisły najbardziej racjonalnym
i realistycznym jest scenariusz trzeci. Strategia zagospodarowania Wisły powinna zmierzać do jej zrównoważonego wykorzystania - zagwarantowania pełnienia podstawowych funkcji rzeki związanych z zagospodarowaniem doliny i obszarów przyległych przy jednoczesnym
zachowaniu zasobów środowiska przyrodniczego. Oznacza to konieczność stosowania rozwiązań kompromisowych, w których powinny być
uwzględnione interesy i potrzeby różnych użytkowników rzeki oraz
różnorodne funkcje rzeki. Ważnym przesłaniem w planowaniu zakresu i rodzaju robót powinno być zminimalizowanie strat w środowisku,
oraz zachowanie ich najcenniejszych walorów dla przyszłych pokoleń.
Wskazuje to, że roboty regulacyjne nie powinny być projektowane dla
hipotetycznych potrzeb, które mogą wystąpić (lub nie) w przyszłości
(np. żegluga). Koncepcja zagospodarowania oraz rodzaj i zakres podejmowanych robót na Wiśle powinny być jednocześnie na tyle elastyczne
i otwarte, aby stwarzać na przyszłość możliwość realizacji potrzeb czy
spełniania funkcji, których obecnie nie jesteśmy w stanie ostatecznie
przewidzieć.
Zarysowane przesłanki stały się podstawą sformułowania wytycznych dla najnowszej koncepcji rozwiązań projektowych zagospodarowania Wisły (Koncepcja….1998):
• koncepcje zagospodarowania Wisły powinny uwzględniać wysokie walory ekologiczne rzeki i doliny oraz potrzeby wynikające zarówno z gospodarczych funkcji rzeki jak i także ochrony
przyrody, rekreacji i turystyki,
• niemożliwe i nieuzasadnione jest zaniechanie wszelkich robót
regulacyjnych w korycie Wisły; roboty takie są niezbędne m in.
dla:
–– uzyskania odpowiedniej przepustowości terenu zalewowego
dla zagwarantowania odpowiedniego zabezpieczenia przed
powodziami, likwidacji miejsc zatorogennych,
–– zapewnienia bezpieczeństwa istniejących budowli i obiektów
związanych z rzeką (mosty, nabrzeża, i in.),
–– zabezpieczenia odwodnej skarpy wałów przeciwpowodziowych oraz ograniczenia erozji brzegów,
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–– umożliwienia funkcjonowania ujęć wody, wylotów kanałów,
przystani i portów,
–– uzyskania możliwości uprawiania lokalnej żeglugi, w tym
niezbędnej dla utrzymania rzeki (remont budowli, łamanie
lodu) oraz żeglugi turystycznej,
–– ochrony lub przywracania walorów przyrodniczych rzeki
oraz dla stworzenia możliwości rozwoju rekreacji i turystyki,
• we wszystkich koncepcjach dotyczących wykorzystania i zagospodarowania Wisły, problemy zagrożenia powodziowego, powinny być traktowane jako priorytetowe,
• brak jest aktualnie wystarczająco uzasadnionych argumentów
dla realizacji tzw. systematycznej regulacji nieuregulowanych odcinków Wisły, polegającej na ukształtowaniu nowej, zwężonej
i utrwalonej obustronnymi budowlami, trasy regulacyjnej.
Przemawiają za tym m. in. następujące czynniki:
–– nie ma obecnie poważnego zainteresowania wykorzystaniem
Wisły jako drogi wodnej, dla których to celów niezbędna jest
odpowiednio ukształtowana trasa regulacyjna,
–– dla ograniczenia zjawisk erozji oraz zapewnienia bezpieczeństwa budowli i urządzeń, nie jest niezbędna systematyczna
regulacja całego odcinka; można to osiągnąć poprzez roboty
wykonane lokalnie,
–– z uwagi na wysokie walory ekologiczne oraz potrzebę ich
ochrony, zakres robót regulacyjnych powinien więc być ograniczany do niezbędnego minimum,
• specjalnego potraktowania i odrębnych rozwiązań wymagają
tzw. odcinki miejskie. Jest to spowodowane ich specyfiką polegającą na:
–– intensywnym zagospodarowaniu koryta rzeki i terenów przyległych, licznie występującej i bardzo ważnej infrastrukturze
technicznej, obejmującej mosty, nabrzeża, ujęcia wody itp.
–– koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa powodziowego
o wysokim stopniu gwarancji,
–– istotnych antropogenicznych przeobrażeniach koryta, polegających m in. na zwężeniu koryta,
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–– zapewnienie warunków umożliwiających wykorzystanie
wody w celach gospodarczych - potrzebą realizacji bazy
wypoczynkowej i rekreacyjnej dla mieszkańców miasta.
W zaproponowanych rozwiązaniach przewidziano:
• rezygnację z ukształtowania i stabilizacji regularnego przekroju
poprzecznego rzeki
• odstąpienie od pełnej regulacji koryta rzeki i ukształtowania trasy wód brzegowych,
• radykalne ograniczenie robót umocnieniowych. Budowle będą
realizowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa najbardziej zagrożonych odcinków brzegów, wałów przeciwpowodziowych,
urządzeń i budowli oraz dla poprawy warunków przepływu na
odcinkach zatorogennych. Na pozostałych odcinkach proponuje się pozostawienie koryta w stanie istniejącym
Wydaje się, że Koncepcja z 1998 roku stanowi przełom w podejściu
do zagospodarowania Wisły. Nawiązuje do współczesnych trendów
w zagospodarowaniu rzek i wykazuje zbieżność z ideą Ramowej Dyrektywy Wodnej (której oficjalne wdrażanie rozpoczęło się kilka lat
później). Koncepcja ta odróżnia się bardzo wyraźnie od podobnych
opracowań studialno-projektowych wykonywanych dla Wisły w latach
ubiegłych. Różnice te wynikają m in. z tego, że problem zagospodarowania i wykorzystania Wisły rozważany jest w oparciu o różnorodne
uwarunkowania, potrzeby i możliwości wykorzystania rzeki. Opracowanie poprzedzone zostało szerokimi i wnikliwymi rozpoznaniami
przyrodniczymi zrealizowanymi przez zespoły znanych specjalistów.
Jest pierwszym opracowaniem studialno-projektowym dla Wisły,
w którym przy tworzeniu rozwiązań technicznych podjęto próbę
uwzględnienia wymagań środowiska przyrodniczego.

Zagadnienia problemowe i konfliktowe
W działaniach z zakresu inżynierii i gospodarki wodnej, w tym
związanych z zagospodarowaniem Wisły, występują zróżnicowane
poglądy, różnego rodzaju problemy sporne czy konflikty. Zagadnienia
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problemowe i konfliktowe mogą występować na różnych poziomach
zarządzania zasobami Wisły: centralnym, regionalnym, lokalnym a także na różnych etapach procesu inwestycyjnego: planowania strategicznego, planowania inwestycji, realizacji robót i eksploatacji rzeki. Zasadniczym źródłem wspomnianych problemów jest wielofunkcyjność
wód, w szczególności rzek. Przez długi okres działalności człowieka,
rzeki postrzegano jako bardzo ważny element rozwoju gospodarczego. Przez setki lat gospodarcze funkcje rzek stanowiły wyzwanie dla
działań inżynierskich zmierzających do ich bardziej efektywnego i bezpiecznego wykorzystania – w celach żeglugowych, pozyskiwania energii, rolniczego wykorzystania dolin, itp. Te funkcje rzek ukształtowały
wyobrażenia i poglądy o możliwościach i sposobie ich wykorzystania,
koniecznych przekształceniach cieków, zabudowie, zabezpieczeniach
przed zalewami itd.68
W kilku ostatnich dziesięcioleciach udokumentowano, że rzeki
i doliny, obok niekwestionowanych funkcji gospodarczych, posiadają
bardzo cenne (niekiedy unikalne) walory przyrodnicze i pełnią bardzo
ważne funkcje ekologiczne. Walory przyrodnicze rzek i dolin są ściśle
związane z ich naturalnością. Przekształcenia i zabudowa rzek, prace
regulacyjne i inne działania wodno-gospodarcze, zmieniają warunki życia organizmów, co często prowadzi do ich zubożenia przyrodniczego
(spadku liczebności populacji i zmniejszenia się liczby gatunków). Jeśli
przekształcenia rzeki są duże, może to prowadzić nawet do zagłady
niektórych organizmów i nieodwracalnych zmian w ekosystemie.
Wymagania przyrodnicze pozostają więc często w konflikcie z potrzebami gospodarczymi – gospodarka oczekuje uniezależnienia się
od losowości zjawisk i warunków występujących w rzekach oraz możliwości ich kształtowania stosownie do potrzeb, przyroda zaś „wymaga”
zachowania warunków naturalnych, co ściśle wiąże się z ograniczeniem
ingerencji człowieka69.
Żbikowski A., Żelazo J.: Ochrona środowiska w budownictwie wodnym. Materiały
informacyjne, MOŚZNiL, Agencja Wyd. FALSTAFF 1993 [przyp. red.]
69
Nawrocki P., Nieznański P., Żelazo J.: Możliwości oraz sposoby rozwiązywania zagadnień problemowych i konfliktowych w gospodarce i inżynierii wodnej. Hydrotechnika XI, Ustroń 2009 [przyp. red.]
68
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Jako istotne aktualne zagadnienia problemowe dotyczące Wisły
można wskazać:
1) identyfikację użytkowników, czyli kto i w jakim zakresie, na jakich zasadach może korzystać z szeroko rozumianych zasobów
Wisły. Nie są to problemy nowe i tylko pozornie wydają się
mało kontrowersyjne. Dla przykładu można przypomnieć, że
jeśli pogląd, iż Wisła z uwagi na liczne funkcje i różnorodne
znaczenie, powinna służyć potrzebom różnych użytkowników
(w tym przyrody) jest coraz powszechniej akceptowany, to nie
oznacza to wcale takiego samego zbliżenia poglądów w zakresie
rangi poszczególnych użytkowników czy możliwości lub zakresu zaspokajania przedstawianych oczekiwań. Przykładem może
być choćby duży potencjał energetyczny Wisły, który ma istotne
znaczenie w produkcji energii odnawialnej i co jest powszechnie
uznawane, lecz już jego ewentualne wykorzystanie budzi ostre
kontrowersje;
2) koncepcję zagospodarowania Wisły, głównie zakres działań inwestycyjnych związanych z jej funkcjami gospodarczymi. Możliwości techniczne w tym zakresie są bardzo szerokie, liczne były
i są propozycje inwestycyjne związane z zagospodarowaniem
Wisły – przekształcenie jej koryta w szlak żeglugowy, kanalizację
i wykorzystanie energetyczne poprzez budowę kaskady, przystosowanie do turystyki rekreacyjnej, lokalne niewielkie spiętrzenia
itp. Popularne są także propozycje, by z uwagi na wysokie walory przyrodnicze, zachować Wisłę (w szczególności jej środkowy
bieg) w stanie naturalnym, bez możliwości realizacji inwestycji.
Głównym problemem wydaje się być to, że do opracowania
koncepcji zagospodarowania Wisły nie stosuje się podejścia
holistycznego, uwzględniającego różnorodność funkcji, które
Wisła pełni lub może pełnić, a rozważania i analizy prowadzi
się przy wyraźnej dominacji zainteresowań branżowych;
3) system ochrony przed zagrożeniem powodziowym Wisły. Katastrofalne powodzie, które wystąpiły w ostatnich latach, wyraźnie
wskazują, że ryzyko powodziowe związane z Wisłą jest wysokie
i dla jego zmniejszenia potrzebne są kompleksowe działania.
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Jednocześnie obserwuje się, że wyraźnie dewaluowane są techniczne środki ochrony przed powodzią, w szczególności obwałowania. Problem ten wymaga wnikliwej i wszechstronnej analizy. Kluczowe jest tu wyjaśnienie, w jakim zakresie inne środki
ochrony przed powodzią, realizowane w ramach tzw. zintegrowanej ochrony przed powodzią, obniżą poziom ryzyka powodziowego. Podkreślić należy, że system wałów przeciwpowodziowych (ze swoimi mankamentami znanymi od dziesiątków
lat70), chroni ogromne powierzchnie zurbanizowane i tereny
rolnicze o bardzo wysokim poziomie produkcji.
Wymienione problemy są ze sobą powiązane a wspólną ich cechą
jest to, że generowane są przez te same czynniki: rozbieżność poglądów dotyczących funkcji rzeki i ich znaczenia, nie zawsze przekonywująca argumentacja o potrzebie działań inwestycyjnych oraz o potrzebie
i zakresie ochrony przyrody, czy też nie zawsze przejrzyste informacje
merytoryczne, np. o możliwościach i skuteczności ochrony przed powodzią czy oddziaływaniu stopni wodnych. Istotny jest także ograniczony przepływ wiedzy pomiędzy różnymi specjalistami a w szczególności między hydrotechnikami i przyrodnikami.
Sytuacje konfliktowe pojawiają się zazwyczaj przy realizacji określonych zadań inwestycyjnych. Ich powody są bardzo różnorodne a jako
najczęstsze można wskazać:
1) niedoskonałość przygotowania procesu inwestycyjnego.
W przygotowaniu inwestycji bardzo ważnym etapem (można
stwierdzić, że najważniejszym) jest wypracowanie koncepcji rozwiązania. Etap ten, szczególnie, jeśli projektowanie związane
jest z obiektem tak wrażliwym przyrodniczo jakim jest Wisła,
powinien bazować na dobrych rozpoznaniach przyrodniczych
i być realizowany przy udziale przyrodników. W ten sposób
przyrodnicy, biorąc udział w przygotowaniu rozwiązania – biorą także odpowiedzialność za jego jakość a także za ewentualne
jego zaniechanie. Nie jest właściwe, jeśli przyrodnicy są jedynie
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Dębski K.: Regulacja rzek. Cz. IV: Ochrona od powodzi. SGGW, Warszawa 1958
[przyp. red.]
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recenzentami projektu proponowanego do realizacji – np. na
etapie uzgadniania lub jeszcze gorzej - na etapie rozpoczęcia
robót;
2) niedostateczną wiedzę – przyrodników o warunkach, wymaganiach technicznych i znaczeniu gospodarczym realizowanej
inwestycji oraz specjalistów z inżynierii i gospodarki wodnej
o funkcjonowaniu środowiska przyrodniczego oraz skutkach,
jakie mogą w nim nastąpić w wyniku realizacji planowanej inwestycji. Podstawą złagodzenia konfliktów w tym zakresie jest
zaufanie do kompetencji innych specjalistów a także ustawiczne
samokształcenie. Tym sposobem wyciszono konflikty związane
z realizacją inwestycji wodnych w wielu krajach.
3) nie zawsze dobrą znajomość i ścisłe respektowanie przepisów
prawnych związanych z ochroną środowiska przyrodniczego.
Dotyczy to ograniczeń w planowaniu inwestycji związanych
z prawnymi formami ochrony przyrody (np. Natura 2000), niezbędnych uzgodnień a także konieczności wprowadzania do
projektów rozwiązań korzystnych dla przyrody lub służących
ochronie przyrody. Dotyczy to także przeprowadzania postępowania w sprawie ocen oddziaływania na środowisko a w szczególności jakości raportów w sprawie OOS.

Podsumowanie
Wisła posiada wysokie walory przyrodnicze, krajobrazowe i rekreacyjne, które na niektórych odcinkach są unikalne w skali europejskiej
i pełni liczne i różnorodne funkcje. Z tych względów były i będą tworzone liczne i różnorodne koncepcje jej zagospodarowania. Współczesna wiedza wskazuje, że przy rozpatrywaniu koncepcji zagospodarowania Wisły czynnikami dominującymi powinny być ochrona jej
zasobów przyrodniczych oraz ograniczenie zagrożenia powodziowego.
Zagospodarowania Wisły nie można ujmować sektorowo; np., nie
można tworzyć koncepcji żeglugowego wykorzystania rzeki, nie bacząc
na jej funkcje przyrodnicze, krajobrazowe czy turystyczne. Zgodzić należy
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się z głosami, że prawa do zagospodarowania i wykorzystania Wisły nie
mogą sobie uzurpować ani hydrotechnicy, ani przyrodnicy, ani ichtiolodzy – Wisła powinna należeć do wszystkich. Wymaganiom tym w znacznym stopniu odpowiada koncepcja zagospodarowania Wisły opracowana
w 1998 roku, która wyraża ideę zrównoważonego wykorzystania rzeki.
Zrównoważone wykorzystanie Wisły, uwzględniające jej wielofunkcyjność – opierać się powinno na kompromisie. Drogą do tego kompromisu jest rzetelna, merytoryczna i wieloaspektowa debata. Doświadczenie pokazuje, że ten uniwersalny model, z powodzeniem stosowany
w innych krajach, w Polsce funkcjonuje słabo. Niezbędne i pilne wydaje
się stworzenie odpowiednich mechanizmów organizacyjnych dla koordynacji działań dotyczących koncepcji zagospodarowania i ochrony
Wisły środkowej. Powinny one zapewniać prezentację różnorodnych
poglądów, uwzględniających złożoność problematyki Wisły środkowej,
jej funkcje oraz możliwości wykorzystania - obecnie i w przyszłości.
Warunkiem rozwiązywania zagadnień problemowych i konfliktowych związanych z zagospodarowaniem Wisły jest także konstruktywna współpraca pomiędzy hydrotechnikami i przyrodnikami. Poza
potrzebą ciągłej i wzajemnej edukacji w zakresie zasad gospodarowania
wodami i ochrony środowiska przyrodniczego, potrzebne jest pojęcie
prac nad wypracowaniem wizji i strategicznych działań dotyczących
zagospodarowania rzeki, zmniejszenia zagrożenia powodziowego
a także odtwarzania i rewitalizacji najcenniejszych ekosystemów wodnych. Niezbędna jest także szersza merytoryczna współpraca przyrodników i hydrotechników na etapie planowania i projektowania przedsięwzięć inwestycyjnych.
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–– opracowaniu zaleceń, wskazówek i materiałów pomocniczych dla projektowania i realizacji robót na rzekach z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska.
Dorobek naukowy i zawodowy przedstawił w ponad 170 publikacjach z zakresu gospodarki wodnej, inżynierii rzecznej i ochrony środowiska oraz w ok. 100 opracowaniach naukowo badawczych i studialno-projektowych, ekspertyzach i raportach
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na środowisko, planowanie małej retencji, ochrona środowiska.

Prof. dr hab. inż. Adam Bolt

WYKORZYSTANIE
POTENCJAŁU TRANSPORTOWEGO
DOLNEJ WISŁY

Streszczenie
W pracy zawarto koncepcję rozwoju drogi wodnej Wisły na odcinku Bydgoszcz – Gdańsk. Przedstawione są bariery utrudniające rozwój
transportu wodnego i przesłanki przemawiające za aktywizacją dróg
wodnych w Polsce. Zaproponowano drogę wodną Wisły jako łańcuch
w ogólnopolskiej sieci transportowej, z terminalami kontenerowymi
na istniejących nabrzeżach w Porcie Gdańsk i nowym terminalem
w Bydgoszczy, a także połączono ją z ogólnopolską siecią transportową. Koncepcja centrum logistycznego w Bydgoszczy zawiera plan
zagospodarowania obszaru, przyłączenie do sieci transportowej i schemat funkcjonalny.

Wprowadzenie
Wpłynięcie oceanicznego kontenerowca światowego operatora Maersk Line, do terminalu DCT z ładunkiem kontenerów z Chin otwiera
nowy rozdział w historii portu gdańskiego, szansę stania się największym portem przeładunkowym kontenerów na Bałtyku. Rozpoczyna
również realizację od dawna kreowanej dla portu gdańskiego wizji bałtyckiego huba południkowego korytarza transportowego środkowej
Europy.
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Należy z pełną świadomością stwierdzić jednak, że fakt ten tylko
stwarza dla portu gdańskiego szansę, o której mowa wyżej i niczego
nie gwarantuje. Czy szansa ta zostanie wykorzystana?
Niezależnie od dalszego rozwoju sytuacji, powyższe zdarzenie podnosi znaczenie portu dla rozwoju gospodarczego Pomorza – tworzy
perspektywę wzrostu zatrudnienia, rozwoju usług portowych, rozwoju obiektów logistyki transportowej, rozwoju komunikacji, tworzy zachętę perspektywiczną do przyciągania inwestorów oraz stwarza pole
zapotrzebowania na innowacje. Na podstawie obserwacji działalności
głównych portów Europy należy stwierdzić, że obsługa wywozowo-dowozowa przeładowywanego w tych portach frachtu odbywa się od
strony lądu za pomocą rozbudowanego transportu zrównoważonego,
z aktywnym wykorzystaniem żeglugi śródlądowej. Największe porty
Europy, takie jak Rotterdam (420 mln. ton przeładunków w roku 2008
i 385mln. ton w roku 2009), Antwerpia, Hamburg czy Bremen, są
w znacznym stopniu obsługiwane od strony lądu przez żeglugę śródlądową, pomimo rozbudowanych autostrad, kolei i lotnictwa cargo.
Porty naszego regionu, a zwłaszcza port w Gdańsku, mają podobne
uwarunkowania, jak wyżej wymienione największe porty europejskie,
co jednoznacznie wskazuje, że aby dorównać ich konkurencji i stać się
portami pierwszoplanowego znaczenia, muszą rozwijać swój potencjał podobnie, opierając go na aktywnej współpracy z transportowym
zapleczem śródlądowym. Jednak porty naszego regionu nie wykorzystują żeglugi śródlądowej, która winna być rozwijana na powiązanych
z Gdańskiem i regionem pomorskim międzynarodowych drogach
wodnych E70 (Antwerpia – Berlin – Odra – Warta – Noteć – Bydgoszcz – Wisła – Zalew Wiślany – Kaliningrad – Kłajpeda) oraz E40
(Gdańsk – Wisła – Bydgoszcz - Toruń – Warszawa – Bug – Brześć
– Białoruś – Ukraina – Morze Czarne). Drogi te na odcinku do Bydgoszczy pokrywają się ze sobą, co w znacznym stopniu zwiększa ich
rangę i potencjał. Połączenie dróg wodnych, wychodzących z portu
gdańskiego - bałtyckiego huba południkowego, z wodnymi drogami
równoleżnikowymi o charakterze Pan-Europejskim, przechodzącymi przez potencjalne duże porty rzeczne Polski: Kostrzyn, Gorzów
Wlkp., Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Warszawę, stwarza ogromne
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możliwości rozwoju transportu o nie dającym się przecenić znaczeniu
dla rozwoju gospodarczego Polski. Co więcej, utworzenie kilku logistycznych centrów transportu intermodalnego w obrębie skrzyżowań
wymienionych dróg wodnych z transeuropejskimi liniami kolejowymi,
autostradami i drogami ekspresowymi tworzy dla Polski nową, historycznie bezprecedensową szansę dynamicznego rozwoju gospodarczego, jakiej nie posiada żaden inny kraj w Europie.
Konteneryzacja podwyższa opłacalność przewozów ze względu na
znaczny wzrost szybkości dostawy ładunków spowodowany eliminacją
czasochłonnego załadunku i wyładunku ładunków niezjednostkowanych. Standardowe i uniwersalne wymiary kontenerów umożliwiają
automatyzację procesu przeładunku, zwiększenie intensywności prac
przeładunkowych oraz integrację różnych gałęzi transportu w łańcuchu dostaw. Kontenery pełnią też funkcję ochronną przewożonych towarów, a dzięki swojemu kształtowi zwiększają stopień wykorzystania
ładowności. W transporcie śródlądowym istnieją sprzyjające warunki
unifikacji przewożonych ładunków zastępując ładunki masowe kontenerami. Lokalizacja dróg wodnych obok aglomeracji powoduje wzrost
popytu na tego rodzaju przewozy. Warto zaznaczyć, że w transporcie
morskim nastąpiła już unifikacja przewozów na szeroką skalę, pociągając za sobą budowę nowych terminali kontenerowych i wypracowanie
nowych technologii przewozów. Cechy transportu śródlądowego nie
predysponują go do przewozu drobnicy, ale transport śródlądowy może
zaistnieć, jako transport zapleczowy portów morskich wyposażonych
nabrzeża do przeładunku kontenerów. Jest to możliwe tylko w przypadku dużych nakładów finansowych przeznaczonych na specjalizację
środków transportu i tworzenie w portach rzecznych specjalistycznych
baz przeładunkowych. Przystosowanie floty do przewozu kontenerów
nie musi się wiązać z jej wymianą. Większość barek rzecznych można przystosować do przewozu kontenerów wprowadzając niewielkie
zmiany konstrukcyjne. Barka rzeczna, w zależności od nośności, może
pomieścić od kilkunastu do kilkuset kontenerów. Przewaga przewozów
kontenerów drogą wodną nad konwencjonalnymi metodami (transport drogowy i kolejowy) wynika ze wzrostu wielkości statków morskich zawijających do portów mogących pomieścić jednorazowo 6000
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TEU71 lub więcej. Takiego potoku ładunków nie jest w stanie przejąć
sieć drogowa ze względu na ograniczenie przepustowości. Transport
śródlądowy oferuje przewóz całego ładunku za pomocą kilku zestawów pchanych zamiast 6000 TIR-ów czy kilkuset składów towarowych
w transporcie kolejowym. Oprócz niskiej ingerencji w infrastrukturę
intensywnie wykorzystywaną przez prywatnych użytkowników, istotnym czynnikiem jest oszczędność czasu przeładunku i niższe koszty
zewnętrzne związane z kongestią i zanieczyszczeniem środowiska.
Konsekwencją takiego traktowania żeglugi śródlądowej jest szereg zaniedbań w sferze infrastrukturalnej, społecznej, gospodarczej. Oprócz
złego stanu technicznego większości cieków (zamulenia, zniszczone
ostrogi, zarastanie akwenów), występują też inne liczne bariery techniczne uniemożliwiające podniesienie klasy drogi. Do tej pory nie
powstały nowoczesne, multimodalne centra przeładunkowe wykorzystujące tanie i ekologiczne gałęzie transportu. Do barier hamujących
rozwój żeglugi śródlądowej należy także skomplikowany i niejasny
system administracyjno-prawny zarządzania drogami wodnymi i terenami sąsiadującymi. Utrzymanie dróg wodnych leży w rękach wielu
instytucji, min. Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Środowiska,
Urzędów Żeglugi Śródlądowej, zarządów melioracyjnych, Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, Krajowego Zarządu Gospodarki
Wodnej, co często powoduje konflikt kompetencji i trudność w podjęciu spójnego działania. Nie istnieją także spójne rozwiązania prawne rozwiązujące kompetencyjne problemy czy tworzące mechanizmy
wspierające finansowo rozwój żeglugi. Brak aktywizacji dróg wodnych
przyczynił się przez lata do obniżenia świadomości społecznej dotyczącej istnienia dróg wodnych i transportu śródlądowego. Jest to
o tyle ważne, że w przypadku realizacji inwestycji infrastrukturalnych
obejmujących drogi wodne może dojść do konfliktów społecznych
na tle nie tylko ekologicznym, ale także dotyczącym wykorzystywania
pieniędzy na inne cele, np. inwestycje drogowe.
Czynniki hamujące rozwój żeglugi śródlądowej i wspierające rozwój infrastrukturalny transportu drogowego mają bezpośredni wpływ
TEU - (twenty-feet equivalent unit) - jednostka pojemności statków, równoważna
objętości kontenera o długości 20 stóp [przyp. red.]
71
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na strukturę przewozów względem gałęzi transportu. Transport drogowy nadal jest transportem priorytetowym dla przewozu towarów.
Polska w bardzo małym stopniu wykorzystuje alternatywne gałęzie
transportu. Procentowy udział transportu drogowego w latach 2005,
2006 wyniósł ponad 75%, kolejowego odpowiednio 18,9% i 19,7%
a wodnego śródlądowego niecały 1%. Taka dominacja transportu drogowego utrzymuje się, a udział tej gałęzi wzrósł do 80, 9% w 2008.
Rola transportu śródlądowego spadła, do 0,5%, co przekłada się na 8,1
mln. ton przewożonych ładunków rocznie. Jest to spadek o ponad 1,
5 mln ton w porównaniu z rokiem poprzednim72. Struktura gałęziowa
w Unii Europejskiej przedstawia się zupełnie inaczej, udział transportu
drogowego wynosi tylko 42, 1%, a znacznie rośnie rola pozostałych
środków transportu, które w Polsce mają marginalne znaczenie tj.
transportu morskiego i powietrznego. Ich udział procentowy w Polsce jest niewielki ze względu na charakter przewozów- są to zazwyczaj
przewozy międzynarodowe, na duże odległości. Zauważalnie większa
jest także rola transportu wodnego śródlądowego (3,9%)73. Podsumowując, podział transportu towarowego w Polsce ze względu na rodzaj
transportu, jest niekorzystny zarówno pod względem ekonomicznym
jak i środowiskowym. Taka struktura jest także niezgodna z europejskimi trendami.
Punktowymi elementami infrastruktury występującymi w transporcie wodnym są porty, których podstawową funkcją jest przeładunek
z innego lub na inny środek transportu (drogowy, kolejowy). W przypadku portów morsko- rzecznych przeładunek może odbywać się
bezpośrednio z jednostki morskiej na barkę rzeczną. Porty rzeczne
powinny spełniać rolę węzłów przeładunkowych i łączyć różne rodzaje
transportu. Oprócz wymienionej funkcji, port rzeczny może, a nawet,
ze względów ekonomicznych, powinien realizować także inne funkcje:
logistyczne, handlowe, przemysłowe. Największym i najnowocześniejszym portem rzecznym w Polsce jest port w Gliwicach, będący częścią
RozporządzenieRady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg
wodnych, Dz.U. 2002 Nr 77, poz. 695 [przyp. red.]
73
RozporządzenieRady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg
wodnych, Dz.U. 2002 Nr 77, poz. 695 [przyp. red.]
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Śląskiego Centrum Logistycznego. Położony jest w dogodnej lokalizacji w pobliżu skrzyżowania autostrad A1 (łączącej Trójmiasto, Toruń,
Łódź, Częstochowę z Katowicami) i A4 (ze Zgorzelca, przez Opole,
Katowice, Kraków do Rzeszowa) oraz linii kolejowej E-30(Zgorzelec – Rzeszów). Pozwala to na wykorzystanie portu, jako węzła transportowego i realizowania przewozów multimodalnych. Oprócz portu
śródlądowego, teren centrum logistycznego posiada własną bocznicę
kolejową i parking dla TIR-ów. Oprócz funkcji przeładunkowej, port
w Gliwicach realizuje także funkcje logistyczne, a także dodatkowe
funkcje związane z magazynowaniem, takie jak paletyzowanie, znakowanie, etykietyzowanie produktów, zabezpieczanie przed uszkodzeniem. Plany portu w Gliwicach przewidują zwiększenie możliwości
terminala kontenerowego do 3 tys. TEU pojemności, co zwiększy
możliwe roczne obroty do 60 tys. TEU. Terminal kontenerowy będzie
także wyposażony w sześć bocznic kolejowych.

Schemat funkcjonalny portu w Gliwicach74
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Rogala A.: Studium możliwości wykorzystania drogi wodnej Wisły do transportu kontenerów z portów Trójmiasta do Bydgoszczy: Praca dyplomowa WBIŚ
Politechnika Gdańska, Gdańsk 2010 r. [przyp. red.]
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Problemy transportu towarowego
na odcinku Trójmiasto- Bydgoszcz
Prognozy pokazują ciągły wzrost pracy przewozowej w Unii Europejskiej związany między innymi z rozwojem portów morskich. Kontynuacja dotychczasowej polityki promującej transport drogowy prowadzi do zwiększenia kongestii zwłaszcza w rejonach aglomeracyjnych
obsługujących transport morski. Rozwój infrastruktury drogowej czy
kolejowej jest także ograniczony ze względu na brak rezerw terenowych
pod tego typu inwestycje. Obecnie główny ciężar obsługi kontenerowej
portów Trójmiasta przypada na transport drogowy i w mniejszym stopniu na kolejowy. Zalety przewozów rzecznych wpływają na atrakcyjność
tej gałęzi transportu i są przesłanką do aktywizacji transportu rzecznego,
jako transportu zapleczowego Portu Północnego w Gdańsku.
Aglomeracja trójmiejska oprócz transportu drogowego i kolejowego odbiera też znaczne ładunki przesyłane transportem morskim
i w mniejszym stopniu, lotniczym. Najszybciej rozwijającym się portem kontenerowym jest terminal kontenerowy DCT Gdańsk. W chwili
obecnej posiada ponad 25% udziałów w polskim, morskim obrocie
kontenerowym i jako jedyny wśród polskich terminali kontenerowych
odnotował w roku 2009 istotny wzrost wielkości przeładunków.
Prognozy przewidują dalszy wzrost przewozów morskich i kontenerowych, co będzie motorem do dalszego rozwoju terminala DCT
Gdańsk, który posiada olbrzymie możliwości rozwoju ze względu na
praktyczny brak ograniczeń terenowych. Jego potencjał sięga 2 mln
TEU rocznie. Jest to istotne z tego względu, że największe kontenerowce typu Baltimax mogą pomieścić do 8, 4 tys. TEU. Prognozuje się
także, że dzięki uruchomieniu stałego połączenia dalekowschodniego Azja-Europa AE 1075 obejmującego porty chińskie i europejskie
(Hawr, Zeebrugge, Gdańsk, Aarhus), statki tej wielkości już zawijają
do DCT Gdańsk raz w tygodniu. Część kontenerów zostanie przeładowana na mniejsze kontenerowce i rozwieziona do mniejszych por75

część sieci połączeń Azja – Europa (AE), zyskująca coraz większe znaczenie dla
prowadzącego na całym świecie usługi żeglugi liniowej największego operatora
żeglugi Maersk Line [przyp. red.]
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tów nadbałtyckich, a reszta trafi na drogi. Z tego powodu aglomeracja
trójmiejska, chcąc uniknąć znacznej kongestii na drogach i obniżenia
komfortu podróżowania, powinna dążyć do zrównoważonego rozwoju
transportu towarowego na swoim obszarze i aktywizować alternatywne
dla transportu drogowego gałęzie transportu. Jedną z nich jest transport śródlądowy. W Gdańsku rozpoczyna się międzynarodowa droga
wodna E-4076 a później E-7077. Stwarza to dogodne warunki do transportu kontenerów właśnie tą drogą. Miejscem docelowym powinien
być port intermodalny łączący transport drogowy, kolejowy i wodny,
i spełniający funkcję portu zapleczowego dla gdańskich terminali kontenerowych. Jak pokazują przykłady, odległość portu rzecznego zapleczowego od morskiego powinna wynosić około 200 km. Ten warunek
spełnia Bydgoszcz, położona 155 km od Gdańska, w bezpośrednim
sąsiedztwie ujścia Brdy do Wisły. Jest to miasto o dużym, niewykorzystanym potencjale gospodarczym położone na atrakcyjnym pod względem transportowym obszarze, na którego terenie przebiegają drogi
szybkiego ruchu, autostrada, a także magistrala kolejowa. Dodatkowo
Bydgoszcz nie posiada centrum logistycznego o znaczeniu ponadlokalnym. Zlokalizowanie na terenie Bydgoszczy centrum multimodalnego
wpłynęłoby znacząco na rozwój gospodarczy województwa i stworzyłoby nowe miejsca pracy nie tylko w sektorze usług transportowych,
ale także w sektorze produkcyjnym. Władze Bydgoszczy przewidziały
taką możliwość i w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu” zawarty jest fragment o lokalizacji tego typu portu
śródlądowego i zarezerwowano teren położony w dzielnicy Łęgowo,
która zlokalizowana jest w południowo-wschodniej części miasta, na
południe od ujścia Brdy do Wisły.
E-40 - droga wodna łącząca Morze Bałtyckie z Morzem Czarnym. Prowadzi
z Gdańska w górę Wisły do Warszawy, a dalej Narwią i Bugiem do Brześcia, gdzie
łączy się z drogą wodną prowadzącą przez Polesie do Dniepru [przyp. red.]
77
E-70 - europejski szlak komunikacyjny wschód-zachód łączący Antwerpię (Belgia)
z Kłajpedą (Litwa). Prowadzi poprzez Holandię, Niemcy, Polskę, Rosję do Litwy.
W Polsce droga E70 przebiega od śluzy w Hohensaaten przez Odrę do Kostrzyna,
gdzie następuje połączenie z drogą wodną Odra-Wisła. Szlak prowadzi 294 km
Wartą, Notecią, Kanałem Bydgoskim i Brdą, aż do styku z Wisłą w Bydgoskim
Węźle Wodnym. Następnie szlak biegnie 114 km Wisłą, Nogatem i Zalewem
Wiślanym do granicy z Rosją [przyp. red.]
76

▬ 130 ▬

Charakterystyka stanu istniejącego drogi wodnej Wisły
na odcinku Bydgoszcz- Gdańsk
Analizowany odcinek o długości 170,2 km jest częścią drogi wodnej
E-70, która przebiega przez trzy państwa, tj. od kanału Haveli Odrą do
ujścia Warty w Kostrzyniu i dalej Notecią do Bydgoszczy i Wisłą przez
Nogat do Zalewu Wiślanego. Ostatni odcinek, Przekop Wisły należy
do drogi wodnej E-40. Na terenie Polski droga wodna jest zdegradowana i nie spełnia warunków umowy AGN78, która zakłada, że drogi
śródlądowe o międzynarodowym znaczeniu powinny spełniać wymogi
stawiane, co najmniej klasie IV, co jest jednoznaczne z dostępem dla
barek o ładowności 1500 ton. Oznacza to minimalną głębokość tranzytową 2,8 m, szerokość 40 m, śluzy o wymiarach minimalnych 120x12
m i minimalny prześwit pod mostami 5,25 m. Odcinek od Bydgoszczy,
a właściwie od Fordonu (północna dzielnica Bydgoszczy) do ujścia Wisły to rzeka wolnopłynąca, nieograniczona budowlami hydrotechnicznymi, a istniejąca zabudowa to powstałe w XIX w. ostrogi o konstrukcji
faszynadowo – kamiennej, których stopień zniszczenia wynosi około
30%. Według klasyfikacji, odcinek od Fordonu do Tczewa o długości
137,5 km zalicza się do klasy II z ograniczeniem zanurzenia T do 1,4
m. Pozostały odcinek, od Tczewa do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi wynosi 32,7 km i zaklasyfikowany jest do III klasy z ograniczeniem zanurzenia T do 1,6 m. Taki stan techniczny spowodowany
jest brakiem remontów i inwestycji w ostatnich kilkudziesięciu latach.
Obecnie remontuje się około 30 ostróg rocznie, przy istniejących 2800,
a jedynym sposobem zapewnienia dogodnych warunków nawigacyjnych jest pełna regulacja Dolnej Wisły, co wiąże się z kompleksową zabudową jej brzegów. Przejścia nadwodne na analizowanej drodze wodnej wykonane są w IV i V klasie, więc nie stanowią przeszkody żeglugi.
Także promienie łuków i śluzy w Przegalinie i Czersku Polskim spełniają wymogi IV klasy, dzięki czemu dostosowanie Wisły do IV klasy
nie różniłoby się znacznie od zapewnienia na całym odcinku II klasy.
W jednym i drugim przypadku niezbędna jest całkowita odbudowa
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Umowa Europejska o Głównych Drogach Wodnych Międzynarodowego Znaczenia
[przyp. red.]
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budowli regulacyjnych, tj. odbudowa i wydłużenie ostróg, wykonanie
podłużnych tam oraz budowli osłonowo - kierujących podpory mostowe. Największym ograniczeniem dla żeglugi na Wiśle są niewystarczające głębokości (w okresie niżówek głębokość może być mniejsza
niż 1, 0 m, co uniemożliwia żeglugę jakiejkolwiek większej jednostki).
Istotną barierą jest niekontrolowany ruch rumowiska dennego, którego konsekwencją są niestabilne warunki nawigacyjne (powstawanie
przemiałów, łach piasku, które poruszając się i zmieniając położenie są
trudne do oznakowania). Niezbędne więc jest wykonanie robót czerpalnych dla II klasy do zapewnionej głębokości 1, 8 m, a dla klasy do
IV do min. 2, 8 m. W zakresie modernizacji powinno się także znaleźć
kompleksowe oznakowanie toru wodnego. Barierą modernizacji drogi
wodnej Dolnej Wisły jest zaklasyfikowanie niektórych jej obszarów
do projektu Natura 200079. Jednym z nich jest obszar „Dolna Wisła”
o powierzchni 10374,2 ha, który obejmuje teren od południowej granicy województwa pomorskiego do Mostu Knybawskiego w pobliżu
Tczewa na 903, 90 km. Drugi istotny obszar to Solecka Dolina Wisły
(7030,1 ha). Obejmuje on odcinek Wisły o długości 49 km pomiędzy
Solcem Kujawskim a Świeciem (odpowiednio 762 i 811 km). Łącznie
tereny chronione prawnie obejmują około 90 km Wisły, co odpowiada
ponad 50% całej długości odcinka Wisły od Bydgoszczy do granicy
z morskimi wodami. W ramach Programu „Kompleksowe zabezpieczenie Żuław do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2015) ” realizowane jest zadanie B02 ”Przebudowa ujścia Wisły”. Celem zadania
jest udrożnienie ujścia Wisły poprzez wydłużenie kierownic tak, aby w
przypadku zatoru lodowego na Dolnej Wiśle umożliwić przejście lodołamaczy z Zatoki Gdańskiej w górę rzeki. Utrzymanie drożności ujścia
Wisły oprócz zadań powodziowych powinno stanowić podstawowy
element przebudowy dróg wodnych dolnej Wisły. Do chwili obecnej
wykonana została dokumentacja projektowa dotycząca remontu istniejących kierownic oraz przedłużenia kierownicy wschodniej o 200 m
wraz z raportem oddziaływania na środowisko. Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska w Gdańsku wydała decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach przebudowy ujścia Wisły, niestety oprotestowaną
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przez OTOP80. Przebudowa Dolnej Wisły do parametrów IV klasy wydaje się realna gdyż szlak ten posiada wystarczające parametry
geometryczne (szerokość, promienie łuków, prześwity pod mostami).
Ewentualna przebudowa wymagać będzie takiego uformowania koryta
rzeki swobodnie płynącej, aby zapewnić wymagane głębokości tranzytowe (280 cm). Kształt przebudowy koryta Wisły możliwy będzie
do określenia po przeprowadzeniu badań symulacyjnych na modelu
numerycznym, a także po przeprowadzeniu kompleksowej inwentaryzacji przyrodniczej celem ustalenia lokalizacji i wielkości chronionych
siedlisk. Dopiero po zebraniu tych danych możliwe będzie podjęcie
decyzji o kierunku przebudowy koryta Dolnej Wisły. Należy zaznaczyć, że wszelkie działania zmierzające do poprawy warunków żeglugi
na Dolnej Wiśle wymagać będą szeroko zakrojonych, kompleksowych
działań obejmujących m.in. modelowanie koryta rzeki na modelach
numerycznych, a także przeprowadzenia kompleksowej inwentaryzacji przyrodniczej celem ustalenia lokalizacji i wielkości chronionych
siedlisk. Celem przygotowania szczegółowej koncepcji użeglownienia
należałoby w określić i wykonać:
• zakres prac regulacyjnych i pogłębiarskich, określenie miejsc
eksploatacji kruszyw,
• pomiary batymetryczne, analiza stanów i przepływów w rzece,
• matematyczne modelowanie hydrodynamiki i litodynamiki rzeki
celem lokalizacji obszarów zagrażających bezpieczeństwu nawigacyjnemu,
• zakres rozbudowy portów,
• opracowanie założeń monitoringu w okresie eksploatacji drogi
wodnej
• analizę opłacalności przewozów na Dolnej Wiśle
• studium lokalizacyjne Centrum Multimodalnego w rejonie
Brdyujścia.
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Plany rozwojowe
Jednym z obecnie realizowanych projektów jest projekt „Pętla
Żuław - rozwój turystyki wodnej”, który finansowany jest w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-201381. Projekt rozpoczął się w 2008 r, a zakończenie planowane jest na 2011 r.
W założeniach projektu jest utworzenie szlaku wodnego, który swoją unikalnością, walorami przyrodniczymi i kulturowymi oferowałby
unikalny produkt turystyczny. Zasięg opracowania obejmuje szlaki
wodne o łącznej długości 303,3 km oraz część Zalewu Wiślanego
(328 km2). Projekt zakłada powstanie nowoczesnych przystani żeglarskich umożliwiających cumowanie około 450 jednostek a także
poprawę warunków żeglugowych Delty Wisły dzięki, między innymi,
zelektryfikowaniu istniejących śluz Gdańska Głowa i przebudowie
dwóch mostów.
Inną inicjatywą mającą na celu aktywizacją turystyki wodnej jest
„Program ożywienia dróg wodnych w Gdańsku”. Projekt ma na celu
wykorzystanie istniejących na terenie miasta dróg wodnych i budowę
szeregu przystani żeglugi pasażerskiej, a także zainstalowanie pływających i stałych pomostów pływających.
Innymi typami inwestycji są projekty realizowane w miastach położonych nad Wisłą. Mają na celu zagospodarowanie nabrzeży miejskich
i wkomponowanie ich i wykorzystanie w krajobrazie miejskim, jako publicznie atrakcyjnych miejsc do spędzania czasu i wypoczynku. Takim
projektem jest „Rewitalizacja i adaptacja obszaru poprzemysłowego
w Grudziądzu do nowych funkcji turystyczno- rekreacyjnych”. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 7 mln EUR i obejmuje odnowę
infrastruktury społecznej i architektoniczno- urbanistycznej w poprzemysłowych obszarach miasta. Podobnym projektem, choć dużo
bardziej rozbudowanym i zaawansowanym jest „Program Rewitalizacji
i Rozwoju Bydgoskiego Węzła Wodnego”82 [13], którego zadaniem
jest przywrócenie żegludze śródlądowej ważnej funkcji turystycznej
Transport - wyniki działalności w 2008 r. Główny Urząd Statystyczny [przyp. red.]
Ministerstwo Środowiska. [Online] 18 11 2009, dostęp str.http://natura2000.
gdos.gov.pl [przyp. red.]
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i transportowej na obszarze objętym opracowaniem. Określa zasięg
inwestycji, proponuje rozwiązania planistyczne i wskazuje na tereny
przeznaczone na potrzeby turystyki wodnej i transportu wodnego
śródlądowego. Jest to także jedyny projekt na obszarze tego opracowania, który uwzględnia możliwość aktywizacji transportu wodnego
śródlądowego, a nie wykorzystanie dróg wodnych tylko do celów turystyki. Z pozostałych projektów, realizowanych na obszarze Wisły
lub drogi wodnej E-70 należy wymienić także projekt „Modernizacja
i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu” o wartości 47,
5 mln złotych, którego celem jest rozwój przyjaznego środowiskowi
transportu wodnego w obszarze Elbląga.
4.1 Układ transportowy w obszarze drogi wodnej analizowanego
odcinka
Analizowany odcinek drogi wodnej ma na swoich krańcach zlokalizowane dwa ośrodki miejskie: na północy Aglomerację Trójmiejską, a na południu Bydgoszcz. Odległość w linii prostej tych dwóch
miast wynosi 156 km a najkrótsze połączenie drogowe wynosi 163 km.
Pomiędzy nimi znajdują się miasta: Tczew, Korzeniewo, Grudziądz
i Chełmno położone u brzegów Wisły. Analizowany odcinek drogi
wodnej pokrywa się z przebiegiem VI międzynarodowego korytarza
transportowego, którego trasa rozpoczyna się w Gdańsku, biegnie
przez Warszawę, Katowice do Żilina i dalej do krajów bałkańskich. Jest
istotny z punktu widzenia rejonu Morza Bałtyckiego, ponieważ łączy
szybko rozwijające się wybrzeże Bałtyku z południowymi regionami
Europy niepołożonymi na szlakach dróg morskich i jest przedłużeniem autostrad morskich Morza Bałtyckiego. VI korytarz paneuropejski charakteryzuje się multimodalnością, to znaczy, że wzdłuż niego
usytuowane są drogi transportowe różnych gałęzi transportu o znaczeniu ponadlokalnym. Transport drogowy obsługiwany jest przez
projektowaną i częściowo wykonaną autostradę A1, która jest częścią
międzynarodowej drogi E75 i ma przebiegać przez okolice Gdańska,
Toruń, Łódź, Częstochowę do granicy państwa w Gorzyczkach. Transport kolejowy obsługiwany jest przez magistralną linię kolejową C-E65
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objętą międzynarodową umową AGTC83. Linia przystosowana i wykorzystywana jest przede wszystkim do przewozu towarów, ale odbywa
się na niej także ruch pasażerski (zwłaszcza na odcinku Tczew – Bydgoszcz - Inowrocław). Dopuszczalna prędkość składów towarowych
wynosi 120 km/h, ale ze względu na zły stan technicznych niektórych
odcinków jest ograniczona, a maksymalny nacisk na oś wynosi 221
kN, co umożliwia zestawianie składów o łącznej długości nawet 750
m. Całkowita długość linii wynosi 573 km (Tczew-Pszczyna) i prowadzi przez Bydgoszcz i Katowice. Transport lotniczy obsługiwany jest
przez międzynarodowe lotniska zlokalizowane w Gdańsku, Bydgoszczy, Warszawie, Krakowie i Katowicach. Transport wodny śródlądowy
to droga wodna Wisły, która obecnie nie odbiera ładunków przewożonych VI korytarzem paneuropejskim.
4.2. System transportowy Gdańska
Aglomeracja trójmiejska składa się z trzech głównych miast: Gdańska, Gdyni i leżącego pomiędzy nimi Sopotu. Lokalizacja ta jest bardzo atrakcyjna pod względem gospodarczym, ze względu na obecność
różnych rodzajów transportu- lądowego i wodnego, a także lotniczego.
Przez województwo pomorskie przebiegają dwa paneuropejskie korytarze transportowe – IA (Ryga, Kaliningrad, Elbląg, Gdańsk) i korytarz VI. W związku z tym, województwo pomorskie odbiera i wysyła
duże potoki towarowe, głównie transportem drogowym, morskim
i kolejowym. System transportowy Gdańska składa się z sieci transportu drogowego, kolejowego, morskiego i lotniczego. Gdańsk jest
węzłem transportu dróg krajowych i wojewódzkich: drogi krajowej nr
1 (Gdańsk – Toruń, Cieszyn),- drogi krajowej nr 7 (Żukowo – Gdańsk
– Elbląg – Warszawa – Chyżne), - dróg wojewódzkich nr 221, 222,
218, 468, 472 i 501. Docelowy system drogowy miasta składa się z zachodniej i południowej obwodnicy (trasa S7), które wyprowadzają ruch
tranzytowy poza centrum miasta. Projektowana i częściowo wykonana
83

umowa europejska sporządzona w Genewie dnia 1 lutego 1991 r. o ważnych międzynarodowych liniach transportu kombinowanego i obiektach towarzyszących
(AGTC) (Monitor Polski z 2004 r. Nr 3 poz. 50) [przyp. red.]
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trasa Sucharskiego, min. Most Jana Pawła II, projektowany tunel pod
Martwą Wisłą i połączenie tej drogi z południową obwodnicą (i dalej
z autostradą A1) Trójmiasta mają za zadanie wyprowadzenie potoku ładunków bezpośrednio z Portu Gdańskiego. Przez Gdańsk przebiegają
dwie trasy kolejowe o międzynarodowym znaczeniu: C-E 65 i E 6584,
obecnie modernizowane do parametrów wymaganych umową AGTC.
Trasa linii kolejowej biegnącej ze stacji Port Północny do Pruszcza
Gdańskiego ma zostać całkowicie przebudowana, co pociągnie za
sobą budowę dwutorowego mostu kolejowego na Martwej Wiśle. Jak
widać, system drogowy obciążony jest znacznie ruchem towarowym
z północnej części miasta – obwodnice i autostrada A1 położone są
na południe od Gdańska. Taki stan wymusza przeprowadzanie transportu towarowego przez centrum lub bardzo kosztowne inwestycje
infrastrukturalne, np. projektowany most pod Martwą Wisłą. Ten sam
problem jest przy przewozach koleją – linie kolejowe poprowadzone są
przez tereny wysoko zurbanizowane, przez co projektowanie nowych
tras jest bardzo utrudnione ze względu na brak rezerw terenowych
i wykorzystanie ich do innych funkcji.
Dostępność od strony morza zapewniona jest nawet dla największych statków mogących wpłynąć na Bałtyk. Terminal głębokowodny
posiada 650 m nabrzeży, z czego ponad połowa o głębokości 16,5 m.
Pojemność składowania kontenerów wynosi ponad 18000 TEU. Port
wyposażony jest także w bocznicę kontenerową i parking dla około
100 pojazdów ciężarowych.
4.3. System transportowy Bydgoszczy
Bydgoszcz położona jest w województwie kujawsko – pomorskim
i razem z Toruniem tworzy Bydgosko – Toruński Obszar Metropolitalny, który zamieszkuje 2/3 ludności województwa, a 370 tys. Bydgoszcz
koncentruje 18% wszystkich mieszkańców. Geograficznie położona
84

Magistrale kolejowe E 65 i CE 65 należące do VI Europejskiego Korytarza
Transportowego łączącego państwa nadbałtyckie z krajami położonymi nad
Morzem Adriatyckim i na Bałkanach. Na terenie Polski linie kolejowe PKP
PLK tworzące ciągi E 65 i C-E 65 stanowią połączenie Gdyni i Gdańska przez
centralną Polskę i Górny Śląsk z południową granicą państwa w Zwardoniu
i w Zebrzydowicach [przyp. red.]
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jest u ujścia rzeki Brdy do Wisły, co determinuje kierunki rozwoju
przestrzennego miasta. W Bydgoszczy krzyżują się różne gałęzie
transportu – drogowy, kolejowy, a także lotniczy i wodny śródlądowy.
W pobliżu Bydgoszczy przebiega VI korytarz europejski, którego trasa biegnie od Gdańska przez Toruń, Łódź, Katowice do Brzecławia
w Czechach i pokrywa się z częściowo zrealizowaną autostradą A1.
Dodatkowo, w bezpośrednim sąsiedztwie miasta, krzyżują się dwie
drogi ekspresowe: S5 i S10. Droga ekspresowa S5 łączy autostradę A1
na wysokości Węzła Nowe Marzy i autostradę A2 w pobliżu Poznania
i autostradę A8 na węźle Widawa (obwodnica Wrocławia). Droga S10
biegnie od Szczecina przez Bydgoszcz, gdzie istnieje, jako południowa
obwodnica, do Warszawy. Układ zewnętrzny sieci drogowej Bydgoszczy, według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Bydgoszczy85 powinien być przeprowadzony z całkowitym pominięciem śródmieścia, podniesiony do klasy drogi ekspresowej i obsługiwany przez planowane drogi ekspresowe S-5 i S-10.
Przez Bydgoszcz przebiega linia kolejowa C-E65 objęta umową AGTC
(o ważnych międzynarodowych liniach transportu kombinowanego
i obiektach towarzyszących uchwalona w Genewie z 1991 roku). Jest
to linia nr 131 (Chorzów Batory – Tczew), która dostosowana jest do
prędkości 120 km/h dla ruchu pasażerskiego i 70 km/h dla ruchu towarowego a także linia nr 201 przebiegająca z Nowej Wsi do Maksymilianowa, która jest zelektryfikowana tylko częściowo, ale przystosowana
jest do tych samych prędkości, co linia nr 131. Według umowy AGTC
te linie powinny być sukcesywnie modernizowane i przystosowywane
do międzynarodowych standardów technicznych. Dodatkowo przez
Bydgoszcz przechodzi linia nr 18 (Kutno – Piła), także o znaczeniu
ponadlokalnym, która jest zelektryfikowana i obecnie przystosowana
do prędkości 70 km/h dla ruchu towarowego. Na obszarze bydgosko-toruńskiej aglomeracji przewiduje się stworzenie szybkiego połączenia
kolejowego pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem – projekt BiTCity, co
znacznie usprawni transport pasażerski, a także przyczyni się do modernizacji linii kolejowej na tej trasie. Układ linii kolejowych przebiega
85

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. Studium wykonalności Pętla Żuławska- rozwój turystyki
wodnej. Gdańsk , 2008 r. [przyp. red.]
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poza obszarami wysoko zurbanizowanymi, co sprzyja rozwojowi transportu towarowego. Bydgoszcz położona jest na przecięciu dwóch dróg
wodnych objętych umową AGN, tj. droga wodna E-70 z Antwerpii do
Kaliningradu i E-40 z Gdańska przez Warszawę, Brześć do połączenia
z drogą wodną Dniepru. Podstawowa sieć wodna tworzona jest przez
Wisłę (długość w obrębie granic administracyjnych miasta wynosi około 14 km) i dorzecze Brdy, która jest jednym z największych lewych
dopływów Wisły (jej długość wynosi 217 km). Na terenie Bydgoszczy
aż do ujścia jest całkowicie skanalizowana, a także, w zachodniej części
miasta Kanał Bydgoski i Noteć.

Koncepcja rozwoju drogi wodnej
W celu ukonkretnienia dyskusji nad perspektywami rozwoju drogi
wodnej na Dolnej Wiśle założono się, że Wisła na całej długości analizowanego odcinka będzie spełniała wymogi klasy IV, tak jak zapisano
w umowie AGN o międzynarodowych drogach wodnych. Tylko przy
takim założeniu możliwy jest sprawny i opłacalny przewóz towarowy
drogami wodnymi. Dodatkowo przy tworzeniu koncepcji nie brano
pod uwagę ograniczeń finansowych ani możliwości wystąpienia barier prawnych czy własnościowych. Stan sieci drogowej Bydgoszczy
i Gdańska spełnia założenia stawiane aktualnie w dokumentach o kierunkach rozwoju. To samo dotyczy kolei. Zakłada się istnienie optymalnego stanu rozwoju infrastruktury transportowej.
Ze względu na plany i możliwości rozwojowe, a także na połączenie
ze śródlądową drogą wodną Wisły, nabrzeże przeładunkowe powinno
mieścić się w Porcie Gdańsk. Jest on położony wzdłuż Martwej Wisły i Kanału Portowego - Port Wewnętrzny, a także z bezpośrednim
dostępem z zatoki Gdańskiej – Port Północny. W Porcie Wewnętrznym odbywa się przeładunek ładunków masowych: siarki, fosforytów
i innych przy Nabrzeżach: Przemysłowym, Chemików, Węglowym,
Rudowym, Administracyjnym, znajduje się tu także baza przeładunku
samochodów osobowych przy Terminalu Promowym Westerplatte,
baza i terminal dla promów pasażerskich, uniwersalne nabrzeża do

▬ 139 ▬

przeładunku towarów ponadgabarytowych czy wyrobów hutniczych,
a także terminal kontenerowy przy Nabrzeżu Szczecińskim. Gdański
Terminal Kontenerowy dysponuje nabrzeżem o długości eksploatacyjnej 365 m i przyjmuje statki do 225 m. długości. Place składowe
zajmują 67,4 tys. m2.

Centrum Logistyczne w Bydgoszczy
– koncepcja przestrzenna i powiązanie
z ogólnopolską siecią transportową86.
W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania87
[14] uwzględnia się powstanie portu multimodalnego z terminalem
kontenerowym, jako centrum logistycznego. Zarezerwowany teren
mieści się w dzielnicy Łęgowo, jest to obszar urbanistyczny oznaczony numerem D3. Podstawowymi funkcjami przewidzianymi na
tym obszarze są funkcje aktywności gospodarczej usługowo-produkcyjnej, działalność rolna, a także zieleń ochronna i lasy ochronne. Na obszarach objętych funkcją aktywności gospodarczej przewiduje się lokalizację nowych terenów składowych, jak i utrwalanie
i rozwój istniejących. Dopuszcza się także funkcję mieszkaniową,
ale w ograniczonym zakresie. Możliwości zabudowy i inwestycje są
jednak ograniczone objęciem terenów rolnych Programem Natura
2000. Pozostałe obszary rolne, nieobjęte Programem Natura 2000,
mogą zostać przekształcone na cele aktywności gospodarczej. Część
terenu D3 zagrożona jest wystąpieniem powodzi (raz na 100 lat).
W związku z tym obowiązuje tam zakaz lokalizacji nowej zabudowy
zagrodowej i rekreacyjnej, ale dopuszcza się budowę portu rzecznego
i terminala, zgodnie z Programem Rewitalizacji i Rozwoju Bydgoskiego Węzła Wodnego. Przewiduje się także zachowanie istniejącego
Rogala A.: Studium możliwości wykorzystania drogi wodnej Wisły do transportu kontenerów
z portów Trójmiasta do Bydgoszczy: Praca dyplomowa WBIŚ Politechnika Gdańska, Gdańsk
2010 r. [przyp. red.]
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Agencja Rozwoju Pomorza S.A. Studium wykonalności Pętla Żuławska- rozwój turystyki
wodnej. Gdańsk , 2008 r. [przyp. red.]
86

▬ 140 ▬

wału przeciwpowodziowego i zbiornika wodnego. Na tym obszarze
dostęp ruchu samochodowego do sieci odbywa się bez ograniczeń.
Układ drogowy obszaru powinien zostać zmodernizowany, a także
podwyższony standard dróg, tj. rozbudowa ulicy Nowotoruńskiej
do parametrów drogi głównej ruchu przyspieszonego (GP), podniesienie jej do klasy drogi wojewódzkiej i rozwój ulic: Toruńska,
Plątnowska (bez określenia docelowych parametrów). Nie przewiduje
się modernizacji linii kolejowej nr 18 Kutno-Piła, jedynie utrzymanie dotychczasowych parametrów. W granicach zieleni ochronnej nie
przewiduje się zmian inwestycyjnych, a jedynie utrzymanie i dalszą
ochronę lasów i innej zieleni, są to tereny pomiędzy linią kolejową,
ulicą Toruńską i Nowotoruńską. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania, CLB położone jest prawie w całości na obszarze urbanistycznym D3. Jedynie południowo-wschodni
obszar wraz z bocznicami kolejowymi i stacją rozrządową leży poza
obszarem opracowania. Należy jednak przyjąć, że ten obszar to także
obszary rolnicze, słabo zagospodarowane, a także, że linia powodziowa przebiega spójnie z przebiegiem Wisły. Całkowity obszar CLB88
wynosi około 40 ha nie wliczając kanałów i linii kolejowej. Połączenie
z siecią dróg wodnych odbywa się poprzez dwa kanały. Główny prowadzi z Wisły, tj. drogi wodnej E-40. Kanał położony jest pod kątem
49° względem nurtu. Projektowana szerokość wynosiła 40 m, ale
z powodu budowy dwóch basenów portowych i usytuowania torów
kolejowych względem basenów (minimalne łuki kolejowe wymusiły
takie położenie) konieczne było wpisanie łuków, które znacznie poszerzyły wejście do portu. Dodatkowo przewidziany jest nowy kanał
prowadzący do Kanału Bydgoskiego i drogi E-70 o parametrach wymaganych w klasie IV. Położony on jest na granicy obszaru przeznaczonego do aktywności gospodarczej i obszaru rolnego. Przebiega
w całości w obszarze D3 i ma łączną długość 2000 m. Dzięki dużej
rezerwie terenowej możliwa jest modyfikacja przebiegu kanału (może
to być konieczne ze względu na specyfikację połączenia małego kanału z Brdą i Kanałem Bydgoskim). Jego budowa nie jest niezbędna,
ale znacznie podniosłaby dostępność komunikacyjną od strony wody.
88

Centrum Logistyczne w Bydgoszczy [przyp. red.]
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Barki płynące drogą E-70 nie musiałyby płynąć do ujścia Brdy do
Wisły i potem w górę rzeki do CLB, co znacznie zmniejszyłoby czas
i koszty. Przy kanale należy usytuować port do zimowania jednostek
poza sezonem nawigacyjnym. Przeszkodą w jego budowie jest istniejący most kolejowy, którego prześwit nie spełnia warunków IV klasy
i który powinien zostać przebudowany, tak, aby prześwit wyniósł 7
m, co zapewni transport kontenerów barkami w trzech warstwach.
W niedalekim sąsiedztwie BCL przebiega droga ekspresowa S10, która jest jednocześnie obwodnicą Bydgoszczy. Połączenie CLB z tą drogą odbywa się ulicami: Toruńska, Piątnowska i Nowotoruńska z całkowitym ominięciem terenów miejskich, co jest czynnikiem znacznie
poprawiającym dostępność komunikacyjną. Wadą istniejącego układu
komunikacyjnego są niskie parametry dróg dojazdowych i niedokończona budowa drogi ekspresowej i autostrady A1, do której będzie
dążył ruch towarowy. W stanie docelowym ulica Toruńska i Piątnowska są drogami zbiorczymi o prędkości projektowanej Vp=50km/h
i przekroju standardowym 1x2. Ulica Nowotoruńska jest klasy głównej przyspieszonej z Vp=70km/h i łączy się bezpośrednio z drogą ekspresową S10. Transport kolejowy jest na wybranym obszarze
słabo rozwinięty. Brakuje infrastruktury, którą można wykorzystać
(bocznic, górek rozrządowych itp.) na terenie CLB. Proponowane
połączenie z linią kolejową nr 18 będzie całkowicie nowe. Należy
zwrócić uwagę na istniejące parametry linii kolejowej. Kolejnym minusem układu kolejowego jest jego przebieg przez centrum miasta,
co znacznie zwalnia i opóźnia transport. Mocną stroną linii kolejowej
przebiegającej przez Bydgoszcz jest zaklasyfikowanie jej, jako istotnej
dla transportu międzynarodowego. Dzięki temu planowane są modernizacje i podwyższenie parametrów linii. Z CLB ładunki mogą
jechać w kierunku Solca Kujawskiego i dalej do Torunia linią nr 18
lub najpierw do Bydgoszczy (Bydgoszcz Wschód), skąd dalej linią
CE-65 w stronę Katowic.
W koncepcji Centrum Logistycznego w Bydgoszczy (CLB) przyjęto następujące parametry warunkujące wymiary placów składowych
i infrastruktury transportowej. Główny potok towarów będzie przywożony z terminali kontenerowych w Gdańsku. Plany rozwojowe
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przewidują obroty portu głębokowodnego na poziomie 1mln TEU89.
Zakładając, że około 15% ładunków kontenerowych będzie przeładowywanych w CLB, oznacza to rocznie udział 15% CLB w odbiorze
ładunków kontenerowych z portu morskiego dodatkowo obniżony
ze względu na gorsze parametry Wisły oraz słabą pozycję żeglugi
śródlądowej w Polsce. Dla takich parametrów niezbędna powierzchnia
placów składowych przeznaczonych dla kontenerów F powinna wynosić ok. 44 000 m2, przy liczbie warstw składowania: h = 5 i wskaźniku wykorzystania powierzchni placów kontenerowych (dla obsługi
kołowej) w = 0,43. W ocenie tej przyjęto zaniżony wskaźnik zapełnienia placów w ciągu roku ze względu na okres nawigacyjny, który
umożliwia transport rzeczny tylko w określonych warunkach. Poza
okresem nawigacyjnym CLB będzie terminalem drogowo-kolejowym.
Place składowe o łącznej powierzchni 44 000 m2 zapewnią pojemność
na poziomie ponad 6000 kontenerów 20-stopowych. W ocenie tej
zastosowano płace o takich samych wymiarach, dzięki czemu rozstaw
osi suwnic i obsługa placu składowego jest taka sama. Każdy plac
może pomieścić około 1100 kontenerów 20-stopowych (8 x 28 x 5).
Przewiduje się powstanie jednego placu składowego o powierzchni 1,8
ha przeznaczonego do składowania głównie kruszyw, co spowodowane jest prognozowanymi przeładunkami w Portach Gdańska i Gdyni.
Plac ten przyjęto przy założeniu możliwości składowania 150-200 tys.
ton ładunków masowych rocznie, w zależności od przyjętej nośności
podłoża. Nie planuje się budowy specjalistycznych magazynów, np.
chłodniczych. Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Śródlądowych Dróg Wodnych90 wymiary drogi wodnej i terenu
portu powinny być dostosowane do obsługi barek o wymiarach 9,5 m
x 85 m. Szerokość kanału powinna wynosić 40 m, a promienie łuków
650 m. Minimalna średnica obrotnicy wynosi 120 m. Zakłada się, że
przy jednym nabrzeżu ma możliwość postoju pięciu barek o długości
do 85 m, a długość nabrzeża wynosi 600 m. Infrastruktura drogowa
(twenty-feet equivalent unit) - jednostka pojemności statków, równoważna objętości
kontenera o długości 20 stóp [przyp. red.]
90
RozporządzenieRady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg
wodnych, Dz.U. 2002 Nr 77, poz. 695 [przyp. red.]
89
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to drogi dojazdowe do portu, pasma ładunkowe, pasy ruchu dla samochodów, drogi komunikacyjno-manewrowe. Parking dla samochodów
ciężarowych przewidziany jest na około 70 pojazdów ciężarowych i 30
pojazdów osobowych. Odległość osi torów od sąsiadujących obiektów
wynosi 3,00 m (połowa skrajni + 1 m). Rozstaw osi przyjęto 4,75 m.
Zalecana długość torów wynosi 750 m ze względu na maksymalną
długość zestawu. Do każdego placu składowego dochodzą przynajmniej dwa tory ładunkowe o długości min 750 m. Dodatkowo, ze
względu na małą odległość od mostu kolejowego nad Brdą i trudnym do zrealizowania przebiegiem linii kolejowej łączącej się z linią
kolejową nr 18 przed mostem, proponuje się utworzenie stacji rozrządowej na południowo-wschodnim obszarze terenu. Pozwoli to na
sprawniejszą obsługę ładunków transportem kolejowym. Zarezerwowano także obszary o łącznej powierzchni ok. 3,5 ha przeznaczone
pod działalność logistyczną. Rezerwa terenowa, umożliwiająca dalszy
rozwój CLB położona jest na wschód od planowanych basenów, jej
powierzchnia wynosi 2, 1 ha. Schemat funkcjonalny uwzględnia trasy
poruszania się wszystkich rodzajów transportu występujących na terenie CLB. Drogi dla samochodów ciężarowych są dwukierunkowe,
z możliwością zawrócenia między kolejnymi placami składowymi, lub
na końcu nabrzeża (kontenerowego i masowego). Uwzględnione place postojowe mieszczą się przy głównej arterii, za bramą wjazdową
i między terminalem kontenerowym a placem na ładunki masowe. Do
każdego placu składowego doprowadzone są dwa tory załadunkowe
o długości 750m. Place kontenerowe wyposażone są w trzy lub dwie
suwnice bramowe obsługujące transport wodny, drogowy, kolejowy
i place składowe. Plac na ładunki masowe wyposażony jest w 3 suwnice
bramowe.

Zakończenie
Koncepcja wykorzystania drogi wodnej Wisły jest przyszłościowa i wiąże się z gruntownymi przekształceniami związanymi nie tylko z ogólnopolską infrastrukturą transportową, ale też ze zmianami
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w sposobie zarządzania i administrowania drogami wodnymi. Wydaje
się jednak, że przy obecnym rozwoju gospodarczym i rosnących przewozach towarowych, szukanie alternatywy dla transportu drogowego
jest niezbędne. Koszty związane z utrzymaniem dróg wodnych i budowlami hydrotechnicznymi są porównywalne z kosztami inwestycji
drogowych, dlatego powinno się brać pod uwagę wykorzystanie naturalnego korytarza transportowego, jakim jest rzeka.
Przedstawiona koncepcja portu w Bydgoszczy powinna uzmysłowić realność przedsięwzięcia i korzyści, które można osiągnąć przez
stworzenie współczesnych możliwości przeładunkowych.
Wpłynięcie wielkiego kontenerowca Maersk Line do Gdańska
w istotny sposób potwierdza powyższe założenia i wymaga wzajemnego wsparcia operatora przez nakreślenie możliwych do realizacji, w najbliższej i dalszej przyszłości, działań władz regionalnych i centralnych
w celu podtrzymania jego operatywności oraz rozwoju zapoczątkowanego przez niego transportu kontenerów z Dalekiego Wschodu do portu
w Gdańsku, tym bardziej, że fracht kontenerowy jest jednym z głównych
rodzajów ładunków transportu morskiego i transportu, który będzie się
rozwijać stabilnie, proporcjonalnie do wzrostu PKB, w bliższej i dalszej
perspektywie. Stwarza to wiarygodną gwarancję zwrotu ponoszonych
nakładów inwestycyjnych na transport tego frachtu.
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KASKADA DOLNEJ WISŁY - ZAŁOŻENIA,
WDROŻENIE, KONSEKWENCJE

Streszczenie
Pierwszy, szeroko zakrojony program kompleksowej regulacji dolnego odcinka Wisły, opracowany przez Komitet Gospodarki Wodnej
PAN w 1957 r. przewidywał budowę ośmiu stopni niskiego spadu ze
zbiornikami przepływowymi. Odległość pomiędzy nimi miała wynosić
od 30 do 50 km, zapewniając podparcie dolnego stanowiska każdego
ze stopni, piętrzeniem niżej położonego. Głównymi celami inwestycji
miało być możliwie pełne wykorzystanie potencjału energetycznego
tego odcinka Wisły, zwiększenie jego znaczenia dla transportu oraz
ograniczenie zagrożenia powodzią.
Realizację Kaskady rozpoczęto od budowy w latach 1962-1970
stopnia Włocławek, który ze względu na kryzys gospodarczy lat 80. XX
w. pozostał jedynym wykonanym. Zaniechanie realizacji pozostałych
elementów Kaskady powoduje niekorzystne warunki pracy istniejącego obiektu, nieprzewidziane w założeniach projektowych. Wieloletni
brak podparcia dolnego stanowiska stopnia Włocławek przyczynił się
do znacznej erozji koryta rzecznego bezpośrednio poniżej, stwarzając
poważne zagrożenie dla jego stateczności.
W zbiorniku włocławskim obserwowana jest natomiast wzmożona
akumulacja osadu, skutkująca jego postępującym wypłycaniem. Przyczynia się to, obok utrudnień eksploatacyjnych, do znacznego zwiększenia zagrożenia zjawiskami zatorowymi.
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Budowa następnego stopnia, w rejonie miejscowości Nieszawa-Ciechocinek, pozwoliłaby na trwałe zabezpieczenie stateczności i warunków eksploatacyjnych stopnia Włocławek, przyczyniając się zarazem
do odwrócenia widocznej dewastacji koryta rzecznego.
Stworzone zostałoby zarazem nieemisyjne źródło energii elektrycznej oraz znaczącej poprawie uległyby warunki żeglugowe.

Kaskada Dolnej Wisły założenia,
wdrożenie, konsekwencje
W podziale geograficznym Dolna Wisła obejmuje odcinek rzeki
pomiędzy ujściem Narwi, a ujściem Wisły do Zatoki Gdańskiej. Ze
względu na morfologię koryta możliwe jest wyróżnienie dwóch charakterystycznych odcinków: powyżej zbiornika włocławskiego o charakterze roztopowym i uregulowanego poniżej miejscowości Silno.
Pierwszy, szeroko zakrojony program kompleksowej regulacji dolnego
odcinka Wisły, opracowany przez Komitet Gospodarki Wodnej PAN
w 1957 r. przewidywał budowę ośmiu stopni niskiego spadu ze zbiornikami przepływowymi. Odległość pomiędzy nimi miała wynosić od
30 do 50 km, zapewniając podparcie dolnego stanowiska każdego ze
stopni piętrzeniem niżej położonego.
Główne cele kaskady obejmują produkcję energii elektrycznej, którą
szacowano w średnim roku hydrologicznym na około 4 200 GWh. Byłaby to energia ekologicznie czysta i odnawialna, która mogła spełnić
w systemie energetycznym ważną funkcję interwencyjną i regulacyjną.
Następnym celem była ochrona przed powodzią. Istnienie zbiorników
retencyjnych na Wiśle stwarzałoby również możliwość do ewentualnych interwencji w trakcie pochodu wód wielkich (przykład 2010 r.,
Włocławek). Należy jednak zauważyć, że byłaby to poboczna funkcjonalność głównie polegająca na spłaszczaniu fali powodziowej. Żegluga
to kolejny istotny cel kaskady. KDW miała umożliwić stworzenie na
odcinku górnej Wisły drogi wodnej o min. klasie IV, przechodzącej na
niektórych odcinkach w V. Dodatkowo zakładano, że retencja wody

▬ 150 ▬

w powstałych zbiornikach umożliwi zintensyfikowanie wykorzystania
wód Wisły dla celów komunalnych, rolniczych i przemysłowych.
Realizację Kaskady rozpoczęto od budowy w latach 1962-1970
stopnia Włocławek, który ze względu na kryzys gospodarczy lat 80.
XX w. pozostał jedynym wykonanym. Zaniechanie realizacji pozostałych elementów Kaskady, spowodowało niekorzystne warunki pracy
istniejącego obiektu, nieprzewidziane w założeniach projektowych.
Przy założeniu wybudowania stopnia w Ciechocinku w okresie
najpóźniej 15 lat od zbudowania stopnia we Włocławku, przewidywana wielkość erozji bezpośrednio poniżej stopnia miała
wynieść maksymalnie 1,5 m. W rzeczywistości, wskutek braku
następnego stopnia podpiętrzącego dolne stanowisko stopnia
Włocławek oraz ze względu na podszczytowo-interwencyjny system pracy elektrowni, erozja po 32 latach eksploatacji (do roku
2002), osiągnęła bezpośrednio poniżej stopnia 4 m, zaś lokalnie,
w rejonie mostu drogowego (4,4 km poniżej stopnia) – 5 ÷ 6 m.
Proces erozji postępuje nadal i jest powodem obniżania się poziomu wody w dolnym stanowisku stopnia. Stanowi to przyczynę
wielu problemów. W ciągu 32 lat eksploatacji budowli średnie
obniżenie dna i poziomu wody dolnej wyniosło ok. 2,5 m, a wysokość piętrzenia zmieniła się – wzrosła z 11,8 m do 14,3 m. Erozja
dna poniżej stopnia stwarza bezpośrednie zagrożenie stateczności
jazu. Konieczne stało się zastosowanie doraźnego rozwiązania
w postaci budowy tymczasowego progu podpiętrzającego dolne
stanowisko jazu i elektrowni. Budowla ta zapewnia niezbędne minimalne zatopienie dolnego stanowiska obu obiektów. Jej trwałość
jest jednak uzależniona od przebiegu niekorzystnych zjawisk hydrologicznych, w efekcie których znacząco może wzrosnąć zagrożenie bezpieczeństwa stopnia, włącznie z ryzykiem katastrofalnego opróżnienia zbiornika.
Próg piętrzący ogranicza ryzyko obniżenia zwierciadła WD poniżej
rzędnej wyznaczającej dopuszczalną wysokość ssania turbin, poniżej
której praca elektrowni nie jest możliwa. Praca elektrowni musi jednak
podlegać ograniczeniom wynikającym z konieczności ochrony progu
przed zniszczeniem.
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Użytkowanie śluzy we Włocławku jest całkowicie uzależnione od
stanów wody w dolnym stanowisku stopnia. Małe głębokości wody
przy przepływach niżówkowych uniemożliwiają eksploatację śluzy
przez wiele miesięcy w roku. Również przepławka dla ryb stała się
obecnie dysfunkcjonalna i zależy od poziomu wody w dolnym stanowisku stopnia. Podpiętrzenie uzyskane przez zbudowanie progu tymczasowego jest niewystarczające w okresach niżówkowych, a ponadto
konstrukcja progu stanowi dodatkową przeszkodę dla ryb na drodze
do przepławki.
Nastąpiła degradacja sytemu regulacyjnego i obiektów hydrotechnicznych. Proces erozji wgłębnej poniżej stopnia sprawił, że wiele elementów dotychczasowej zabudowy hydrotechnicznej Wisły oraz urządzeń gospodarczych zatraciło swój charakter i nie funkcjonuje zgodnie
z przeznaczeniem, co grozi nawet ich rozmyciem i zniszczeniem. Dotyczy to przede wszystkim efektu „zawieszenia” (wynurzenia) budowli
ponad określony (bezpieczny) stan wody, często z niebezpiecznym dla
ich stateczności odsłonięciem fundamentów np. lewobrzeżny bulwar
i most drogowy we Włocławku, ujściowy odcinek Zgłowiączki, ostrogi
rzeczne, ujęcia i zrzuty wód, rurociągi przechodzące przez koryto itd.
Na odcinku poniżej miejscowości Nieszawa (do profilu Silno) wystąpiła natomiast silna akumulacja osadu. Doprowadziło to do znacznego wypłycenia koryta rzecznego. Skutkuje to wzrostem: zagrożenia
powodziowego, szczególnie powodziami zatorowymi; utrudnieniami
w pracy lodołamaczy; utrudnieniami w prowadzeniu żeglugi.
W okresie eksploatacji nastąpiła silna akumulacja osadu w Zbiorniku Włocławskim. W zasięgu cofki stopnia zachodzi intensywna
akumulacja osadów, skutkująca postępującym wypłycaniem zbiornika.
Z obliczenia przyrostu kubatury rumowiska w stosunku do poprzednich pomiarów (2006, 2007 i 2009 r.) wynika, że na górnym odcinku
zbiornika (km 621-657) przybyło ok. 7,14 mln m3 osadów. Powoduje
to z jednej strony utrudnienia w prowadzeniu żeglugi, z drugiej znacząco zwiększa zagrożenie powodzią.
Trwałym zabezpieczeniem stateczności stopnia Włocławek byłaby
budowa stopnia Nieszawa-Ciechocinek, co powinno stanowić najważniejszy i aktualny cel administracji rządowej w dziedzinie gospodarki
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wodnej. Pozwoli to na wyeliminowanie ryzyka katastrofy stopnia we
Włocławku. Umożliwi to dodatkowo zapewnienie właściwych warunków eksploatacji obiektów stopnia: elektrowni wodnej, śluzy i przepławki. Konieczna jest rekultywacja koryta rzecznego zniszczonego
przez procesy erozyjne. Stopień umożliwiłby również odwrócenie
widocznej dewastacji koryta rzecznego na odcinku poniżej stopnia,
przybliżając jego stan do pierwotnego (izolacja wysp, podniesienie
poziomu wody gruntowej). Przywrócona byłaby funkcjonalność zabudowy hydrotechnicznej koryta rzecznego, realizowanej przy założeniu istnienia stopnia podpierającego. Makroniwelacja czaszy zbiornika
na odcinku cofki stopnia pozwoli na odtworzenie rynny pozwalającej
na niezaburzony spływ wielkich wód, lodów oraz pracę lodołamaczy.
Zmniejszy to tym samym podatność tego obszaru na formowanie się
zatorów lodowych.
Potencjalne efekty ukończenia Kaskady to m.in.: znaczny wzrost
produkcji energii ze źródeł nieemisyjnych; zwiększenie retencji wody;
możliwość redukcji fal wezbraniowych; polepszenie warunków pochodu lodów; powstanie wysokiej klasy drogi wodnej; rozwój infrastruktury wodnej; ożywienie gospodarcze regionu.
Podsumowując - Stopień Włocławek jest jedynym zrealizowanym
obiektem Kaskady, ponadto istnieje zagrożenie jego istnienia. Ze
względu na daleko posuniętą erozję dna, obiekt nie jest w pełni funkcjonalny, konieczne jest trwałe podparcie stopnia. Wymagana jest także
makroniwelacja czaszy Zbiornika Włocławskiego szczególnie w rejonie Płocka, gdzie stan koryta Wisły znacząco zwiększa zagrożenie powodzią dla miasta Płocka i okolic. Na zakończenie dodam, że zaniechanie realizacji Kaskady skutkuje zatrzymaniem rozwoju obszaru Wisły.

mgr inż. Dariusz Gronek
Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie, Wydziału Melioracji Wodnych oraz studiów MBA w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości.
Od 1987 roku związany z Hydroprojekt Spółka z o.o.,
obecnie Prezes Zarządu, w przeszłości Sekretarz Krajowej Rady Gospodarki Wodnej i oraz II Kadencji.
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WYKORZYSTANIE DOLNEJ WISŁY
DO CELÓW ENERGETYCZNYCH
I ŻEGLUGOWYCH

Wprowadzenie
Wisła jest największą polską rzeką, która bierze początek na południu kraju na stokach Góry Baraniej na wysokości 1 116 m nad
poziomem morza a jej ujście znajduje się w Zatoce Gdańskiej. Od zarania dziejów Wisła stanowiła niezwykle istotną oś gospodarczą kraju.
W XVII wieku Wisła była najbardziej użeglownioną rzeką Europy.
Rocznie przepływało nią, mimo bardzo prymitywnych środków transportowych, ponad ćwierć miliona ton surowców i gotowych towarów
między Polską a portem gdańskim, który stanowił nasze okno na świat.
W XVIII wieku w wyniku rozbiorów Polski Wisła straciła swoje dotychczasowe znaczenie i coraz bardziej podupadała, podczas gdy inne
rzeki europejskie rozwijały się niezwykle dynamicznie pod względem
żeglugowym, dostarczając również niezbędnej dla gospodarki energii
i stanowiąc poważne źródło zaopatrzenia w wodę91.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w okresie międzywojennym, powstały pierwsze plany zagospodarowania Wisły i wykorzystania jej do celów gospodarczych, energetycznych jak również rekreacyjnych. Niestety ten 20-letni okres był zbyt krótki dla wdrożenia
ambitnych planów przez zniszczony zaborami i wojną kraj. Wybudowano jednak zapory i elektrownie wodne Żur i Gródek na Wdzie, zaWISŁA Monografia rzeki, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa
1982 r. [przyp. red.]
91
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porę Porąbka na Sole a po tragicznej powodzi w 1934 r. rozpoczęto
w 1935 r. budowę zapory Rożnów na Dunajcu92.
Po II wojnie światowej, w nowym układzie geograficznym kraju,
centralne położenie Wisły stanowiło bardzo istotną możliwość gospodarczego wykorzystania rzeki w przyszłości. Powstało wiele planów
budowy nowych obiektów hydrotechnicznych i hydroenergetycznych.
Już w pierwszym planie gospodarki wodnej opracowanym w latach
60. przez Komitet Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk, podkreślono bardzo duże znaczenie dolnej Wisły dla celów żeglugowych
i energetycznych93.
W latach 1968 – 71 opracowany został przez polskich specjalistów
przy współudziale Programu Rozwoju ONZ Projekt kompleksowego rozwoju systemu wodnego rzeki Wisły. Zakładał on rozwiązanie szeregu ważnych problemów gospodarki wodnej w dorzeczu, w tym także energetyczne wykorzystanie całej Wisły. Opracowany w latach 70. Program
Wisła o silnych walorach propagandowych nawiązywał do planowanego wszechstronnego rozwoju gospodarczego kraju. Nie został on
jednak zrealizowany ze względu na brak uzasadnienia wielu inwestycji,
brak pokrycia finansowego oraz brak możliwości wykonawczych polskich przedsiębiorstw. Warto jednak dziś podkreślić, że Program Wisła
zawierał wszechstronne podejście do zagadnień gospodarki wodnej
uwzględniając nie tylko problemy techniczne i gospodarcze, ale również przyrodnicze, kulturowe i rekreacyjne.
W okresie późniejszym sprawom gospodarki wodnej w Polsce poświęcono wiele uwagi w Programie Rządowym 7 (PR7) Kształtowanie
i wykorzystanie zasobów wodnych oraz w Centralnym Programie Badawczo
Rozwojowym – Gospodarka wodna. Programy te miały bardzo istotny
efekt naukowo-badawczy, niestety w budżecie państwa zabrakło środków na realizację proponowanych planów inwestycyjnych.
Powstał również program pod nazwą Kaskada Dolnej Wisły. Był
to program budowy na odcinku dolnej Wisły kaskady ośmiu stopni
WISŁA Monografia rzeki, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1982 r.
[przyp. red.]
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WISŁA Monografia rzeki, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1982 r.
[przyp. red.]
92

▬ 156 ▬

piętrzących ze zbiornikami przepływowymi. Kaskada miała charakter
żeglugowo-energetyczny94. W ramach tego projektu oddano w 1970 r.
do eksploatacji pierwszy stopień Włocławek. Zawansowane były plany
budowy następnego drugiego stopnia Ciechocinek poniżej Włocławka.
Rozpoczęto nawet przygotowanie placu budowy tej inwestycji.

Charakterystyka Wisły i jej dorzecza
Wisła posiada dla Polski ogromne znaczenie gospodarcze, społeczne, ekologiczne, historyczne i kulturowe. Dorzecze Wisły obejmuje 194 tys. km2, z czego 87% (169 tys. km2) znajduje się w granicach Polski. Jedynie 13% dorzecza znajduje się na terenie Białorusi,
Ukrainy i Słowacji. Powierzchnia dorzecza, która znajduje się w Polsce, stanowi 54% obszaru kraju i obejmuje bardzo ważne tereny
i ośrodki miejskie. Długość Wisły od źródeł do ujścia w Morzu Bałtyckim wynosi 1047 km. Niekiedy kilometraż Wisły liczony jest od
ujścia lewobrzeżnego dopływu Przemszy. Ta długość rzeki wynosi
941 km i uważana jest za drogę żeglowną. Dorzecze Wisły należy całkowicie do zlewiska Morza Bałtyckiego. Wisła jest najdłuższą rzeką
zlewiska Morza Bałtyckiego, a drugą po Newie rzeką pod względem
natężeniu przepływu przy ujściu95.
Zamykającym przekrojem wodowskazowym Wisły jest Tczew. Od
tego przekroju Wisła nie otrzymuje żadnych dopływów i mimo znacznej odległości tego przekroju od ujścia (około 30 km), przepływy tu
rejestrowane są przyjmowane jako wartości przepływów przy ujściu.
Morze Bałtyckie nie posiada pływów, jednakże stany wody w Zatoce
Gdańskiej mogą wzrastać o ponad 1,50 m w stosunku do średniego
stanu morza w wyniku spiętrzeń wiatrowych, co powoduje powstawanie cofki na ujściowym odcinku Wisły sięgającej nawet do przekroju
wodowskazowego Tczew.
94
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Kaskada Dolnej Wisły, PROEKO Warszawa 1993 r. [przyp. red.]
Konferencja II Stopień na Wiśle, szansa, zagrożenie czy konieczność, Urząd
Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego i ENERGA SA, Włocławek
2009 r. [przyp. red.]
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Wisła jest obecnie jedyną tej wielkości rzeką w Europie, w tak małym stopniu wykorzystaną dla celów gospodarczych. W minimalnym
stopniu Wisła wykorzystywana jest do celów żeglugowych. Wody Wisły stanowią otwarte obiegi wody chłodzącej kilku dużych elektrowni
cieplnych (Połaniec, Kozienice, Siekierki). Ponadto wody Wisły wykorzystywane są w wielu miejscach dla celów komunalnych i przemysłowych.
Pod względem hydrograficznym Wisła i jej dorzecze dzieli się na
trzy części; Wisłę górną, Wisłę środkową i Wisłę dolną (Rys.1). Wisła
przepływa przez 8 województw a jej dorzecze znajduje się na terenie
11 województw. Znany jest podział Wisły na inne odcinki96. Ten podział ma podłoże geograficzne. Idąc od południa można wyróżnić:
Wisłę Śląską (od źródeł do ujścia Skawy), Wisłę Małopolską (od ujścia
Skawy do ujścia Sanu), Wisłę Lubelską (od ujścia Sanu do ujścia Wieprza), Wisłę Mazowiecką (od ujścia Wieprza do ujścia Skrwy), Wisłę
Kujawską (od ujścia Skrwy do ujścia Brdy), Wisłę Pomorską (od ujścia
Brdy do ujścia do Zatoki Gdańskiej). Wisła stanowi bardzo ważny
korytarz ekologiczny dla flory i fauny. Duża część doliny Wisły objęta
jest programem NATURA 2000.

Górna Wisła
Wisła górna obejmuje odcinek od źródeł do ujścia prawobrzeżnego
dopływu Sanu. Długość tego odcinka wynosi 399 km a powierzchnia
dorzecza górnej Wisły znajdującego się w Polsce obejmuje 45,9 tys.
km2. Początek Wisły stanowią dwa cieki wypływające na stokach góry
Baraniej (1116 m npm) to jest Wisełka Biała i Wisełka Czarna. Łączą
się one w pobliżu miejscowości Wisła, gdzie tworzą sztuczny zbiornik
Wisła Czarne zrealizowany w latach 1967 – 1973. Niekiedy z Wisły
górnej wyodrębnia się Małą Wisłę o długości 105 km obejmującą bieg
rzeki od źródeł do ujścia lewobrzeżnego dopływu Przemszy.
WISŁA Monografia rzeki, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa
1982 r. [przyp. red.]
96

▬ 158 ▬

Rysunek 1: Dorzecze Wisły

Górna Wisła zasilana jest szeregiem prawobrzeżnych dopływów
górskich mających swe źródła na stokach Beskidów Zachodnich i Beskidów Wschodnich. Kolejnymi dopływami są: Soła, Skawa, Raba,
Dunajec, Wisłoka i San. Są to górskie dopływy o bardzo zmiennych
przepływach, które stanowią poważne zagrożenie powodziowe spowodowane nawalnymi deszczami oraz wiosennym tajaniem lodu i śniegu.
Lewobrzeżne dopływy Wisły górnej to Przemsza, Szreniawa, Nida
i Czarna. Na obszarze dorzecza górnej Wisły znajduje się Aglomeracja Śląska, stanowiąca bardzo ważny ośrodek przemysłowy oraz miasta
Kraków, Rzeszów i Tarnów. Dorzecze Wisły górnej ma około 30%
zasobów wodnych Polski. Na odcinku górnej Wisły została utworzona
droga wodna górnej Wisły od Oświęcimia do Krakowa, o długości
92 km i niejednolitych parametrach żeglugowych na całej długości.
Umożliwia ona przepływ barek o ładowności 1000 ton.
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Wisła Środkowa
Wisła środkowa to odcinek od ujścia Sanu do ujścia Narwi. Długość
tego odcinka wynosi 256 km a powierzchnia dorzecza znajdująca się
w Polsce 88,8 tys. km2. Część dorzecza Wisły środkowej znajduje się na
terenie Białorusi i Ukrainy. Ważniejszymi prawobrzeżnymi dopływami
są Wieprz oraz Narew z Bugiem. Dopływy lewobrzeżne to Kamienna,
Radomka i Pilica. Ważniejszymi ośrodkami miejskimi na terenie dorzecza Wisły środkowej są Warszawa, Radom, Kielce, Lublin i Białystok. Na
połączeniu Bugu i Narwi powstał Zbiornik Zegrzyński w wyniku budowy zapory Dębe, który został oddany do eksploatacji w 1963 r. Stanowi
on obecnie ważne zaplecze rekreacyjne dla Warszawy. Wisła Warszawska
połączona jest z Zalewem Zegrzyńskim sztucznym Kanałem Żerańskim. Wisła środkowa nie jest przystosowana do żeglugi towarowej.

Dolna Wisła
Dolna Wisła obejmuje odcinek liczący 391 km od ujścia Narwi
(km 550) do ujścia Wisły do morza (km 941)97. Powierzchnia dorzecza
dolnej Wisły wynosi 34,3 tys. km2
Narew łącznie z dopływem Bugu i Wkry jest największym dopływem Wisły zmieniającym w sposób zasadniczy natężenie przepływu
w głównym korycie rzeki. Tuż poniżej ujścia Narwi znajduje się przekrój wodowskazowy Modlin.
W przekroju Tczew średni wieloletni przepływ wynosi 1 080 m3/s, maksymalny zarejestrowany przepływ w 1962 r. wyniósł 7 840 m3/s a minimalny 253 m3/s (1962 r.). Przepływ o prawdopodobieństwie przewyższenia
1% wynosi 9 190 m3/s a przepływ najdłużej trwający 614 km3/s. Średni
roczny odpływ Wisły do Bałtyku wynosi 34,0 km3, odpływ maksymalny
to 50,8 km3 (rok mokry 1975 r.), natomiast odpływ minimalny (rok suchy
1952) wynosi 20,5 km3. Wisła dostarcza około 7% wody słodkiej do Morza
Bałtyckiego. Wahania stanów wody w przekroju Tczew osiągają 5m.
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Majewski W. Przepływ w kanałach otwartych z uwzględnieniem zjawisk lodowych,
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa 2009 r. [przyp. red.]
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Ujście Wisły do morza odbywa się obecnie przez sztucznie utworzony
w 1895 r. odcinek rzeki, który nosi nazwę Przekopu. Wykonanie Przekopu miało na celu uproszczenie odpływu Wisły do morza. Poprzedni
odpływ Wisły do morza poprzez Wisłę Gdańską i Szkarpawę był bardzo
skomplikowany i powodował wiele zagrożeń powodziowych, szczególnie
w wyniku tworzenia się zatorów w okresie wiosennego spływu lodów98.
Końcowy odcinek Wisły od połączenia Nogatu z Wisłą w miejscowości
Biała Góra do morza (około 50 km), jest obustronnie obwałowany i nie
posiada dopływów. Po wykonaniu Przekopu dawna Wisła Gdańska została odcięta od głównego koryta śluzą żeglugową w Przegalinie. Dziś
nosi ona nazwę Martwej Wisły. Rzeka Szkarpawa zwana poprzednio Wisłą
Elbląską została odcięta od głównego koryta śluzą żeglugową w Gdańskiej
Głowie. Natomiast Nogat został odcięty od głównego koryta Wisły śluzą
żeglugową i wrotami przeciwpowodziowymi w Białej Górze.
Rozpatrując dolną Wisłę nie można nie brać pod uwagę delty Wisły
wraz z Żuławami Wiślanymi. Dorzecze dolnej Wisły łącznie z całą deltą wynosi 39,6 tys. km2 i znajduje się całkowicie na terytorium Polski,
w przeciwieństwie do dorzecza górnej i środkowej Wisły. Delta Wisły
obejmuje obszar 5 500 km2. Jest to największa w kraju płaska równina położona na styku lądu i morza przy Zatoce Gdańskiej i Zalewie
Wiślanym. W ramach delty Wisły można wyróżnić Żuławy Wiślane
o powierzchni 1700 km2. Na tym obszarze występują tereny depresyjne o powierzchni ok. 450 km2 położone wzdłuż Martwej Wisły
i Szkarpawy.
Obszar Żuław Wiślanych jest szczególnie zagrożony różnego rodzaju powodziami. Na terenie Żuław Gdańskich łącznie z miastem
Gdańsk znajduje się bardzo skomplikowany układ rzek i Kanałów
zwany Gdańskim Węzłem Wodnym99.
Wzdłuż dolnej Wisły znajduje się szereg ważnych ośrodków miejskich. Są to: Płock, Włocławek, Toruń, Bydgoszcz, Grudziądz, Tczew
oraz Elbląg i Gdańsk. Dolna Wisła posiada bardzo duże znaczenie żeMajewski W. Przepływ w kanałach otwartych z uwzględnieniem zjawisk lodowych,
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa 2009 r. [przyp. red.]
99
Majewski W. Powódź w Gdańsku w lipcu 2001, Instytut Meteorologii i Gospodarki
Wodnej PIB, 2010 r. [przyp. red.]
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glugowe łącząc centrum Polski z portami Gdańsk-Gdynia oraz posiada
ogromne znaczenie hydroenergetyczne.
Tutaj skupia się prawie 30% całego potencjału hydroenergetycznego Polski. Warto przypomnieć, że ponad 200 km odcinek dolnej Wisły
od miejscowości Silno (km 718) do morza został uregulowany w czasie
zaboru pruskiego, głównie dla żeglugi.
Odcinek dolnej Wisły poczynając od Bydgoszczy stanowi międzynarodową drogę wodną E70 łączącą Rotterdam poprzez Berlin, kanał
Odra - Havela, Odrę, Wartę, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisłę, Nogat
i  Zalew Wiślany z Kaliningradem. Odcinek dolnej Wisły, Narew i Bug
a dalej na terenie Białorusi i Ukrainy stanowi fragment międzynarodowej drogi wodnej łączącej Morze Bałtyckie z Morzem Czarnym (E40).
Dolna Wisła ma, więc istotne znaczenie żeglugowe.

Zagrożenia powodziowe na obszarze dolnej Wisły
Dolna Wisła przedstawiała zawsze znaczne zagrożenie powodziowe. Znaki wielkiej wody na nurach miast położonych wzdłuż biegu
Wisły świadczą o tym, że zdecydowana większość powodzi była spowodowana zatorami lodowymi i wywołanymi nimi spiętrzeniami przy
stosunkowo niskich przepływach branych w kategorii powodzi.
Tworzenie się zatorów lodowych wynikało z nieregularnego koryta
rzeki oraz warunków meteorologicznych. Pierwsze zagrożenie występowało zazwyczaj w okresie jesienno-zimowym w czasie tworzenia się
pierwszych form lodu. Największe zagrożenie stanowił śryż, który był
groźny nie tylko dla samego koryta rzeki, ale również dla wszelkich
budowli hydrotechnicznych i hydroenergetycznych100.
Drugi okres zagrożenia to spływ lodów w okresie wiosennym. Zagrożenie to potęgowane jest faktem wcześniejszego ruszania lodów na
południu Polski, podczas gdy na północy rzeka jest jeszcze zamarznięta. W tych przypadkach nieodzowna jest zawsze akcja lodołamaczy.
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Majewski W. Przepływ w kanałach otwartych z uwzględnieniem zjawisk lodowych,
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa 2009 r. [przyp. red.]
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Niezwykle groźne były sytuacje pojawiających się kolejno po sobie
okresów zlodzenia a następnie ruszania lodów. W ciągu jednego sezonu
zimowego czasami występowały nawet cztery takie okresy. Szczególnie
zagrożony powodziami zatorowymi był rejon Żuław Wiślanych aż do
momentu wykonania Przekopu Wisły w 1895 r., co radykalnie zmniejszyło możliwości tworzenia się zatorów lodowych. Warunkiem powodzenia tego rozwiązania była regulacja Wisły gwarantująca stabilność
koryta i zapewnienie odpowiedniej głębokości dla pracy lodołamaczy.
Po wykonaniu Przekopu na odcinku delty Wisły, obejmującej Żuławy
nie pojawiło się poważne zagrożenie powodzią zatorową.
W 1982 r. wystąpiła szczególnie groźna powódź zatorowa w rejonie
górnej części zbiornika Włocławek. Była ona spowodowana wystąpieniem ekstremalnych sytuacji hydrologicznych i meteorologicznych oraz
pewnymi zaniedbaniami w utrzymaniu zbiornika Włocławek101.

Stopień wodny Włocławek
W 1970 r. został oddany do eksploatacji, w ramach projektowanej Kaskady Dolnej Wisły, stopień wodny Włocławek (km 674,75), przy którym
powstał zbiornik wodny przepływowy o długości około 55 km i początkowej pojemności102 400 mln m3. Stopień ten składa się z zapory czołowej,
dziesięcioprzęsłowego jazu, elektrowni wodnej o mocy instalowanej 160,2
MW, przepławki dla ryb, śluzy żeglugowej oraz zapór bocznych. Stopień
Włocławek był pierwszym z projektowanej kaskady energetyczno-żeglugowej. W 1979 r. rozpoczęto budowę następnego stopnia Ciechocinek
przez wykonanie projektu technicznego i przygotowanie placu budowy.
Kryzys ekonomiczny lat 80. przekreślił realizację tego projektu. Do dzisiejszego dnia, to jest przez przeszło 40 lat stopień Włocławek pracuje
samodzielnie przynosząc wiele korzyści, ale również szereg negatywnych
konsekwencji, głównie ze względu na brak następnego stopnia podpiętrzającego jego wodę dolną. Układ stopnia pokazany jest na Rys. 2, 3 i 4.
Majewski W. Przepływ w kanałach otwartych z uwzględnieniem zjawisk lodowych,
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa 2009 r. [przyp. red.]
102
por. Konferencja II Stopień na Wiśle, szansa, zagrożenie czy konieczność,
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego i ENERGA SA,
Włocławek 2009 r.
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Rysunek 2: Stopień wodny Włocławek

Wybór lokalizacji stopnia Włocławek wynikał z korzystnych warunków topograficznych, dobrych możliwości energetycznych oraz
koncepcji Kanału Centralnego, który miał brać początek w zbiorniku
Włocławek i przerzucać wodę w silnie uprzemysłowiony rejon Polski południowej, charakteryzujący się poważnym deficytem zasobów
wodnych.
Wielofunkcyjne wykorzystanie gospodarcze stopnia obejmowało
następujące cele:
• produkcję odnawialnej, ekologicznie czystej energii elektrycznej,
głównie szczytowej, podszczytowej i interwencyjnej,
• stworzenie warunków do utworzenia nowoczesnej śródlądowej
drogi wodnej łączącej porty morskie Gdańsk-Gdynia z ośrodkami gospodarczymi w centrum kraju,
• umożliwienie ujęcia wody dla nawodnień rolniczych w deficytowych w zasoby wodne rejonach Kujaw,
• poprawę zaopatrzenia w wodę zlokalizowanego w tym regionie
przemysłu o dużej wodochłonności,
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• stworzenie dodatkowego przejścia przez Wisłę dla dróg o znaczeniu regionalnym i krajowym,
• rozwój w utworzonym zbiorniku wodnym hodowli ryb, turystyki wodnej i rekreacji.
Projektowanie i budowa tak dużego obiektu hydrotechnicznego
były pracą pionierską w Polsce. Jak się później okazało nie przewidziano szeregu negatywnych konsekwencji tego projektu, jak na
przykład skutków intensywnej erozji poniżej stopnia czy zmiany
reżimu lodowego w przypadku braku realizacji następnych stopni
kaskady103.
Rozpoczynając budowę stopnia we Włocławku zakładano, że
będzie on pracował w zwartej kaskadzie stopni, które będą realizowane systematycznie zgodnie z założeniami. Przez zwartą kaskadę
stopni rozumie się taki układ, w którym cofka stopnia położonego
poniżej sięga stopnia poprzedniego regulując jego poziom wody
dolnej. Warto podkreślić, że stopień został zrealizowany krajowym
potencjałem projektowym, badawczym, wykonawczym i materiałowym. Jedynie turbiny i generatory dostarczono z byłego ZSRR.
Zakładano, że wytworzony na tym pierwszym obiekcie potencjał
projektowy, badawczy i wykonawczy będzie wykorzystany na kolejnych obiektach. Tak się niestety nie stało i dziś po czterdziestu
latach eksploatacji stopień Włocławek pracuje jako samodzielny
obiekt.
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Kaskada Dolnej Wisły, PROEKO Warszawa 1993 r. [przyp. red.]
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Rysunek 3: Widok stopnia wodnego Włocławek

Rysunek 4: Przejście fali powodziowej w 2010 r. przez stopień Włocławek
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Stopień został zlokalizowany w km 674,75 biegu Wisły. Normalny
poziom piętrzenia (NPP) przyjęto na rzędnej 57,30 m. Maksymalny
poziom piętrzenia wynosił 58,50 m. Przyjęcie jego wynikało głównie
z faktu wystąpienia maksymalnych przepływów. Minimalny poziom
piętrzenia wynosił 56,50 m, co było uwarunkowane funkcjonowaniem
wielu urządzeń zlokalizowanych wokół zbiornika.
W przypadku budowy następnego stopnia poziom wody dolnej
przyjęto na rzędnej 46,00 m, co dawało spad na stopniu Włocławek
11,30 m. Minimalny dopuszczalny poziom wody dolnej ze względu na
stateczność obiektów wynosił 44,50 m a dla prawidłowej pracy turbin,
ze względu na kawitację, poziom wody dolnej też wynosił 44,50 m.

Rysunek 5: Wisła poniżej stopnia Włocławek przy przepływie średnim

Przepływ średni roczny w przekroju stopnia w czasie projektowania wynosił 890 m3/s, przepływ miarodajny o prawdopodobieństwie
przewyższenia 1% wynosił 8 700 m3/s, przepływ kontrolny o prawdopodobieństwie prz ewyższenia 0,3% wynosił 10 280 m3/s, natomiast
przepływ nienaruszalny (biologiczny) wynosił 350 m3/s. Maksymalna
przepustowość stopnia przy najwyższym poziomie piętrzenia została
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w fazie projektowania określona na 11 150 m3/s. Według skorygowanych późniejszych obliczeń maksymalna przepustowość stopnia wynosi 9 590 m3/s. Jest więc mniejsza od projektowej.
W skład stopnia wchodzi szereg obiektów.
Śluza żeglugowa komorowa o wymiarach 12x115 m jest zaprojektowana na przepustowość 6 mln ton rocznie. Rzędna dna komory wynosi 41,80
m. Wrota dolne są typu wspornego a zamknięcie górne stanowi segment.
Elektrownia wodna wyposażona jest w 6 turbin o osi pionowej
typu Kaplana o łącznej mocy instalowanej 160,2 MW i produkcji energii elektrycznej w średnim roku hydrologicznym 750 GWh. Przełyk
instalowany turbin wynosi 2 190 m3/s. Konstrukcja elektrowni jest
bezhalowa, obsługiwana dźwigiem. Turbiny mogą pracować w zakresie spadów od 5,2 do 12,7 m. Początkowo minimalny przepływ przez
stopień wynosił 350 m3/s, co odpowiadało przepływowi przez jedną
turbinę. Następnie przepływ ten został zwiększony do 450 m3/s.
Przepławka komorowa dla ryb wędrownych składająca się z 30
komór o wymiarach 2,50 x 5,00 m znajduje się w filarze działowym
między elektrownią i jazem. Wloty do komór przepławki od strony
wody dolnej znajdują się z boku filara działowego.
Jaz dla przepuszczania wód powodziowych o 10 przęsłach po 20 m
każde wyposażony jest w zasuwy płaskie typu powłokowego o wysokości 8,20 m z możliwością opuszczania ich dla przepuszczania lodu.
Obecnie 2 przęsła jazu zostały wyposażone w klapy z napędem hydraulicznym. Szerokość filarów wynosi 5 m a korona progu stałego
znajduje się na rzędnej 50,50 m. Korona zasuw w położeniu podniesionym wynosi 58,50 m. Maksymalna przepustowość jazu przy maksymalnie opuszczonych zasuwach wynosi około 3 000 m3/s. W przypadku konieczności przepuszczania większego przepływu konieczne
jest otwarcie kilku a nawet wszystkich zasuw przez ich podniesienie.
Zapora czołowa jest konstrukcji ziemnej. Długość zapory wynosi
635 m a szerokość w koronie 12 m. Rzędna korony zapory to 60,25
m. Skarpa odwodna posiada nachylenie 1:3 i ubezpieczona jest płytami betonowymi. Skarpa odpowietrzna jest ubezpieczona obsiewem
trawą i posiada drenaż u stopy zapory. Nachylenie skarpy wynosi 1:3
i 1:5. Zapora czołowa powstała w wyniku zamykania koryta Wisły.
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Na koronie zapory, jazu i elektrowni znajduje się przejście drogowe
o długości 1,1 km.
W związku z dużą erozją poniżej stopnia, co utrudniało pracę elektrowni wodnej i zagrażało stabilności poszczególnych obiektów zrealizowano w odległości około 500 m poniżej próg podwodny widoczny
na Rys. 2 i 3. Próg ten podpiętrza wodę dolną jedynie poniżej jazu
i elektrowni.
W wyniku budowy stopnia powstał zbiornik przepływowy o następujących parametrach przy NPP. Długość zbiornika około 55 km
zależna jest od długości cofki, która z kolei zależy od aktualnego natężenia przepływu przez stopień i piętrzenia na stopniu. Średnia szerokość zbiornika wynosi 1,2 km a maksymalna 2,5 km. Całkowita powierzchnia zbiornika wynosi około 75 km2 a początkowa całkowita
pojemność wynosiła około 400 mln m3, stopniowo jednak ulegała
zmniejszeniu w wyniku dopływu rumowiska, niesionego Wisłą, i osadzania się go w zbiorniku. Pojemność użytkowa ograniczona rzędnymi piętrzenia NPP-57,30 m i Min PP-56,50 m wynosi 53 mln m3
wykorzystywana jest głównie do celów energetycznych. Pojemność ta
nie stwarza dużych możliwości ochrony przeciwpowodziowej. Zbiornik jest ograniczony zaporami bocznymi lewobrzeżnymi o długości
27,4 km i prawobrzeżnymi 2,4 km. Zapory boczne chronią niewielki
prawobrzeżny kompleks i lewobrzeżny kompleks o powierzchni około
3 tys. ha. Na kompleksach tych znajduje się 19 (kompleks lewobrzeżny)
i 3 (kompleks prawobrzeżny) pompowni.
Charakterystyka Wisły powyżej stopnia i zbiornika Włocławek
Odcinek Wisły powyżej zbiornika Włocławek (od ujścia Narwi)
o długości 68 km może być uważany za rzekę swobodnie płynącą.
Na odcinku tym występuje jeden większy dopływ lewobrzeżny; Bzura. Średnia szerokość koryta rzeki waha się w granicach 500 – 600
m. Rozstaw wałów przeciwpowodziowych waha się w granicach od
900 do 1200 m. Na odcinku tym zaniechano modernizacji regulacji
biorąc pod uwagę przyszłe spiętrzenie rzeki w wyniku budowy stopni
wodnych Płock i Wyszogród. W tej sytuacji następuje wtórne dziczenie koryta rzeki w postaci powstawania bocznych ramion, wypłyceń
i odsypisk rumowiska wleczonego. Następuje zarastanie wysp i tara-
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sów zalewowych. Przy pojawieniu się wysokich przepływów występuje
wzrost stanów wody w stosunku do poprzedniego stanu uregulowanej
rzeki o 0,4 do 0,6 m. Zwierciadło wody dla przepływu miarodajnego
(Q 1%) i kontrolnego (Q 0,3%) układa się poniżej korony istniejących
wałów przeciwpowodziowych.
Przepływy na tym odcinku Wisły kształtowane są przez przepływy
powstające na odcinku górnej Wisły, lecz również w wyniku przepływów Narwi i Bugu. Na odcinku tym znajdują się cztery przekroje wodowskazowe Modlin, Wyszogród, Kępa Polska i Płock.
Ze względu na ukształtowanie koryta odcinek Wisły powyżej zbiornika Włocławek jest szczególnie narażony na tworzenie się intensywnych zjawisk lodowych. Są one szczególnie niebezpieczne w okresie
jesienno-zimowym, gdy tworzą się ogromne ilości śryżu oraz w okresie
wiosennym podczas spływu kry lodowej. Nieregularny kształt koryta
posiada szereg miejsc zatorogennych, gdzie prawie każdego roku powstają groźne zatory lodowe.

Charakterystyka odcinka Wisły
poniżej stopnia Włocławek
Odcinek Wisły poniżej stopnia Włocławek rozciąga się od stopnia
do Torunia i ma długość 60 km (Rys.6). W km 718 biegu Wisły znajduje się miejscowość Silno i lewobrzeżny dopływ Tążyna. Tu przebiegała granica między zaborem rosyjskim i pruskim. Na terenie zaboru
pruskiego aż do morza Wisła została uregulowana dla celów żeglugowych, co rzutuje na charakter tego odcinka rzeki, mimo że budowle
regulacyjne uległy od czasu ich wykonania znacznemu zniszczeniu.
Początkowy odcinek Wisły poniżej stopnia uległ znacznej erozji dennej w wyniku przejścia wysokich wód, braku przepływu rumowiska
wleczonego przez zbiornik oraz częstej pracy szczytowej i interwencyjnej elektrowni wodnej, co powodowało szybkie zmiany natężenia
przepływu poniżej stopnia. Obecnie obniżenie dna dochodzi już do
około 3 m tuż poniżej stopnia, a odcinek erozyjny wydłużył się do
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około 30 km. Erozja ta powoduje wcięcie koryta rzeki i tym samym
obniżenie zwierciadła wody. Powoduje to konsekwencje w postaci obniżenia zwierciadła wód gruntowych oraz utrudnienia w ujęciu wód
Wisły do celów gospodarczych. Poniżej odcinka erozyjnego następuje
akumulacja wyerodowanego materiału.

Rysunek 6: Wisła poniżej stopnia Włocławek przy przepływie ok 5000 m3/s

40-letnia eksploatacja stopnia Włocławek
Erozja poniżej stopnia
Stopień wodny Włocławek oddany do użytku w 1970 r. przez cały
okres był eksploatowany niezgodnie z projektem104. Miał on bowiem
stanowić element zwartej kaskady stopni wodnych. Podstawowym
mankamentem była erozja poniżej stopnia powodująca niski stan wody
Konferencja 40-lecie stopnia wodnego Włocławek, KZGW i ENERGA SA,
Warszawa, 2010 r. [przyp. red.]
104
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dolnej. Było to wynikiem braku podpiętrzenia stopniem wodnym poniżej. Ta sytuacja zagrażała zarówno stateczności poszczególnych elementów stopnia jak również utrudnieniu w eksploatacji elektrowni.
Rozwiązaniem tej sytuacji było wykonanie podwodnego progu poniżej
jazu i elektrowni podpiętrzającego wodę dolną. Próg ten jest widoczny
na Rys.2 i 3. Nie zapewnia on należytego poziomu wody na dolnym
progu śluzy, gdyż podpiętrza jedynie wodę dolną poniżej jazu i elektrowni. Spadek poziomu wody dolnej wykluczył praktycznie śluzowanie jednostek żeglugi w okresie niskich przepływów.
Zmiana reżimu lodowego
Utworzenie zbiornika zmieniło w istotny sposób reżim lodowy na
samym zbiorniku jak i na odcinku Wisły poniżej zbiornika. Znacznie
skrócił się okres pochodu kry lodowej i śryżu na korzyść stałej pokrywy lodowej. Istotny wpływ na reżim lodowy zbiornika Włocławek
ma odcinek Wisły powyżej zbiornika, gdzie na początku zimy powstają ogromne ilości śryżu zagrażając powstawaniu zatorów lodowych
w górnej części zbiornika105.
W grudniu 1981 r. i styczniu 1982 r. na skutek jednoczesnego wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających zjawisk hydrologicznych i meteorologicznych doszło do powodzi w górnej części zbiornika Włocławek (Rys. 7). W czasie tej powodzi okazało się, że manewrowanie
zasuwami jazu jest utrudnione z racji ich oblodzenia. Dlatego zaprojektowano i zainstalowano system napowietrzania przed zasuwami od
strony wody górnej, co ograniczyło przymarzanie pokrywy lodowej
do zasuw.

105

Majewski W. Przepływ w kanałach otwartych z uwzględnieniem zjawisk lodowych,
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa 2009 r. [przyp. red.]
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Rysunek7: Zlodzenie górnej części zbiornika Włocławek w 1982 r.

Aby uniknąć napływania śryżu do zbiornika zaczęto instalować
pływające przegrody w km 630. Przegrody te spełniały dwie funkcje.
Po pierwsze zatrzymywały płynący z górnego odcinka Wisły, powyżej
zbiornika, śryż i drobną krę lodową, a po drugie powodował przyspieszone tworzenie się stałej pokrywy powyżej zbiornika. To ograniczyło
intensywne oddawanie ciepła do atmosfery i tym samym tworzenie
się śryżu.
Stabilizacja poziomu wód gruntowych
W wyniku utworzenia zbiornika nastąpiła stabilizacja zwierciadła
wody na zbiorniku i wody gruntowej w otoczeniu zbiornika, co spowodowało utworzenie nowego układu ekologicznego. Zbiornik stworzył warunki do rekreacji i sportów wodnych, jak również możliwości
hodowli ryb. Stabilne zwierciadło wody zapewniało łatwe ujęcie wody
do celów przemysłowych i komunalnych.
Poprawa jakości wody Wisły poniżej stopnia
Do niezwykle pozytywnych efektów eksploatacji stopnia należy
zaliczyć znaczną poprawę jakości wody poniżej zbiornika przez odłożenie się w nim różnych zanieczyszczeń płynących Wisłą z górnej czę-
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ści dorzecza. Dzięki temu jakość wód Wisły poniżej stopnia uległa
znacznej poprawie.
Wytwarzanie energii elektrycznej
Produkcja energii elektrycznej była jednym z podstawowych celów budowy stopnia Włocławek. W projekcie zakładano, że produkcja energii elektrycznej w średnim roku hydrologicznym wyniesie 750
GWh106. W ciągu eksploatacji elektrowni w latach 1971 – 1998 roczna produkcja wahała się w granicach od 550 do 1050 GWh. Biorąc
pod uwagę obecne zużycie energii elektrycznej w Polsce (około 4000
kWh na mieszkańca rocznie) widać, że elektrownia wodna Włocławek
zapewnia pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną dwóch
sąsiednich ponad stutysięcznych miast Płocka i Włocławka w około
90%. Dzięki produkcji energii elektrycznej w wysokości średnio rocznie około 740 GWh oszczędzamy 350 tys. ton węgla rocznie, które
trzeba by spalić w klasycznej elektrowni cieplnej dla wytworzenia takiej
ilości energii elektrycznej. Węgiel ten trzeba wydobyć a następnie dowieźć do elektrowni. Ta ilość węgla to dostarczenie codziennie tysiąctonowego pociągu węgla.
Dzięki produkcji ekologicznie czystej energii elektrycznej, a nie spalania węgla w elektrowniach cieplnych, nie dochodzi do emisji wielu
szkodliwych gazów w postaci CO2, SO2 czy NO2 . Niektóre z nich to
bardzo szkodliwe dla naszego środowiska gazy cieplarniane. Nie mamy
również do czynienia z problemem składowania i utylizacji dużych
ilości popiołu ze spalenia węgla.
Ograniczenie powodzi poniżej stopnia
Stopień i zbiornik wodny Włocławek z racji niewielkiej objętości użytkowej zbiornika nie był planowany jako zbiornik przeciwpowodziowy.
W czasie czterdziestoletniej eksploatacji zbiornika zarejestrowano
45 fal powodziowych (Rys. 8), które przeszły przez zbiornik107. Fale
można scharakteryzować pod względem długości ich trwania, całkowitej objętości fali i kulminacyjnego natężenia przepływu.
Stopień wodny Ciechocinek na dolnej Wiśle, Konieczność, główne uwarunkowania
i sposób realizacji. Fundacja Kaskada dolnej Wisły, Włocławek 1997 r. [przyp. red.]
107
Konferencja 40-lecie stopnia wodnego Włocławek, KZGW i ENERGA SA, Warszawa, 2010 r. [przyp. red.]
106
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Z analizy tych fal wynika, że jedynie 3 fale miały czas trwania powyżej 15 dni a najdłuższa trwała 38 dni. Trzy fale miały objętość powyżej 4 km3 a największa pojemność fali wyniosła 14 km3. Pięć fal
miało kulminacyjne natężenie przepływu powyżej 5 000 m3, ale żadna
nie przekroczyła 6 000 m3/s. Kulminacyjne przepływy przez stopień
Włocławek pokazano na Rys. 8.

Rysunek8: Wysokie przepływy, jakie przeszły przez zbiornik Włocławek
w okresie 40-lecia jego eksploatacji108

Z dotychczasowej praktyki przeciwpowodziowej zbiornika wynika,
że zbiornik jest w stanie zredukować do przepływu nieszkodliwego
poniżej stopnia, fale o czasie trwania od 1 do 3 dni i niewysokiej kulminacji. Natomiast przy falach kulminacyjnych o przepływie w granicach
od 4 do 6 tys. m3/s istnieje możliwość zredukowania tego przepływu
o około 1000 m3/s pod warunkiem posiadania dokładnej prognozy
nadchodzącej fali powodziowej
108

Konferencja 40-lecie stopnia wodnego Włocławek, KZGW i ENERGA SA,
Warszawa, 2010 r. [przyp. red.]
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Efekty ekologiczne stopnia Włocławek
W zbiorniku włocławskim gromadzi się wiele zanieczyszczeń dopływających Wisłą. Mimo tego nastąpił bogaty rozwój różnorodnego fitoplanktonu i zooplanktonu. Efektem tego jest rozwój populacji niektórych
gatunków ryb, jak na przykład certy i leszcza. Populacja wielu innych gatunków ryb nie uległa zmianie. Zbiornik stworzył bardzo korzystne warunki do hodowli różnych gatunków ryb. Zatopienie wysp i łach w dolnej
i środkowej części zbiornika wpłynęło niekorzystnie na możliwości lęgowe
niektórych gatunków ptaków. Błędu tego można było uniknąć tworząc
sztuczne wyspy. Jednocześnie zbiornik a szczególnie dolne stanowisko
stopnia stały się ostoją wielu gatunków ptaków, szczególnie w okresie zimowym, których liczba znacznie się zwiększyła. Znamienne jest osiedlenie
się na zbiorniku orła bielika. Poważne utrudnienie dla ryb wędrownych
stanowi obecna, źle funkcjonująca przepławka dla ryb.
Efekty gospodarcze i rekreacyjne
Utworzenie zbiornika wodnego o dużej pojemności i stabilnym
zwierciadle wody stworzyło możliwości stabilnego ujęcia wody dla różnego rodzaju zakładów przemysłowych zlokalizowanych w tym rejonie. Stworzono również możliwości ujęcia wody dla celów nawodnień,
gdyż w tym rejonie występuje w okresie wegetacyjnym niedostatek
opadów. Po koronie stopnie przebiega droga o charakterze regionalnym łącząca oba brzegi Wisły. Nad brzegami zbiornika powstało wiele
ośrodków sportów wodnych oraz rekreacyjno-turystycznych.
Zbiornik wodny stworzył drogę wodną V klasy między Płockiem
i Włocławkiem, co umożliwia transport różnego rodzaju towarów masowych i wielkogabarytowych. Niestety brak podpiętrzenia w stanowisku dolnym stopnia spowodował poważne ograniczenia żeglugi na
dalszym odcinku Wisły poniżej stopnia.

Kaskada dolnej Wisły (KDW)
Od wielu lat uważano, że dolna Wisła posiada istotne walory żeglugowe i energetyczne. Już pod koniec XIX wieku dolna Wisła znajdująca
się na terenie zaboru pruskiego (od miejscowości Silno do morza) zo-
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stała uregulowana dla celów żeglugowych. W okresie międzywojennym
zwrócono uwagę na możliwości energetycznego wykorzystania dolnej
Wisły. Po drugiej wojnie powróciła idea energetycznego i żeglugowego
wykorzystania dolnej Wisły w postaci kaskady stopni piętrzących. Pierwsza koncepcja KDW powstała już w 1957 r. jako opracowanie Polskiej
Akademii Nauk i Hydroprojektu, podsumowujące wieloletnie prace badawcze i projektowe polskich naukowców i hydrotechników. W latach 90.
powrócono do tej koncepcji. Dolna Wisła stanowi około 30% potencjału
hydroenergetycznego Polski. Kaskada Dolnej Wisły (KDW) była bardzo
złożonym przedsięwzięciem inwestycyjnym wiążącym ważne aspekty gospodarcze, społeczne i przyrodnicze na obszarze dawnych 6, a obecnych 3
województw (Mazowieckiego, Kujawsko-Pomorskiego i Pomorskiego)109.
Fundacja Kaskada Dolnej Wisły
Gospodarcze i społeczne aspekty KDW spowodowały utworzenie
w 1992 r. Fundacji Kaskada Dolnej Wisły z siedzibą we Włocławku.
Do fundacji przystąpili wojewodowie ówczesnych województw położonych na dolną Wisłą: płockiego, włocławskiego, toruńskiego, bydgoskiego, gdańskiego i elbląskiego110.
Później dołączył również wojewoda Słupski. Do fundacji przystąpiły biura projektów Hydroprojekt i Energoprojekt, Państwowe Zakłady
Energetyczne w Toruniu oraz przedsiębiorstwa Hydrobudowa111.
Zasadniczym celem Fundacji było przygotowanie realizacji KDW
oraz związanej z tym działalności promocyjnej dotyczącej rozwoju gospodarczego regionu, zagospodarowania przestrzennego oraz uwarunkowań przyrodniczych związanych z budową KDW. Oprócz działalności ściśle technicznej wiele uwagi poświęcono sprawom waloryzacji
środowiska przyrodniczego.
Fundacja KDW prowadziła intensywną działalność informacyjną
wydając publikację Kaskada Dolnej Wisły poświęconą wielu problemom społecznym, przyrodniczym, technicznym i ekonomicznym.
Fundacja zorganizowała również wiele spotkań i konferencji starając
się przybliżyć wszystkim zainteresowanym problem KDW.
Kaskada Dolnej Wisły, PROEKO Warszawa 1993 r. [przyp. red.]
Kaskada Dolnej Wisły, PROEKO Warszawa 1993 r. [przyp. red.]
111
Kaskada Dolnej Wisły, PROEKO Warszawa 1993 r. [przyp. red.]
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Rysunek 9: Koncepcja Kaskady Dolnej Wisły z lat 90.112

Założenia techniczne KDW
KDW miała być zwartym systemem 8 stopni wodnych niskiego spadu
ze zbiornikami przepływowymi zrealizowanymi w taki sposób, aby piętrzenie na stopniu niższym sięgało do stanowiska dolnego stopnia wyższego
(Rys.9). Ze względu na ograniczenie powierzchni terenów zalewowych
przyjęto, że odległości między stopniami będą w granicach od 30 do 50
km. Zakładano, że wszystkie elektrownie będą pracować przepływowo.
Obszar, na który oddziałuje KDW obejmuje około 14% ludności
Polski. Znajdują się tu dwie duże aglomeracje: gdańska i bydgosko-toruńska. Ponadto w regionie tym leży szereg miast: Tczew, Malbork,
Kwidzyn, Grudziądz, Świecie, Chełmno, Ciechocinek, Nieszawa,
Włocławek, Płock i Wyszogród. Aktywność gospodarcza tego regionu związana jest z dużymi zakładami przemysłu chemicznego, celulozowo-papierniczego i petrochemicznego. W rejonie tym występuje
niestety duże bezrobocie.
112

Kaskada Dolnej Wisły, PROEKO Warszawa 1993 r. [przyp. red.]
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KDW miała składać się z 8 stopni piętrzących, w tym istniejącego
już stopnia Włocławek Były to stopnie tworzące kaskadę zwartą ze
zbiornikami przepływowymi. Podstawową funkcją KDW miała być
produkcja energii elektrycznej, którą szacowano w średnim roku hydrologicznym na około 4 200 GWh. Była to energia ekologicznie czysta i odnawialna, która mogła spełnić w systemie energetycznym ważną funkcję interwencyjną i regulacyjną. Oprócz funkcji energetycznej
KDW miała spełniać istotną funkcję żeglugową tworząc drogę wodną
IV klasy międzynarodowej na całym odcinku dolnej Wisły. Oprócz
dwóch podstawowych funkcji energetycznej i żeglugowej zakładano
stworzenie ustabilizowanego układu zwierciadła wody, co miało służyć
ujęciom wody do celów komunalnych, przemysłowych i rolniczych,
zmniejszeniu zagrożeń powodziowych oraz rozwojowi sportu turystyki
i rekreacji113. Ponadto każdy stopień wodny stwarzał dodatkowe przejście przez Wisłę, co miało istotny wpływ na poprawę infrastruktury
komunikacyjnej oraz rozwój gospodarczy regionu.
L.p.
Nazwa stopnia

Rzędna
km biegu
piętrzenia
Wisły
(m npm)

1.

Wyszogród

586,0

72,00

2.

Płock

626,0

3.

Włocławek

674,8

4.

Ciechocinek

5.

Solec Kujawski

6.
7.
8.

Spad
(m)

Produkcja
MocInstaenergii
lowana
elektrycznej
(MW)
(GWh)

8,00

170

64,00

6,70

120

57,30

11,30

160

707,9

46,00

8,50

160

757,8

37,50

7,50

140

Chełmno

801,7

30,00

8,00

160

Opalenie

864,0

22,00

10,00

200

Tczew

904,6

12,00

12,00

200

Cała kaskada4200

Tabela 1. Elektrownie KDW według pierwotnej koncepcji114

113
114

Kaskada Dolnej Wisły, PROEKO Warszawa 1993 r. [przyp. red.]
Kaskada Dolnej Wisły, PROEKO Warszawa 1993 r. [przyp. red.]
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Rysunek 10. Przekrój przez jaz115

Wszystkie elektrownie miały być wyposażone w turbiny rurowe, co
zmniejsza gabaryty elektrowni oraz zwiększa sprawność. Z przyjętych
wstępnie lokalizacji wynikało, że spady na poszczególnych stopniach
wahać się będą od 7 do 12 m a zainstalowane moce będą w granicach od 120 do 200 MW. Planowana produkcja energii elektrycznej na
wszystkich stopniach w średnim roku hydrologicznym miała wynieść
około 4 200 GWh a całkowita instalowana moc 1 310 MW. Szczegóły przedstawiono w Tab.1. Początkowo konstrukcję jazu przyjęto
analogicznie jak na stopniu Włocławek (Rys.10). Później koncepcję tę
zmieniono.
Efekty gospodarcze budowy KDW
Do najbardziej korzystnych efektów KDW należy zaliczyć ożywienie koniunktury gospodarczej makroregionu Dolnej Wisły oraz
złagodzenia występujących tu problemów społecznych związanych
z bezrobociem i restrukturyzacją gospodarki116. Należy sądzić, iż oddziaływanie to rozciągnie się nie tylko na region, ale również na cały
kraj. Do bardzo ważnych efektów należy zaliczyć poprawę stanu zasobów wodnych, produkcję czystej ekologicznie i odnawialnej energii elektrycznej, walory lokalizacyjne dla przemysłu wodochłonnego,
możliwości rozwoju rolnictwa dzięki nawodnieniom, stworzenie ważStopień wodny Ciechocinek na dolnej Wiśle, Konieczność, główne uwarunkowania
i sposób realizacji. Fundacja Kaskada dolnej Wisły, Włocławek 1997 r. [przyp. red.]
116
Stopień wodny Ciechocinek na dolnej Wiśle, Konieczność, główne uwarunkowania
i sposób realizacji. Fundacja Kaskada dolnej Wisły, Włocławek 1997 r. [przyp. red.]
115
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nej drogi wodnej między centrum kraju i portami Gdańsk-Gdynia oraz
potencjalny rozwój żeglugowych połączeń międzynarodowych wschód
– zachód - północ.
Ważnym aspektem będzie zwiększenie możliwości rekreacyjnych
i turystycznych na obszarach położonych w sąsiedztwie Wisły jak również stworzenie dodatkowych przejść drogowych przez Wisłę. KDW
spowoduje wykształcenie się nowej osi gospodarczej Polski powiązanej
z infrastrukturą techniczną o znaczeniu krajowym, taką jak autostrady,
drogi szybkiego ruchu, linie kolejowe, rurociągi czy linie energetyczne.
Ta nowa oś gospodarcza będzie aktywizować rozwój regionów i miast
nadwiślańskich.
Zmiany w sferze gospodarki wodnej związane będą przede wszystkim ze zwiększeniem retencji w zbiornikach wodnych i poprawą warunków przepływu wielkich wód. Dotyczy to w szczególności sytuacji
powodziowych wywołanych zatorami lodowymi i lodowo-śryżowymi.
Nastąpi znaczne zwiększenie zasobów wód podziemnych w wyniku
ustabilizowanego spiętrzenia wody w rzece i w konsekwencji ustabilizowanie poziomu wód gruntowych.
Zmiany warunków przepływu i przyrodniczego charakteru rzeki
Inicjatorzy tego dużego przedsięwzięcia inwestycyjnego zdawali sobie sprawę, że KDW spowoduje poważne zmiany przyrodnicze
i ekologiczne w korycie Wisły jak również na obszarze międzywala.
Możliwe były również zmiany w krajobrazie doliny. Zdawano sobie
w pełni sprawę, że ograniczenie do minimum negatywnych skutków
przyrodniczych wymagać będzie nowych rozwiązań technicznych, a do
osiągnięcia tego celu nieodzowna będzie szeroka współpraca specjalistów z różnych dziedzin. Warto jednak pamiętać, że w Europie i na
świecie istnieje wiele podobnych inwestycji, gdzie udało się pogodzić
cele techniczne z przyrodniczymi.
Zmiany warunków przepływu sprowadzają się przede wszystkim do
zwiększenia głębokości a tym samym do zmniejszenia prędkości przepływu. Spowoduje to ograniczenie transportu rumowiska wleczonego, natomiast może doprowadzić do zwiększenia akumulacji osadów unoszonych.
Utworzenie KDW spowoduje zmiany ekologiczne i krajobrazowe. Ulegnie
zmianie naturalny charakter doliny z piaszczystymi wyspami i starorze-
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czami powodując przeobrażenie i unifikację krajobrazu. Zagrożone mogą
być warunki siedliskowe dla wielu gatunków flory i fauny. Niektóre nowe
warunki hydrauliczne będą korzystne dla licznych gatunków ptactwa wodnego. Bardzo cenne będą obszary wolne od lodu w okresach zimowych tuż
poniżej stopni wodnych. Przeprowadzenie kompleksowej oceny oddziaływania na środowisko KDW pozwoli na pełną identyfikację zmian i niekorzystnych wpływów oraz ustalenie właściwych środków przeciwdziałania.
Obecnie w Europie mamy wiele przykładów rzek, gdzie udało się pomyślnie rozwiązać problemy energetyki wodnej, żeglugi i zaopatrzenia w wodę
z uwzględnieniem aspektów przyrodniczych, ekologicznych i krajobrazowych. Wymaga to jednak wszechstronnej współpracy specjalistów z wielu
dziedzin oraz wielu kompromisów.
Warunkiem nieodzownym realizacji KDW miała być poprawa jakości wód Wisły, tak aby płynące rzeką zanieczyszczenia nie odkładały
się w projektowanych zbiornikach wodnych jak również ograniczenie
zanieczyszczenia Bałtyku a w szczególności Zatoki Gdańskiej spełniającej bardzo istotną funkcję rekreacyjną.
Obecnie, zgodnie z zaleceniami UE o konieczności wytwarzania
odpowiedniej ilości energii ze źródeł odnawialnych sprawa realizacji
KDW staje się coraz bardziej aktualna. Kontrowersje budzi fakt, że
cała dolna Wisła objęta jest Programem NATURA 2000.
Charakterystyka ekonomiczna KDW
Stopień

Tabela 2. Koszt budowy KDW
Koszt budowy
miliardy zł.
miliony USD

Wyszogród

5,1

371

Płock
Ciechocinek
Solec Kujawski
Chełmno
Opalenie
Tczew
Razem

5,6
4,7
6,0
5,6
7,2
6,9
41,1

406
346
438
409
530
503
3003
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Charakterystyka ekonomiczna tego olbrzymiego przedsięwzięcia miała
jedynie charakter poglądowy. Została ona opracowana na bazie cen z 1992
r. Koszty budowy oszacowano na podstawie materiałów będących w posiadaniu Hydroprojektu i Energoprojektu Warszawa. Podano je w walucie
polskiej jak również w USD przeliczając po ówczesnym kursie (szczegóły
przedstawiono w Tab. 2). Koszty te obejmują sam stopień jak również niezbędne inwestycje towarzyszące jak na przykład koszt zapór bocznych czy
regulacji odcinków rzeki. Zakładano również, że czas budowy całej KDW
wyniesie około 20 lat. Przewidywano zatrudnienie, w czasie budowy, około
2000 pracowników różnych specjalności117.
Przeprowadzono również analizę korzyści wynikających z budowy
KDW. Przedstawiono rodzaj i roczne wartości korzyści:
–– energetycznych, polegających na wytworzeniu czystej ekologicznie energii oraz ograniczeniu zużycia węgla do produkcji energii
elektrycznej (318 mln USD/rocznie),
–– transportowych, obejmujących opłaty nawigacyjne, oszczędności wynikające z przewozów tranzytowych, różnicę w utrzymaniu drogi wodnej w porównaniu z drogą kołową (82 mln USD/
rocznie),
–– rolniczych, polegających na stworzeniu dogodnych warunków
do nawodnienia około 100 tys. ha użytków rolnych (21 mln
USD/rocznie),
–– przeciwpowodziowych, wynikających z uniknięcia kosztów
związanych z modernizacją i przebudową obwałowań, uniknięcia kosztów utrzymania i modernizacji regulacji Wisły (18 mln
USD/ rocznie),
–– społecznych, polegających na stworzeniu nowych miejsc pracy
(6 mln USD/rocznie),
–– ekologicznych, wynikających ze zmniejszenia emisji szkodliwych zanieczyszczeń do atmosfery i zmniejszenia zanieczyszczeń środowiska
powodowanego przez transport lądowy (35 mln USD/rocznie)
–– innych (niewymierne) .
117

Kaskada Dolnej Wisły, PROEKO Warszawa 1993 r. [przyp. red.]
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Druga koncepcja KDW
Tabela 3. Podstawowe dane nowej koncepcji KDW
L.p.
Nazwa
stopnia

kilometrarz

NPPm
npm

Przełyk
instalowany
m3/s

MocInstalowana
MW

Średnia
roczna
produkcja
(GWh)

1.

Wyszogród

584,00

70,50

1300

69,5

370

2.

Wiączemin

613,25

63,50

1300

60,5

325

3.

Nieszawa

703,75

46,00

1300

70,0

408

4.

Solec Kujawski

758,00

37,50

1300

79,0

430

5.

Chełmno

801,55

29,00

1300

68,0

363

6.

Grudziądz

829,50

22,00

1300

56,5

319

7.

Gniew

876,30

15,00

1300

76,0

439

W 1999 r. powstała nowa koncepcja zagospodarowania dolnej
Wisły. W koncepcji tej zmieniono lokalizacje poszczególnych stopni.
Zrezygnowano z ostatniego stopnia wodnego z poprzedniej koncepcji w Tczewie. W nowej koncepcji ostatnim stopniem będzie Gniew
(km 876,3). Chodziło o to, aby z KDW nie wchodzić na obszar Żuław Wiślanych. Elektrownie wodne na wszystkich stopniach miały być
przepływowe, a przełyk instalowany zmniejszono do 1300 m3/s. Podstawowe dane tego wariantu KDW przedstawiono w Tabeli 3.
W wariancie tym całkowita zainstalowana moc (bez Włocławka)
wyniosła 425,5 MW a z Włocławkiem 587,5 MW, to jest znacznie mniej
niż w poprzedniej wersji (1 310 MW). Produkcję energii elektrycznej
w średnim roku hydrologicznym łącznie z Włocławkiem planowano
na 3 404 GWh, to jest mniej niż w poprzedniej wersji (4 200 GWh).

Raport zespołu ekspertów
W marcu 2000 r. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów powołał piętnastoosobowy zespół roboczy niezależnych ekspertów w celu
przygotowania stanowiska Rządu wobec uchwały Sejmu RP w spra-
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wie budowy stopnia wodnego w Nieszawie – Ciechocinku (listopad
1999)118. Zespół w swoich pracach rozważył następujące problemy:
• zagrożenie stopnia wodnego katastrofą budowlaną wraz z wynikającymi z tego konsekwencjami,
• identyfikacje różnych wariantów zmierzających do eliminacji
zagrożenia,
• określenie kryteriów oceny wariantów i przedstawienie rekomendacji.
Zespół przeanalizował 7 różnych wariantów rozwiązania problemu. W wyniku przeprowadzonej analizy wielokryterialnej wszystkich
rozpatrywanych wariantów najwyższą ocenę uzyskał wariant budowy
stopnia Ciechocinek/Nieszawa. Stwierdzono, że wobec ograniczonych
możliwości budżetu państwa inwestycja ta powinna być zrealizowana
przy znaczącym udziale kapitału prywatnego.
Koncepcja programowo przestrzenna budowy stopnia wodnego
w Nieszawie - Ciechocinku
W 2005 r. Hydroprojekt Warszawa przedstawił koncepcję programowo-przestrzenną dla projektowanej inwestycji pt. Budowa stopnia
wodnego w Nieszawie – Ciechocinku119. Koncepcja ta została przygotowana na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Raport Zespołu Ekspertów w sprawie budowy stopnia wodnego Nieszawa-Ciechocinek dla zabezpieczenia stopnia Włocławek, Warszawa 2000 r. [przyp. red.]
119
Budowa stopnia wodnego w Nieszawie-Ciechocinku, Koncepcja Programowo- Przestrzenna z wariantowym studium wykonalności, Hydroprojekt Warszawa, 2005 r.
[przyp. red.]
118
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Rysunek 11. Przekrój jazu120

W rozwiązaniu stopnia zaprojektowano jaz szesnastoprzęsłowy,
o niskim progu (typ Jambora). Przęsła mają długość 20 m z zamknięciami segmentowymi, z klapą lodową. NPP przyjęto na rzędnej 46 m
npm (Rys.11). Elektrownia wodna składać się będzie z 6 turbozespołów o łącznej mocy instalowanej 46,4 MW, przełyku instalowanym 1
150 m3/s i spadzie w granicach od 4,80 do 7,15 m. Zastosowane będą
turbozespoły rurowe poziome typu gruszkowego (Rys.12). Średnia
produkcja roczna energii elektrycznej wyniesie 276 GWh.

120

Budowa stopnia wodnego w Nieszawie-Ciechocinku, Koncepcja Programowo- Przestrzenna z wariantowym studium wykonalności, Hydroprojekt Warszawa, 2005 r.
[przyp. red.]
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Rysunek 12. Przekrój przez elektrownię wodną121

Przewidziano śluzę żeglugową o długości komory 120 m, szerokości komory 12 m i głębokości na progu 4,0 m. W celu umożliwienia migracji ryb wędrownych zaprojektowano dwie przepławki.
Przepławka techniczna znajduje się w filarze działowym miedzy
jazem a elektrownią, natomiast przepławka ekologiczna znajduje
się na lewym brzegu i zbliżona jest do naturalnych rzek i potoków
górskich.
Realizacja całej inwestycji przewidziana była na 60 miesięcy i rozłożona na 4 etapy. Całkowity koszt budowy stopnia obejmującego
zbiornik, śluzę, jaz, elektrownię wodną, przepławki dla ryb i roboty
regulacyjne poniżej stopnia oszacowano na 1, 935 miliarda zł.

121

Budowa stopnia wodnego w Nieszawie-Ciechocinku, Koncepcja ProgramowoPrzestrzenna z wariantowym studium wykonalności, Hydroprojekt Warszawa,
2005 r. [przyp. red.]
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Ew2 czyli program budowy ii stopnia wodnego na Wiśle
W kwietniu 2009 r. Zarząd ENERGA SA złożył do Ministerstwa
Skarbu i Ministerstwa Środowiska deklarację budowy drugiego stopnia
na dolnej Wiśle prezentując uzasadnienie takiej decyzji oraz harmonogram przewidywanych prac.
20 sierpnia 2009 r. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z Prezesem Zarządu ENERGA SA podpisali list intencyjny o wzajemnej partnerskiej współpracy w zakresie budowy stopnia
wodnego poniżej Włocławka. Odbyło się to w czasie konferencji pod
patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i ENERGI SA. Konferencja odbyła się we Włocławku
pod hasłem II stopień na Wiśle - szansa, zagrożenie czy konieczność.
W czasie tej konferencji wygłoszono szereg referatów uzasadniających
uwarunkowania i konieczność budowy drugiego stopnia na Wiśle poniżej istniejącego już stopnia Włocławek122.
Podjęcie prac nad projektem przez Grupę ENERGA jest zbieżne
z realizacją własnej strategii rozwoju popartej koniecznością wprowadzenia odpowiedniej ilości energii pochodzących ze źródeł odnawialnych. Takim źródłem byłaby elektrownia wodna stanowiąca istotny
element stopnia wodnego.
Budowa drugiego stopnia na Wiśle jest zgodna z podstawowymi
kierunkami Polityki Energetycznej Państwa do 2030 r. Jest to wzrost
wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) w tym hydroenergetyki i wykorzystania OZE w bilansie energii finalnej w Polsce do
15% w 2020 r. i 20% w 2030 r.

122

Konferencja II Stopień na Wiśle, szansa, zagrożenie czy konieczność, Urząd
Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego i ENERGA SA,
Włocławek 2009 r. [przyp. red.]
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Rysunek 13. Wisła w rejonie Nieszawy

W Polityce Wodnej Państwa oraz w Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2020 uznaje się budowę
stopnia Ciechocinek-Nieszawa za przedsięwzięcie o największym
znaczeniu dla bezpieczeństwa wodnego w dolinie Wisły (Rys.13).
Problem bezpieczeństwa stopnia wodnego Włocławek został również ujęty w Programie Operacyjnym „Infrastruktura i Środowisko”.
Projekt budowy tego stopnia jest konsekwentnie popierany przez
Sejmik Województwa kujawsko-pomorskiego oraz rady gmin i powiatów tego województwa.
Głównym celem projektu jest zapewnienie bezpieczeństwa publicznego doliny dolnej Wisły polegające na trwałym zabezpieczeniu
stopnia wodnego Włocławek przed awarią, zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego. Istotnym elementem projektu jest wykorzystanie
znaczącego potencjału energetycznego jak również rozwój żeglugi na
odcinku dolnej Wisły.
Pozostałe korzyści z budowy II stopnia wodnego
• Przywrócenie projektowych parametrów hydraulicznych w stanowisku dolnym stopnia Włocławek i trwałe powstrzymanie
destrukcyjnych procesów erozji poniżej stopnia.
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• Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy wszystkich obiektów
stopnia wodnego Włocławek a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców zamieszkujących na obszarach poniżej stopnia.
• Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego doliny Wisły przed
wypływem niebezpiecznych osadów zgromadzonych w zbiorniku na wypadek jego awarii.
• Zmniejszenie zagrożeń zatorami lodowymi i śryżowymi poniżej
stopnia Włocławek.
• Przywrócenie walorów krajobrazowo-turystycznych oraz warunków ekologicznych na odcinku Wisły poniżej stopnia Włocławek.
• Zapewnienie bezpiecznej eksploatacji rurociągów przechodzących pod dnem Wisły poniżej stopnia Włocławek.
• Zapewnienie stabilnych warunków poboru wody ze zbiornika
utworzonego poniżej stopnia Włocławek.
• Zwiększenie możliwości rozwoju gospodarczego regionu w postaci nowego przejścia przez Wisłę po koronie nowego stopnia.
W listopadzie 2010 r. odbyła się w Warszawie konferencja pod
patronatem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i ENERGI SA.
Konferencja ta poświęcona była 40-leciu Stopnia Wodnego Włocławek. W referatach przedstawionych na konferencji omówiono osiągnięcia, korzyści i konsekwencje 40-letniej eksploatacji stopnia wodnego Włocławek a w szczególności możliwości złagodzenia skutków
powodzi poniżej stopnia Włocławek.
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Możliwości wykorzystania
dolnej Wisły dla celów żeglugi

Rysunek 14. Międzynarodowe śródlądowe drogi wodne przebiegające
przez Polskę

Dolna Wisła stanowi fragment dwóch międzynarodowych dróg
wodnych E 70 i E 40 przebiegających przez Polskę (Rys.14). Na odcinku od Bydgoszczy do morza jest to fragment drogi wodnej E 70
łączącej Rotterdam z Kaliningradem a dalej z Kłajpedą za pośrednictwem przybrzeżnej drogi wodnej E 60. Drugi odcinek obejmujący całą
dolną Wisłę aż do ujścia Narwi lub połączenia z Kanałem Żerańskim
jako fragment drogi wodnej E 40 łączącej Morze Bałtyckie z Morzem
Czarnym poprzez Białoruś i Ukrainę.
Warto zwrócić uwagę na fakt, że obecnie UE promuje żeglugę
śródlądową w celu odciążenia przeładowanych już dróg i autostrad,
szczególnie dla transportu towarów masowych i wielkogabarytowych.
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Ponadto wiadomo, że transport wodny śródlądowy jest najmniej energochłonny i najmniej szkodliwy dla środowiska.
Droga wodna dolnej Wisły była jednym z podstawowych elementów KDW i po budowie zbiorników wodnych miała posiadać minimum IV klasę międzynarodową. Obecnie dolna Wisła pod względem
żeglugowym jest bardzo zróżnicowana. Na odcinku od ujścia Narwi
(km 550) do zbiornika Włocławek (Płock km 632) Wisła reprezentuje klasę Ia. Na odcinku zbiornika Włocławek do stopnia (km 675)
mamy drogę wodną klasy Va. Od stopnia wodnego Włocławek do
ujścia Tążyny w miejscowości Silno, gdzie przebiegała granica zaboru
pruskiego (km 718) Wisła jest mocno zdegradowana i z trudem spełnia
warunki klasy Ia. Od miejscowości Silno do Tczewa (km 909) Wisła
była uregulowana i obecnie posiada klasę II. W Białej Górze (km 887)
mamy połączenie z Nogatem, który posiada II klasę żeglugową. Od
Tczewa do ujścia Wisły do Zatoki Gdańskiej ( km 941) Wisła posiada
klasę III. 25
Budowa następnego stopnia poniżej Włocławka spowoduje przedłużenie drogi wodnej na zbiorniku Włocławek o długości 43 km,
posiadającej klasę Va o następne 35 km. Newralgicznym będzie nadal bardzo zdegradowany odcinek Wisły od drugiego stopnia poniżej
Włocławka do miejscowości Silno o długości około 8 km posiadający
zaledwie klasę I. Wykonanie regulacji doprowadzającej ten odcinek
Wisły do klasy II byłoby bardzo kosztowne i nie rozwiązywałoby problemów żeglugi towarowej. Stąd sensownym rozwiązaniem o olbrzymim znaczeniu ekonomicznym i społecznym byłaby budowa dalszego
stopnia wodnego w rejonie Solca Kujawskiego.

Podsumowanie
Wisła od zarania dziejów Polski służyła celom gospodarczym.
W XVII wieku była najbardziej wykorzystywaną w Europie rzeką dla
celów żeglugi towarowej. Wisłą transportowano wiele płodów rolnych,
drewna, soli i siarki do portu Gdańsk a w górę rzeki płynęło wiele
towarów nie produkowanych w Polsce.
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Okres zaborów przerwał ten gospodarczy rozwój rzeki Wisły. Walory żeglugowe doceniano na terenie zaboru pruskiego regulując Wisłę
dla celów żeglugowych od granicy zaboru (Silno, km 718) do morza.
Pod koniec XIX wieku dokonano niezwykle ważnego przedsięwzięcia
hydrotechnicznego, jakim był Przekop. Podstawowym celem Przekopu
była ochrona przeciwpowodziowa Żuław Wiślanych.
Wraz z intensywnym rozwojem przemysłu w Polsce po drugiej
wojnie zaczęło wzrastać zainteresowanie Wisłą jako drogą żeglugową,
źródłem zaopatrzenia w wodę przemysłu ludności i rolnictwa oraz wykorzystaniem energetycznym. Wisłę zaczęto również wykorzystywać
do celów rekreacyjnych i coraz częściej postrzegać jej istotne walory
przyrodnicze. Niestety w szybkim tempie rosło zanieczyszczenie wód
i pojawiały się groźne powodzie.
Dolna Wisła posiada bardzo istotne walory hydroenergetyczne,
żeglugowe, zaopatrzenia w wodę rolnictwa, przemysłu i ludności.
Powstała koncepcja Kaskady stopni energetyczno-żeglugowych
Dolnej Wisły. W roku 1970 oddano do eksploatacji stopień wodny Włocławek, który do dziś jest wykorzystany jako pojedynczy
stopień przynosząc wiele korzyści, ale również negatywne konsekwencje.
Obecnie istnieje konieczność zapewnienia bezpieczeństwa stopnia Włocławek i racjonalnej jego eksploatacji oraz bezpieczeństwa
doliny Wisły poniżej stopnia. Jedynym racjonalnym rozwiązaniem
w tej sytuacji jest budowa następnego stopnia poniżej, który spowoduje podpiętrzenie wody dolnej Włocławka, co zapewni jego bezpieczeństwo.
Problemem jest fakt, że odcinek dolnej Wisły jest objęty programem NATURA 2000, co stwarza szczególne ograniczenia. Faktem
jest, że objęcie dolnej Wisły programem NATURA 2000 zostało dokonane w sposób arbitralny, nie tylko przy braku konsultacji, ale wbrew
opiniom wielu fachowców gospodarki wodnej. Biorąc pod uwagę wiele
społecznych, gospodarczych i ekologicznych korzyści z budowy dalszych stopni wodnych poniżej Włocławka realizacja tego przedsięwzięcia powinna uzyskać akceptację rządową, tym bardziej, że projekt ten
będzie zrealizowany w formie komercyjnej.
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Budowa następnego stopnia przyniesie dodatkowo następujące korzyści:
–– produkcję czystej ekologicznie i odnawialnej energii elektrycznej, co ma istotne walory środowiskowe,
–– wydłużenie drogi wodnej V klasy i stworzenie odcinka międzynarodowej drogi wodnej E40 o długości około 80 km,
–– zmniejszenie zagrożeń powodziowych wzdłuż zbiornika oraz
na odcinku dolnej Wisły poniżej następnego stopnia,
–– poprawę jakości wód Wisły na odcinku poniżej obu stopnia aż
do morza,
–– stworzenie warunków dla ujęcia wód dla celów przemysłowych,
rolniczych i komunalnych,
–– stworzenie warunków do turystyki wodnej i rekreacji,
–– zmniejszenie bezrobocia w regionie przez zapewnienie miejsc
pracy w czasie budowy a następnie w okresie eksploatacji stopnia,
–– stworzenie lepszych warunków do rozwoju gospodarczego regionu.
Rozważa się również budowę następnych stopni wodnych biorąc
pod uwagę znaczne korzyści społeczne, gospodarcze a nawet ekologiczne tych inwestycji.
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ZAPIS PRZEBIEGU KONFERENCJI

Prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń

Słowo wstępne
Szanowni Państwo,
W imieniu Marszałka Senatu, pana Bogdana Borusewicza, w imieniu pani senator Jadwigi Rotnickiej i całego Zespołu Parlamentarnego
ds. Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej witam Państwa bardzo serdecznie. Przygotowując się do konferencji, pracując nad materiałem
umieszczonym w przekazanej Państwu broszurze stwierdziłem, że
problematyka gospodarki wodnej to niezmiernie skomplikowane zagadnienie, co więcej – inaczej postrzegane przez hydrologów, hydrotechników i ekologów. W związku z powyższym materia jest naprawdę
niezwykle trudna. Rozpoczynamy naszą konferencję od 10-minutowych wystąpień, pierwsza pani senator RP, profesor Jadwiga Rotnicka
– „Gospodarka wodna RP w świetle uwarunkowań Unii Europejskiej”.
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Prof. dr hab. Jadwiga Rotnicka

Gospodarka Wodna w świetle uwarunkowań Unii Europejskiej
Witam Państwa serdecznie, postaram się mówić krótko i nie skupiać się na sprawach, najprawdopodobniej większości z Państwa znanych. Zacząć jednak muszę od truizmu.
Członkowstwo Polski w Unii Europejskiej zobowiązuje nasz kraj
do podejmowania szeregu prac, zmierzających do wdrożenia aktów
prawa europejskiego do polskiego prawodawstwa. Pomiędzy aktami
prawnymi, mającymi dla gospodarki największe znaczenie znajduje się
Dyrektywa Wodna123, uchwalona w 2000 roku, wykorzystująca pewne
wcześniejsze akty normujące w postaci:
–– dyrektywy azotanowej124,
–– dyrektywy dotyczącej wymaganej jakości wód powierzchniowych przeznaczonych do poboru wody pitnej125,
–– dyrektywy w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego przez
substancje niebezpieczne126
oraz wielu innych.
Dyrektywa wodna - jej zapisy i idea - powinna być wprowadzona.
Od niej bowiem zależy definicja gospodarki wodnej oraz cele, jakie
gospodarka wodna winna sobie postawić. Ale definicje gospodarki
wodnej zmieniały się na przestrzeni rozwoju społeczno-gospodarczo-politycznego kraju. Raz dominowało spojrzenie mówiące o korzystaniu z wody w sposób nieograniczony, bo jest to dobro wolne, potem
pojawiło się inne spojrzenie mówiące o potrzebie dbania o zasoby,
ale przede wszystkim o to, żeby ich wystarczyło dla celów gospodarki
narodowej, z częściowym pominięciem jakości wody, co skutkowało
znacznym zmniejszeniem zasobów dyspozycyjnych. Wreszcie pojaDyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października
2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej
[przyp. red.]
124
dyrektywa azotanowej 91/676/EWG z 1991r. zakładająca obowiązek zmniejszenia
zanieczyszczeń wód spowodowanych azotanami ze źródeł rolniczych [przyp. red.]
125
dyrektywa 75/440/EWG z 1975r. Dotycząca wymaganej jakości wód powierzchniowych przeznaczonych do poboru wody pitnej [przyp. red.]
126
dyrektywa 76/464/EWG z 1976r. w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego
przez substancje niebezpiecznie odprowadzane do środowiska wodnego [przyp. red.]
123
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wiła się definicja, która może być uznana obecnie za obowiązującą
– zamieszczona w encyklopedii PWN127. Pewne odmiany tej definicji
znajdują się w różnych pracach z dziedziny hydrologii, hydrotechniki
i gospodarki wodnej.
Jakie były zatem cele gospodarki wodnej w poszczególnych okresach?
–– W okresie przedwojennym i zaraz po wojnie – odprowadzenie
do morza spadającej na ziemię wody przez ograniczenie do minimum jej szkodliwego działania, przy uzyskaniu do maksimum
jej działania pożytecznego,
–– W latach 1960 – ok. 2000, do czasu wejścia w życie dyrektywy
wodnej – wykorzystanie i kształtowanie zasobów dla potrzeb
człowieka i gospodarki narodowej oraz ochrona przed szkodliwym działaniem,
–– od 2000 roku – osiągnięcie co najmniej dobrego stanu wód, przez
ustalenie zasad i działań na rzecz skutecznej ochrony przed zanieczyszczeniem wszelkich wód śródlądowych i ekosystemów od
wód zależnych, zrównoważone użytkowanie wód, oparte na długoterminowej ochronie dostępnych zasobów wodnych.
Jeżeli zatem przyjrzeć się powyższym definicjom oraz Dyrektywnie
Wodnej, a także towarzyszącym jej - Dyrektywie Ptasiej, Dyrektywie
Siedliskowej, oraz uzupełniającej Ramową Dyrektywę Wodną – Dyrektywie Powodziowej128 z 2007 roku, to okazuje się, że nie wszystko
w naszej gospodarce wodnej jest zgodne z ich duchem i literą.
Dyrektywa została implementowana, czy też wprowadzana do polskiego prawa na zasadzie nowelizacji prawa wodnego129, na zasadzie

Gospodarka wodna to dział gospodarki narodowej, do którego zadań należy
zapewnienie wody użytkowej odpowiedniej jakości i ilości, ochrona terytorium
przed skutkami nadmiaru wody (powodzie, ulewy, śnieżyce), planowe kierowanie rozrządem wody w celu uzyskania maksimum korzyści gospodarczych oraz
minimum szkód [skrócona definicja z encyklopedii PWN – przyp. red.]
128
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/60/WE z 23.10.2007r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, potocznie zwana Dyrektywą
Powodziową (DP) [przyp. red.]
129
Ustawa dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr.239, poz.2019
z póz. zm.) [przyp. red.]
127
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nowelizacji ustawy o ochronie środowiska130, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków131, o ustanowieniu programu wieloletniego – program Odra132 itd.
Zagadnienia związane z gospodarką wodną odnaleźć można
w wielu aktach prawnych, również dotyczących żeglugi. Jeśli śledzi
się problematykę, dalsze akty prawne i szereg rozporządzeń do nich,
to można stwierdzić, że błądzimy, że nie ma obecnie jednolitego,
jasnego spojrzenia na sprawy gospodarowania wodą, że to wszystko
jest rozproszone i nieczytelne. Podstawą gospodarowania całym systemem gospodarki wodnej jest przyjęcie przez Parlament „Polityki
Wodnej Państwa”. Co prawda są publikacje i opracowania, nazwane
„Programem Polityki Wodnej Państwa do roku 2030, z etapem do
2015 r.”, nie jest to jednak akt prawny. Do „Polityki Wodnej Państwa” powinna być dostosowana odpowiednia ustawa Prawo Wodne,
a przede wszystkim schemat organizacyjny organów, które się gospodarką wodną zajmują. Obecnie jest wielu decydentów. Jest Ministerstwo Środowiska, któremu podlega największy pion i które ma
najwięcej do powiedzenia w tej dziedzinie, ale również gospodarowaniem wodą zajmuje się Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Infrastruktury, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ten
schemat jest rozbudowany na każdym poziomie, w każdej komórce
istnieje pewien zakres kompetencji i uzgodnień, i na dobrą sprawę
jednego odpowiedzialnego nie ma.
Na podstawie wykonanych dotychczas prac, dotyczących reformy
gospodarki wodnej (większość osób stwierdza, że daleko idąca reorganizacja gospodarki wodnej jest konieczna) powstał m.in. nowy
schemat organizacyjny gospodarki wodnej, opracowany przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. Czym on się różni od poprzedniego?
Wyłączona jest część dotycząca żeglugi, rybactwa itd. Czy ten schemat
jest dobry to trzeba dopiero ocenić po jego wprowadzeniu. W każdym
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r.,
Nr 25, poz.150 z późn. zm.) [przyp. red.]
131
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) [przyp. red.]
132
Ustawa. z dnia 6 lipca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla
Odry - 2006”. (Dz. U. Nr 98, poz. 1067 z 12 września 2001 r.) [przyp. red.]
130
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razie żaden z proponowanych systemów zarządzania gospodarką wodną nie jest obecnie przyjęty.
Rodzi się zatem pytanie, czy prawo polskie realizuje w pełni zapisy
dyrektyw odnoszących się do gospodarowania wodą? Wszystko wskazuje na to że nie, albo nie w pełni. Nasuwa się też kolejne pytanie –
jakie kroki trzeba podjąć, aby szybko i skutecznie realizować wymogi
prawa Unii Europejskiej w zakresie gospodarki wodnej? Na dzisiejszej
konferencji być może znajdziemy na nie odpowiedź.
Na samo zakończenie - kilka propozycji, które uznać trzeba za ważne, by w materii gospodarowania wodą móc wykonać parę kroków
naprzód:
–– zmodyfikować zapis działu Gospodarka wodna w ustawie
o działach administracji rządowej. Jeżeli prześledzić ten zapis,
to tam jest wszystko, tylko nie dyrektywa,
–– uchwalić ustawę o polityce wodnej Państwa, jako bazę do tworzenia dalszych aktów prawnych,
–– ustalić, jak ma wyglądać układ instytucjonalny w gospodarce
wodnej. To będzie wynikało z wprowadzanej polityki i z tego,
co chcemy robić,
–– znowelizować ustawę prawo wodne, a najlepiej napisać ją na
nowo od podstaw, dostosowując ją do ducha i litery ustawy
o polityce wodnej Państwa,
–– uchwalić ustawę o organizacji systemu stanów nadzwyczajnych
wywołanych przez wodę, mimo iż obecnie wdrażana do prawa
wodnego dyrektywa powodziowa przewiduje co należy w takich
przypadkach zrobić.
Pokazuję niebezpieczne tendencje przekazania spraw gospodarki
wodnej do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W projekcie ustawy z marca 2011 r., opracowanej w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych i Administracji „o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi”133 w zakamuflowany sposób
wprowadza się pewne elementy dotyczące reformy gospodarki wodnej,
odchodząc od gospodarki zlewniowej, a przypisując duże znaczenie
jednostkom terytorialnym, jakimi są województwa. I to jest krok nie133

Druk sejmowy nr 4184 [przyp. red.]
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bezpieczny, bowiem najlepiej by było gdyby było można jednostkę terytorialną dostosować do zlewni. Ale tego oczywiście się nie da zrobić.
Po dzisiejszym spotkaniu chcielibyśmy wspólnie z prof. Rachoniem
ustalić kilka ważnych punktów, które moglibyśmy przedstawić władzom zwierzchnim (ministrom) w celu umożliwienia uporządkowania
wielu spraw w gospodarce wodnej. Dziękuję bardzo.

prof. dr hab. inż. Wojciech Majewski

Gospodarka wodna w Polsce na przestrzeni lat 50’ – 80’
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo.
Na wstępie referatu pozwolę sobie na małą dygresję odnośnie do
gospodarki wodnej. Otóż gospodarka wodna się nie zmienia. Zmieniają się społeczeństwa, zmieniają się priorytety, ale główne cele pozostają
takie same.
Celem mojego referatu jest przedstawienie gospodarki wodnej
w latach 1950 – 1980. Oczywiście nie dało się uniknąć przygotowania
spojrzenia wstecz i naprzód.
Reprezentuję Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Komitet Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk.
Na wstępie powiem, czym jest gospodarka wodna, zasoby wodne Polski, infrastruktura, stan gospodarki wodnej po II wojnie światowej, następnie opowiem o planach i organizacji, osiągnięciach
inwestycyjnych i badawczych i zakończyć referat pewnym podsumowaniem.
Otóż czym jest gospodarka wodna? Jest to przede wszystkim bardzo ważna gałąź gospodarki narodowej zajmująca się całokształtem
zasobów powierzchniowych i podziemnych, ich czasowym przestrzennym rozkładem, jak również wykorzystaniem do bardzo wielu różnych
celów. Gospodarka wodna jest również dyscypliną naukową, zajmującą
się całokształtem studiów i badań związanych z wykorzystaniem i zarządzaniem zasobami wodnymi.
Znaczenie wody – woda jest zasobem naturalnym, który nie ma
substytutu. Jest niezbędna do życia wszelkich organizmów i roślin.
Ilość wody w cyklu hydrologicznym świata jest stała, jest w ciągłym
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ruchu, ale przypadająca ilość na 1 mieszkańca stale maleje, bowiem
rośnie liczba ludności. Mamy też pewne ograniczenia wynikające z jakości wody oraz spraw ekologicznych.
Dwudziestolecie międzywojenne
W okresie rozbiorów Wisła była podzielona na trzy części, pomiędzy Austrię, Rosję i Prusy. I właściwie tylko na odcinku pruskim
(ok. 220 km końcowego biegu Wisły) dokonano regulacji, jak również
wykonano niezwykle istotny przekop, czyli odprowadzenie Wisły do
Zatoki Gdańskiej. To skutkuje pozytywnie do dnia dzisiejszego.
Przypomnieć tutaj trzeba o budowie dwóch małych elektrowni
- Gródek i Żur. Moce tych elektrowni były stosunkowo niewielkie,
ale wystarczające, by służyć budowie portu w Gdyni. Podłączenie
odbywało się specjalną linią. I ciekawostka – skoro nie było zapotrzebowania nawet na taką ilość energii, to inżynier Hoffman, będący
budowniczym, założył przy elektrowniach zakład produkujący czajniki
i garnki elektryczne. Po to, aby ludzie je kupowali i pobierali energię
elektryczną.
Nieco później powstała Porąbka – zbiornik przeciwpowodziowy
orz zapora elektrownia Rożnów, mająca zasilać Centralny Okręg Przemysłowy w elektryczność. W tym okresie pojawiło się wielu wybitnych
specjalistów – profesor Narutowicz134, który został później Prezydentem, Pomianowski135, Żmigrodzki, Balcerski136 i wielu innych.
Gospodarka wodna w Polsce po II wojnie światowej
Sprawy gospodarki wodnej umiejscowione były początkowo w Ministerstwie Komunikacji, później w Ministerstwie Żeglugi. Należy podkreślić, że w 1953 roku powstał Zarys Planu Perspektywicznego GospodarGabriel Narutowicz - (ur. 17 marca 1865 w Telszach, zm. 16 grudnia 1922
w Warszawie) – inżynier hydrotechnik, elektryk, profesor Politechniki w Zurychu,
minister robót publicznych, minister spraw zagranicznych, pierwszy Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej. [przyp. red.]
135
Karol Pomianowski - (ur. 29 września 1874 we Lwowie, zm. 2 lipca 1948 w Rabce)
- profesor hydrotechniki, inicjator budowy zapory na Dunajcu w Rożnowie
136
Wacław Balcerski – (ur. 18.08.1904 w Skierniewicach, zm. 12.11.1972 w Gdańsku)
profesor, inżynier hydrotechnik, budowniczy zapory wodnej w Rożnowie nad
Dunajcem (nazwanej w 1988 roku Jego imieniem), w latach 1956−1960 pierwszy
po wojnie Rektor Politechniki Gdańskiej wyłoniony w wyborach, poseł na Sejm
kadencji 1957−1961
134
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ki Wodnej w Polsce do 1975 r., opracowany przez Komitet Gospodarki
Wodnej PAN, uwzględniający plany rozwoju gospodarczego kraju. Był
to pierwszy bardzo istotny dokument, jaki wtedy powstał.
W 1960 r. powołano do życia Centralny Urząd Gospodarki Wodnej
(CUGW), który miał zajmować się całokształtem spraw związanych
z gospodarką wodną w Polsce. W 1972 roku niestety został on zlikwidowany, prawdopodobnie z powodu ciągłych żądań w stosunku
do rządu, który likwidując instytucję usiłował pozbyć się problemu.
Priorytetem pierwszych lat powojennych było zaopatrzenie w wodę
i energię elektryczną. Dużo mniej uwagi poświęcano sprawom przyrodniczym i ekologicznym.
W 1985 r. zostało powołane Ministerstwo Ochrony Środowiska,
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Przechodziło ono szereg przeobrażeń i w 1999 roku powstało Ministerstwo Środowiska. Jest też Krajowy
Zarząd Gospodarki Wodnej i Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej,
no i oczywiście mamy też prawo wodne, które powstało w roku 2001
i było wielokrotnie nowelizowane.
Ważniejsze obiekty hydrotechniczne okresu międzywojennego:
–– 1961 rok – zapora Koronowo na Brdzie
–– 1962 rok - stopień Dębe na Narwi, Zalew Zegrzyński. Korzyści
z nich płyną do tej pory.
–– 1966 rok – zapora elektrownia Tresna na Sole
–– 1968 rok – elektrownia Solina na Sanie – zbiornik olbrzymi,
wówczas elektrownia 136 MW, dziś zmodernizowana, 200 MW,
z tzw. blokiem odwracalnym.
Wszystko to zostało wykonane polskim potencjałem projektowym,
badawczym i wykonawczym.
Potencjał naukowo-badawczy w tym okresie.
Na uczelniach technicznych i rolniczych istniały studia inżynierii
gospodarki wodnej, były Instytuty badawcze PAN i instytuty resortowe związane z gospodarką wodną, laboratoria hydrauliczne. Powstał
program inwestycyjny gospodarki wodnej przy współpracy funduszu
ONZ. Problemem węzłowym było zagospodarowanie i ochrona zasobów wodnych w Polsce. Był też rządowy program PR-7 Kształtowanie i wykorzystanie zasobów wodnych. W roku 1970 powstał słynny
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Program Wisła, czyli program zagospodarowania Wisły i jej dorzecza.
Był to program niezwykle rozbudowany, nierealny i nie miał umocowania, niemniej trzeba przyznać, że uwzględnione były w nim wszystkie
aspekty dotyczące ochrony środowiska.
Polska jest krajem o bardzo niskich zasobach wodnych i bardzo
skromnej infrastrukturze hydrotechnicznej. Poważnym problemem
w Polsce jest ochrona przeciwpowodziowa i złagodzenie skutków
suszy, szczególnie w świetle pojawiających się zmian klimatycznych.
Trudno jest w tej chwili powiedzieć, czy klimat się oziębia, czy ociepla,
niemniej jednak wiadomo, że coraz częściej mamy do czynienia z sytuacjami ekstremalnymi, a te ekstrema są coraz wyższe. Przykładem
z zeszłego roku jest Bogatynia, gdzie mała rzeka o długości ok. 50 km
prawie zmiotła z powierzchni ziemi 18-tysięczne miasto.
Priorytetami w okresie powojennym było zaopatrzenie w wodę
przemysłu i hydroenergetyki. Dziś sprawy ekologiczne odgrywają podstawową rolę i często powodują wiele problemów.
W okresie powojennym powstało szereg budowli, które funkcjonują i przynoszą korzyści do tej pory. Gospodarka wodna w całym
okresie powojennym nie uzyskała jednak należytej rangi i taka sytuacja trwa niestety nadal. W tej chwili występują braki inżynierów-hydrotechników z uprawnieniami projektowymi w dziedzinie inżynierii
i gospodarki wodnej. Widząc problem, Komitet Gospodarki Wodnej
wspólnie z Komitetem Melioracji podjął akcję, aby kierunek inżynieria
i gospodarka wodna znalazł się wśród kierunków na wyższych uczelniach, min. Kudrycka się na to zgodziła.
Na zakończenie chciałbym zacytować pewne motto: „Musimy zaczynać nasze myślenie o przyszłości nie od tego, czego oczekuje od
nas Bruksela, tylko od tego, czym dysponujemy”. Dziękuję bardzo.

doc. dr inż. Janusz Żelaziński

Mity tradycyjnej gospodarki wodnej
Szanowni Państwo,
Świat się zmienia i pewne poglądy, które dominowały w postrzeganiu gospodarki wodnej mocno się zdezaktualizowały. Te poglądy,
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które w przeszłości były być poprawne nazwałem mitami. I choć jest
to dosyć naciągane określenie, to czasem mit może być prawdą.
Mit 1 - mówi o tym, że Polska jest niezwykle uboga w wodę.
W „Strategii gospodarki wodnej”, jedynej dotąd przyjętej przez
rząd, jest napisane, że w Polsce dysponujemy 1600 m3 wody/mieszkańca/rok wobec około 4500 m3 średnio w Europie, co ma określać nasze ubóstwo w zakresie zasobów wodnych. Nie jest jednak
zupełnie tak, jak napisano. Liczba 4500 m3 wynika z faktu, że wiele
rzek tranzytowych jest uwzględnianych w bilansach poszczególnych
krajów kilkakrotnie – takie rzeki jak Dunaj czy Ren płyną bowiem
przez szereg krajów. Najważniejszą przyczyną jest jednak to, że na
północy Europy znajdują się olbrzymie obszary praktycznie bezludne i bardzo bogate w wodę. Stąd też się bierze ta wysoka średnia
europejska. Natomiast jeżeli porównamy się z krajami sąsiednimi,
to okazuje się, że mamy dokładnie tyle samo wody do dyspozycji,
co Niemcy i Francja. Raport Europejskiej Agencji Środowiskowej
(EEA137) definiuje wskaźnik mówiący o ubóstwie, albo też bogactwie w wodę. Według tego wskaźnika Polska znajduje się dokładnie
między Francją a Niemcami. Należymy do grupy krajów, w których
brak jest istotnych ilościowych problemów z wodą. Polska zużywa
bezzwrotnie 3% swoich zasobów wodnych, a większość wody, którą
pobieramy np. do elektrowni wodnych jest zwracana.
Mamy więc do czynienia z mitem, który skutkuje presją na kosztowne i niepotrzebne inwestycje.
Mit 2 – na str. 17 Strategii... napisano: „Łączny pobór wody na
potrzeby gospodarki oraz zaopatrzenia ludności wynosi, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, nieco ponad 300 m3/rok, co sytuuje
Polskę w końcu listy krajów europejskich i wskazuje, że w przyszłości można spodziewać się zwiększonego zużycia wody”.
W przywołanym już raporcie EEA znajduje się informacja, mówiąca, że pobór wody na potrzeby gospodarki oraz zaopatrzenia ludności
wynosi 300 m3/rok/mieszkańca, co sytuuje Polskę „...w końcu listy
krajów europejskich i wskazuje, że w przyszłości można spodziewać
się zwiększonego zużycia wody.” W tym raporcie jest też lista zużycia
137

Europejska Agencja Środowiskowa [przyp. red.]
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wody w krajach europejskich, z wyszczególnieniem następującego zużycia: Irlandia 329 m3/rok, Holandia 300 m3/rok, Anglia 290 m3/rok,
Szwecja 308 m3/rok. Z powyższych danych wynika, że kraje, które są
bez porównania bardziej rozwinięte od Polski, zużywają dokładnie
tyle samo wody co my.
W tymże raporcie są określone trendy zużycia wody, i widać wszędzie malejący trend zużycia, wynikający ze wzrostu cen wody oraz ekonomizacji zużycia. Brak jest więc jakichkolwiek przesłanek, by sądzić, że
Polska zużywa zbyt mało wody w stosunku do rozwiniętych krajów oraz
w szczególności, że zapotrzebowanie będzie rosło. Raczej z przyczyn demograficznych ta sytuacja będzie się poprawiała (jeśli chodzi o m3/osobę.
Mit 3 – bardzo rozpowszechniony mówi o tym, że śródlądowy
transport wodny jest tani i „przyjazny środowisku”.
Widoczna jest bardzo silna presja na żeglugę towarową, czego wyrazem jest np. Program dla Odry 2006. Żeby jednak transport wodny
miał sens muszą być zapewnione odpowiednio duże głębokości tranzytowe, prześwity pod mostami itd.
V, czyli międzynarodowa klasa drogi wodnej wymaga, żeby głębokość minimalna, czyli zanurzenie było rzędu 2,8 m, szerokość trasy 500
m, a do tego jeszcze zabezpieczone odpowiednie łuki czy prześwity
pod mostami przez większość roku. Tego warunku nie spełnia żadna rzeka polska, za wyjątkiem zbiornika włocławskiego. I faktycznie
w Polsce to, co figuruje jako drogi wodne ma głębokości rzędu 30-50
cm, pozwalając tym samym jedynie na transport płaskodennych pychówek. Gdybyśmy chcieli stworzyć z tych rzek drogi wodne, trzeba
byłoby budować kaskady stopni, podobnych jak Włocławek. Wtedy
kosztem gigantycznych nakładów i dewastacji rzeki rzeczywiście można by było żeglować. Ale czy warto? W Republice Federalnej Niemiec
eksploatowane są największe drogi wodne Europy (Ren, Men, górny
Dunaj, Kanał Niemiecki). Na stronie internetowej Federalnego Urzędu Statystycznego przytoczono dane, z których wynika, ze transport
wodny w RFN przejmuje niecałe 2% ładunków przewozowych. Oczywiście dominuje transport drogowy. Konkluzja jest więc taka, że środki
publiczne trzeba raczej przeznaczyć na autostrady niż na niszczenie
rzek przez ich kaskadowanie.
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Mit 4 - Energetyka wodna jest tania i „przyjazna środowisku”
Pojawiła się olbrzymia presja na budowę małych elektrowni wodnych, ze względu na dotacje z Komisji Europejskiej, przy presji różnych środowisk na tzw. odnawialną i czystą energię.
Łączny koszt budowy zapory (stopnia) oraz elektrowni jest wyższy od kosztu budowy elektrowni cieplnej o porównywalnej mocy.
Dyskutując podczas projektowania jednego z wariantów zbiornika
Nieszawa uzyskaliśmy od profesjonalnej energetyki deklarację możliwości pokrycia ok. 30% kosztów takiej inwestycji. Argument, który
jest podnoszony dotyczy odnawialności tej energii. Ale trzeba się
zastanowić, jakie są w ogóle możliwości. Gdyby zadeklarować wykorzystanie energetycznie wszystkich rzek w Polsce, dałoby to pokrycie rzędu 9% zapotrzebowania aktualnego na energię. Nie jest
to więc żaden sposób na rozwiązanie problemów energetycznych
kraju. Dodatkowo zbiorniki się zalądowują. Zbiornik Rożnowski
po kilkudziesięciu latach eksploatacji jest już prawie w połowie zasypany. I powstaje problem – co zrobić ze zbiornikiem włocławskim,
rożnowskim i innymi, jeżeli w perspektywie przestaną one być zbiornikami i zostaną zasypane rumowiskiem. Bilans zysków i strat w tej
energetyce wodnej nie jest więc jednoznaczny.
Mit 5 - Zwiększenie nakładów na obwałowania, regulację
rzek i budowę zbiorników retencyjnych zmniejszy szkody powodziowe.
Obecnie pojawiła się zupełnie aberracyjna teoria okoliczności pogłębiania rzek. Pisząc referat na konferencję, obserwowałem jak Missisipi zalewała olbrzymią część Stanów Zjednoczonych, gdzie na budowę wałów,
zbiorników wydano gigantyczne pieniądze. Rozbudowa tych wszystkich
urządzeń technicznych powoduje „błędne koło ochrony przeciwpowodziowej”, tworzy iluzję bezpieczeństwa i zasiedlanie terenów zalewanych.
Mit 6 - Rozwój retencji naturalnej i sztucznej (w tym „małej retencji”) zlikwiduje zagrożenie powodzią i suszą. Jest to przekonanie
podzielane zarówno przez technokratów (zwolenników sztucznej
retencji) jak i ekologów – zwolenników retencji naturalnej.
Analiza zdjęć lotniczych i satelitarnych, wykonanych w okresie katastrofalnych powodzi (kwiecień 1979 r. w dorzeczu Narwi, lipiec 1997 r.
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w dorzeczu Odry) wykazuje, że praktycznie całe doliny rzeczne były
polderami, a mimo to przepływy maksymalne w sieci rzecznej przekraczały poziomy „wody tysiącletniej”. Każdy kto widział te zdjęcia
powinien dojść do przekonania, że uzyskanie w jakikolwiek sposób
podobnej pojemności jest absolutnie nierealne. Trzeba też pamiętać,
że w tym czasie, kiedy uruchomiona była tak olbrzymia retencja na skutek zalewów powodziowych, przepływy miały katastrofalne rozmiary
w dolnej części tych rzek.
Mit 7- Inwestowanie w rozwój sztucznej retencji (w tym tak
zwanej małej retencji) jest niezbędne dla zaopatrzenia rolnictwa
w wodę.
Rolnictwo daje niewielki wkład w produkt krajowy brutto i żyje
głównie z różnych dotacji. Nie ma więc żadnych podstaw, żeby środki
publiczne inwestować w nawadniania rolnicze. Jeżeli to się gdzieś opłaca, powinni to robić właściciele gospodarstw.
Mit 8 - Inwestycje hydrotechniczne tworzą miejsca pracy i powodują rozwój ekonomiczny społeczności lokalnych w otoczeniu
inwestycji.
Szczegółowa analiza tego tematu miała miejsce w otoczeniu zbiornika Włocławek. Wykazano na wiele sposobów regres.
Podsumowując, trzeba powiedzieć jednak, że nie wszystkie te mity
są mitami, istnieją bowiem sytuacje, kiedy na przykład należy postawić na istniejącym stopniu wodnym elektrownię wodną, kiedy nie
ma możliwości zaopatrzenia w wodę Pilicy inaczej, jak przez budowę zbiornika i przerzut wody. Czyli błędy planowania przestrzennego
wymuszają na nas działania, które można zakwalifikować jako mity,
ale w każdym przypadku należy jednak przeprowadzić dowód prawdy.
Dziękuję bardzo.
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mgr inż. Jerzy Iwanicki

Problemy zarządzania w gospodarce wodą
i kierunki ich rozwiązania
Panie Przewodniczący, szanowni Państwo,
Dwie dyrektywy – Ramowa 2000/60/WE138 i Powodziowa
2007/60/WE139 tworzą ramy prawne funkcjonowania gospodarki wodą
w stanie normalnym i nadzwyczajnym (czyli powódź, susze i wszelkiego rodzaju zagrożenia nadzwyczajne). Wprowadzają one całkowicie
nową filozofię działania w obu stanach. Możemy bez żadnej przesady
mówić po ogłoszeniu tych dyrektyw o rewolucji w gospodarce wodą.
W nowoczesnych systemach organizacyjnych cel, który zamierzamy
osiągnąć, jest punktem wyjścia do wprowadzania wszelkich działań.
Kryterium celu jest podstawą do konstruowania planów, organizowania działań i oceniania ich wyników. Wszystkie działania zorganizowane
powinny podporządkowane być osiągnięciu celu. Tak jest skonstruowana Ramowa Dyrektywa Wodna. Ten cel, czyli osiągnięcie co najmniej
dobrego stanu wód przez określenie i wdrożenie niezbędnych działań
w ramach zintegrowanych programów działań uwzględniając istniejące
wymogi Wspólnoty jest głęboko przemyślanym, mającym dalekosiężne skutki przepisem prawa europejskiego. Europa wyciągnęła wnioski
z błędów w gospodarowaniu zasobami wody. W miejsce kosztownych
prób ujarzmienia przyrody za pomocą techniki, które okazały się nieskuteczne, opracowano „zasady zintegrowanego gospodarowania zasobami wody” . Jakość wody jest dzisiaj jednym z najważniejszych, lecz
nie dość docenionych problemów gospodarczych, społecznych i ekologicznych. Dramat polega na tym, że oddziaływanie zanieczyszczonej
wody jest trwałe i nie tak spektakularne jak na przykład kryzys ekonomiczny, a przecież co najmniej tak samo groźny. Tymczasem w Polsce,
po ponad 10 latach funkcjonowania Dyrektywy Ramowej wyprawia
Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października
2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej
[przyp. red.]
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Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/60/WE z 23.10.2007r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, potocznie zwana Dyrektywą
Powodziową (DP) [przyp. red.]
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się dziwne harce wokół celu sformułowanego w Dyrektywie. Powstają
opracowania całkowicie sprzeczne z ideą zintegrowanego zarządzania
zasobami wody. A przecież głównym problemem gospodarki wodnej
w Polsce nie jest bynajmniej brak pieniędzy. Nawet te skromne są zbyt
często wydawane absurdalnie. Tak więc głównym problemem gospodarki wodnej w Polsce jest zacofanie kadr, nie umiejących, a może i nie
chcących zrozumieć i docenić wagi sformułowań zapisanych w Ramowej Dyrektywie. Partykularne interesy przeważają nad dobrem ogółu.
Ilustracją tego jest tzw. cel nadrzędny gospodarki wodnej, sformułowany w ostatnim projekcie polityki wodnej państwa, czyli zapewnienie
powszechnego dostępu ludności do czystej i zdrowej wody oraz istotne
ograniczenie zagrożeń wywoływanych przez powodzie i susze. Ma to
nastąpić w połączeniu z utrzymaniem dobrego stanu wód i związanych z nimi ekosystemów, przy zaspokojeniu uzasadnionych potrzeb
wodnych gospodarki, poprawie spójności terytorialnej i dążeniu do wyrównania dysproporcji regionalnych oraz uwzględnieniu integrowania
ochrony środowiska z innymi dziedzinami gospodarki kraju. Ten cel
jest nielogiczny, przegadany i wręcz szkodliwy. Jeśli bowiem ma się coś
zapewnić, to najpierw to coś trzeba mieć. Sformułowanie celu przenosi uwagę czytelnika na rozwiązania techniczne, co ma potwierdzenie
w tekście „polityki”, zamiast rozwiązań optymalnych w danym miejscu
i czasie z punktu widzenia celu, zgodnie z logiką zasad zintegrowanego
zarządzania zasobami wody. To nie wszystko. Dalej w celu mówi się
o uzasadnionych potrzebach gospodarki – kto ma uznawać te potrzeby,
na podstawie jakich kryteriów. Cel sformułowany w dyrektywie ramowej jest zmarginalizowany pod pozorem troski o obywateli. Jest za to
poprawa spójności terytorialnej i dążenie do wyrównania dysproporcji
regionalnej. Nie ma jednak informacji jakimi metodami. To są puste,
nic nie mówiące stwierdzenia. Gospodarka wodna na pewno nie będzie
wyrównywać dysproporcji regionalnych. Jest to zadanie państwa. Autorzy tak sformułowanego celu nie chcą przyjąć do wiadomości zmiany
zasad gospodarowania wodą.
Jest to jednak tylko przysłowiowy wierzchołek góry lodowej. Nowelizacja prawa wodnego jest kolejnym dowodem lekceważenia prawa
europejskiego, mimo klauzuli zgodności z nim. Gospodarka wodna
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ma nadal ujarzmiać przyrodę, regulować rzeki, a dostatek czystej wody
zapewni tzw. reforma gospodarki wodnej, która znalazła swój karykaturalny wyraz w czwartym rozdziale projektu ustawy MSWiA o szczególnych rozwiązaniach z usuwaniem skutków powodzi. Tu już w ogóle
nie istnieją zasady zintegrowanego zarządzania, tu prawo europejskie
nie obowiązuje. Autorzy tej niby-reformy proponują zmiany strukturalne, znane pod nazwą przestawiania klocków. Nie zmieniają się mechanizmy funkcjonowania, nie zmienia się finansowanie, nie zmienia
się, nie usuwa się przyczyn wielu innych dysfunkcji gospodarki wodnej.
Lekceważenie prawa europejskiego i pomijanie nowej filozofii gospodarowania zasobami wody, opartej na zasadach zintegrowanego zarządzania naraża nasz kraj nie tylko na śmieszność w oczach partnerów
unijnych, ale także na kary zgodnie z art. 23 RDW. Te kary mają być
skuteczne, proporcjonalne i zniechęcające.
Do tego nie zrobiono praktycznie nic, by przeciętny obywatel
dowiedział się, że funkcjonuje nowa polityka wodna, choć nie można
przecież nie widzieć dość intensywnej propagandy proekologicznej.
Co zatem należy zrobić, aby działać zgodnie z duchem i literą Ramowej Dyrektywy? Trzeba zbudować zintegrowany system zarządzana
zasobami wody, spełniający zadanie zintegrowanego zarządzania.
Ten system powinien przetwarzać złe zasoby w dobre, za pomocą
mechanizmów bezpośrednich i pośrednich, zaspokajać w ramach
swoich możliwości potrzeby użytkowników, minimalizując skutki
oczywistych zupełnie konfliktów użytkowników z ekosystemami
wodnymi, kierując się w swoim działaniu zasadą zrównoważonego
rozwoju. Takie systemy potrafiły zbudować nawet w jakimś stopniu
nawet Rumunia, Bułgaria, nie mówiąc o Hiszpanii. System musi być
oczywiście zasilany w informacje, materiały i energię, środki finansowe i techniczne.
Musi być zbudowany hierarchiczny system zarządzania zasobami
wody w zlewniach hydrograficznych, obejmujący wszystkie aspekty ilościowe i jakościowe wód i środowisk bezpośrednio od wody zależnych,
wyposażony w instrumenty prawne, ekonomiczne i organizacyjne, zapewniający realizację celów strategicznego oraz dwóch innych celów,
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tzn. zaspokajania potrzeb użytkowników i redukcji strat wywołanych
przez stany nadzwyczajne.
Musi być wdrożona zasada jednoosobowej odpowiedzialności za
stan zasobów w zlewniach.
Do nadzoru nad służbami wodnymi powinny być wciągnięte tzw.
siły społeczne, administracja państwowa i samorządowa. Muszą być
zmienione relacje między użytkownikami i wdrożony rzeczywisty
nadzór nad zachowaniami użytkowników. Jest nie do pomyślenia, aby
oczyszczalnie były głównymi źródłami zanieczyszczenia rzek.
Dyrektywa powodziowa jest oparta na całkiem nowej filozofii zwalczania zagrożeń. Zasady tej filozofii są następujące:
–– całkowita eliminacja powodzi jest niemożliwa, natomiast możliwe i potrzebne jest dążenie do minimalizacji strat. Sukces
w ograniczaniu strat można osiągnąć tylko poprzez stosowanie
na konkretnym zagrożonym obszarze oraz całej zlewni wszystkich możliwych działań, takich jak planowanie przestrzenne,
ograniczające zabudowę terenów zagrożonych, systemy ubezpieczeń, systemy alarmowe ostrzegające przed nadchodzącym
zagrożeniem, sprawna ewakuacja, budownictwo hydrotechniczne oraz przywrócenie naturalnych obszarów retencyjnych
w zniszczonych przez meliorację obwałowaniach i regulacje
rzek,
–– musi być budowany zlewniowy system likwidacji zagrożeń,
–– muszą być definiowane role podmiotów uczestniczących w poszczególnych fazach zwalczania zagrożeń,
–– muszą być opracowane procedury działań przygotowawczych,
procedury zwalczania i procedury likwidacji szkód i strat, nie tylko mapy ryzyka, na które kładzie nacisk dyrektywa powodziowa,
–– trzeba wdrożyć system szkolenia służb i ludzi zagrożonych. Doświadczenia niemieckie mówią, że ludzie świadomi niebezpieczeństwa powodują, że straty mogą być nawet o 50% mniejsze,
–– musi być zapewniony rzetelny dostęp do informacji o sytuacji
hydrologicznej.
Co zatem należy zrobić? Należy przygotować i wdrożyć rzeczywistą
głęboką reformę gospodarki wodnej, na pewno nie taką, jaką propo-
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nuje się w rozdziale IV projektu ustawy MSWiA. Gospodarka wodna
zasługuje na tę reformę w interesie nas wszystkich. Propozycje zawarłem w referacie opublikowanym w materiałach konferencji. Brudna
woda wpływa na zdrowie każdego z nas, naszych dzieci i wnuków. Reforma gospodarki wodnej w duchu polityki wodnej Unii Europejskiej
jest problemem o randze, nie waham się tego powiedzieć, racji stanu.
Dziękuje za uwagę.

Dr Tomasz Sowiński

Problematyka prawna i kompetencyjna,
gospodarki wodnej w Polsce
Szanowni Państwo,
pozwolę sobie zwrócić uwagę, że mówimy o dyscyplinie czy instytucji niezwykle interdyscyplinarnej, i właściwie mówienie o gospodarowaniu wodami jest pojęciem zbyt wąskim, bo trzeba się zastanowić
nad całkowitymi uwarunkowaniami. Jeśli mówimy o pierwszej wersji
projektu strategii gospodarki wodnej, na szczęście nie przyjętej, to
trzeba zauważyć, że nie przewidywał on na przykład nie tylko rozwoju, ale istnienia żeglugi śródlądowej. Natomiast przewiduje się w tej
chwili opłaty, które są pobierane za postój statku na ziemi i pod wodami. Ewentualnie, jeśli jest to bezumowne, to pobierane są opłaty za
użytkowanie światła w przestrzeni wodnej nad ziemią. Bardzo ciekawy
tutaj zresztą jest – trzeba przyznać – sofizm tego pojęcia. Jeśli mówimy
o projekcie koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, który
wywołał burzę w organizacjach pozarządowych, to przewiduje on brak
rozwoju gospodarki wodnej. W praktyce oznacza to jej degradację,
w konsekwencji upadek. Żegluga śródlądowa, energetyka wodna, turystyka wodna przedstawione są jako działania, które rzekomo zagrażają
środowisku naturalnemu. Nie jest to głębiej uzasadnione, jest to jedynie powołanie się na ogólną opinię środowisk, które chronią środowisko naturalne. Trzeba się zastanowić, czy chcemy środowisko naturalne
takie jak jedna z części starorzecza Wisły w okolicach Zakroczymia, czy
takie jak w okolicach Tyńca, z precyzyjnie uregulowaną częścią Wisły.
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Mało kto zdaje sobie sprawę, że to nie jest natura, lecz rzeczywiście
fragment Wisły uregulowanej.
W związku z tym armatorzy muszą szukać nowych sposobów żeglugi, co wychodzi im różnie. My natomiast przechodząc do tematu
kompetencyjnego musimy zauważyć, że i w tej dziedzinie prawdziwe
jest przysłowie „gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść”. Okazało się
w trakcie przygotowywania się do tej konferencji, że przysłowiowych
kucharek jest 12 (czyli mamy jeszcze zespół zastępczy w razie czego),
a gdyby tak poszukać i poszperać i wynaleźć inne drobiazgi, to pewnie
znalazło by się i więcej. Wydaje się, że nie ma takiego resortu w rządzie,
który nie zajmuje się gospodarką wodną, a przynajmniej nie ma z nią
jakiegoś styku.
Na pierwszym i najważniejszym miejscu jest Ministerstwo Środowiska, w tym – podlegający mu Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, co
poniekąd determinuje ustawienie jego pracy. Dlaczego? Bo gospodarka
wodna i środowisko to dwa gryzące się ze sobą. Krótko mówiąc, takie
zestawienie jest dość niebezpieczne i zawsze będzie służyło temu, kto
jest wyżej, w związku z czym w działaniach gospodarczych, ale nie
tylko, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej zawsze będzie hamowany
przez Ministerstwo Środowiska, i dodać trzeba, że nie zawsze słusznie.
Ważne jest i to, że nie ma takiego planu - istotnego, dużego i znacznego, zwłaszcza z zakresu gospodarki, zagospodarowania przestrzennego, czy budownictwa (niekoniecznie nawet wodnego), który nie
musiałby być co najmniej konsultowany z ministerstwem środowiska,
który nie musiałby mieć robionych planów prognoz oddziaływania na
środowisko. Oznacza to, że niezależnie czy KZGW podlega pod Ministerstwo Środowiska, czy nie, to i tak właściwie nic nie można zrobić
w gospodarce bez Ministerstwa Środowiska. W związku z tym jest to
tym bardziej argument za tym, że dobrze by było gdyby KZGW było
od Ministerstwa Środowiska niezależne.
Następna kwestia, której trzeba się przyjrzeć to podstawowe resorty zajmujące się gospodarką wodną, lub w gestii których znajdują
się elementy gospodarki wodnej. A więc Ministerstwo Gospodarki,
Ministerstwo Infrastruktury - przede wszystkim w sprawach żeglugi,
Ministerstwo Skarbu Państwa, Ministerstwo Rolnictwa, Ministerstwo
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Spraw Wewnętrznych i Administracji. Można uznać że najważniejsze
w omawianej dziedzinie kompetencje skupione są w trzech resortach,
czyli Ministerstwie Środowiska, Ministerstwie Infrastruktury i Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Uzupełniająco można
dodać Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Skarbu Państwa i Ministerstwo Rolnictwa, ale także w jakimś zakresie Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, a nawet
Ministerstwo Obrony Narodowej.
Proszę Państwa, na tym tuzinie listę można teoretycznie zamknąć,
ale tak jak powiedziałem, można by jeszcze coś dodać. Nie wolno
zapomnieć o wojewodach, marszałkach, starostach, prezydentach, burmistrzach, wójtach, wszystkich, którzy także mają bardzo wiele do powiedzenia w zakresie gospodarki wodnej, zwłaszcza na swoim Do tego
mamy jeszcze olbrzymią ilość podmiotów prywatnych, które w takiej
czy innej formule także gospodarkę wodną prowadzą.
Propozycje rozwiązania – wiele ich już padło. Można pokusić się
jednak o kolejne. W oczywisty sposób należy połączyć trzy pierwsze
kompetencje skupione w najważniejszych trzech ministerstwach. Proszę Państwa, nie tylko o gospodarce wodnej, ale i o wielu rzeczach
pochodnych i związanych z nią, czy zależnych od niej, właściwie nie
można mówić, jeżeli nie będzie spójnego, logicznego i sprawnego działania. Tak zwane konsultacje międzyresortowe są elementem i formułą
wykończenia każdej najsłuszniejszej nawet idei.
Biorąc pod uwagę w pierwszej kolejności kompetencje – moim marzeniem jest Ministerstwo Gospodarki Wodnej, któremu podlegałyby
te urzędy, które w tej chwili są i te, których nie ma. Trzeba powiedzieć w oczywisty sposób, że należy wprowadzić reformę gospodarki
wodnej, w tym reformę regionalnych zarządów gospodarki wodnej,
zgodną z duchem dyrektywy wodnej, a więc wprowadzić zarządzanie zlewniowe. Projekt MSWiA jest kolokwialnie mówiąc – wylaniem
dziecka z kąpielą – chce się stworzyć jedną rzecz, uratować jedna rzecz,
rozwiązać jeden problem, ale niszczy się wiele innych kwestii, które są
niezwykle ważne. I czego by nie powiedzieć o Regionalnych Zarządach
Gospodarki Wodnej i gospodarce wodnej w Polsce, to jest to jednak
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dziedzina, mająca swoje doświadczenie, jest merytoryczna, ma zasób
kompetentnych ludzi i szkoda by było to zaprzepaścić.
Propozycja rozwiązania skromniejsza (chociaż marzy mi się jako
człowiekowi znad morza jeszcze szersza – Ministerstwo Gospodarki
Morskiej i Śródlądowej) - Państwowy Zarząd Gospodarki Wodnej, który byłby instytucją niezależną, niepodległą żadnemu resortowi, który
by go ograniczał, a byłby on podległy bezpośrednio Prezesowi Rady
Ministrów. To, czy będzie on zarządzany przez pełnomocnika rządu,
czy przez ministra w Kancelarii Premiera jest rzeczą drugorzędną. Najważniejsze, żeby był on niezależny. A więc, żeby nie było wpływów
ideologii żadnego z resortów – ani Gospodarki, ani Środowiska. Niezależność jest bardzo cenna. Czy kiedykolwiek to nastąpi? - trudno
powiedzieć. Na szczęście jest jeszcze samorząd lokalny, który działa
niezależnie od tego co się dzieje w Warszawie i w różnych resortach,
w różnych kwestiach związane z gospodarką wodną. Sześciu marszałków województw podpisało porozumienie, aby podjąć działania zmierzające do przywrócenia przedwojennej drogi wodnej E-70. Dziękuję
Państwu serdecznie.

prof. dr hab. inż. Adam Bolt

Wykorzystanie potencjału transportowego Dolnej Wisły
Dziękuję za zaproszenie. Reprezentuję Politechnikę Gdańską, duchowo jestem związany z tymi urzędami marszałkowskimi, które ostro
ze sobą współpracują. No i ideologicznie jestem tutaj jednym z tych
kłusowników, którzy chcą wykorzystywać drogi wodne i rzeki do celów
gospodarczych, między innymi do żeglugi. W swym referacie starałem
się przedstawić w sposób bardzo skrótowy drogi rozwoju dolnej Wisły i ewentualnie tworzenia łańcucha transportowego, zgodnego z zasadami zrównoważonego transportu, przy wykorzystaniu wszystkich
rzeczy użytecznych dla systemu transportowego kraju. Problemy, które
starałem się przedstawić dotyczą bardzo krótkiego odcinka Wisły – pomiędzy Trójmiastem a Bydgoszczą, czyli inaczej mówiąc początkiem
połączenia Odry z Wisłą. W referacie przedstawiona jest krótka charakterystyka tej drogi wodnej i wskazane są przeszkody, które unie-
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możliwiają czy utrudniają w tej chwili żeglugę, a także podstawowe
problemy transportowe, którymi jest przede wszystkim brak możliwości przeładunku. My nie mamy gdzie załadować i nie mamy gdzie
rozładować towarów. Zmieniła nam się struktura ładunków, przestały
nas już interesować płody rolne w postaci buraków, które woziliśmy
kiedyś drogą wodną, dziś te ładunki są już zupełnie inne. Przedstawiłem krótko koncepcję drogi wodnej, w oparciu o struktury współczesne i centra logistyczne. W tym układzie centra logistyczne nie są potrzebne wszędzie. Na Wiśle, gdyby spojrzeć od góry w dół, w zasadzie
wystarczą trzy centra logistyczne, ewentualnie jako uzupełnienie jeszcze jakieś mniejsze po drodze. Analiza stanu istniejącego, który mamy,
wiąże się z pewną spuścizną, pozostawioną przez przodków, którzy
wcale niemało się napracowali, by nasze drogi wodne wyglądały tak,
jak wyglądają w tej chwili. Tych pozostałości obiektów, czy regulacji,
które istnieją jest sporo. Degradacja, która wystąpiła jest duża, ale trzeba spojrzeć na strukturę. W wystąpieniach przedmówców była mowa
o tym, że 83% to drogi I, II klasy i w zasadzie są to dla nas z punktu
widzenia transportowego drogi wodne całkowicie bezużyteczne. Ale
z kolei są one niezwykle użyteczne w zakresie turystyki i żeglugi pasażerskiej W tej chwili tysiące łodzi motorowych, które „stoją nam za plecami” w Berlinie, u naszych najbliższych sąsiadów, w niedługim czasie
na te nasze wody przypłynie. Tego nie unikniemy. Jeżeli tylko będzie
możliwość przepłynięcia Kanałem Bydgoskim bez zaplątania zielsk
w śruby, to pojawią się też zaraz na Zalewie Wiślanym, a dalej będą
szybciutko podążać przez Pregołę na Zalew Kuroński. To jest przykład
dwutygodniowej wycieczki, idealnej chociażby dla wodniaków z Berlina. To co nas interesuje z punktu widzenia transportu, to jest 1% dróg
wodnych. Pomijając rewelacyjną V klasę dróg wodnych, ten 1% klasy
IV gwałtownie należałoby rozszerzyć, by dojść przynajmniej do średniej struktury europejskiej. Taka średnia na tej strukturze przewozowej
europejskiej byłaby dla nas absolutnie wystarczająca i zapewniła mniej
więcej podobny układ jak na wspólnoeuropejskich szlakach.
Proszę Państwa, nie jest łatwo. Mamy drogę między Bydgoszczą
a Gdańskiem, która była uregulowana, i w zasadzie to co nam utrudnia
i uniemożliwia uzyskanie tego szlaku wodnego, nie dotyczy znowu aż
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tak wielkich obszarów. Pod względem wysokościowym większość mostów, poza jednym mostem w Grudziądzu, który ma światło rzędu 4,25
m, pozwala nam wozić ładunki kontenerowe w trzech warstwach. Przebudowanie tego jednego mostu nie stanowi problemu technicznego,
który byłby nie do pokonania. Pozostaje więc sprawa głębokości, czyli
to, co jest na tych 170 km największym problemem. No i pozostają
jeszcze zielone obszary, objęte programem Natura 2000, z którymi też
sobie w jakiś sposób powinniśmy dać radę.
Pamiętajmy, że Wisła jest pod względem transportowym równoległa do bardzo ważnych szlaków „północ-południe”, i to co mamy
w tej chwili do dyspozycji, to magistrala kolejowa C-65 i budowany
z mozołem układ transportowy drogi A1.
Jeżeli przypomnimy sobie zestawienie przewozów w Polsce, to widać, że w zasadzie został on zdominowany przez transport drogowy.
Ale warto przyjrzeć się jak coraz szersze pasy zaczynamy zajmować
pod te drogi. Są to tysiące hektarów zajmowanych tylko i wyłącznie
pod zabetonowanie. Jeśli więc w tym momencie powiemy, że nas nie
interesuje szlak wodny, który jest ukształtowany i tak naprawdę niewiele trzeba ponieść nakładów, a w autostrady wrzucimy nieporównywalnie większe koszty, to znaczy, że nie widzimy różnic w nakładach.
Koncepcja wykorzystania drogi wodnej ma służyć przede wszystkim
transportowi kontenerów. Mieszkam w Gdańsku i codziennie jadę
obwodnicą coraz to dłużej. To wydłużenie czasu przejazdu jest to
skutkiem działalności naszych portów, które się rozwijają prawidłowo.
Mamy w tej chwili ok miliona jednostek kontenerowych, za chwilę
będziemy mieli 1,5 mln, a jeszcze chwilę potem 2 mln. Czyli jeden
statek, który raz w tygodniu przypływa z Chin daje nam ponad 130 km
kontenerów na drodze, zakładając, że puszczamy wszystko przez naszą drogę. W takiej sytuacji nie pomoże żadna obwodnica południowa
Gdańska. Ta sytuacja korka drogowego w tej chwili przy przebudowie
węzła drogowego wokół Gdańska będzie taka sama w momencie, kiedy wybudujemy obwodnicę. Bo dojdzie nam tych kontenerów 2 razy
tyle. Taka jest rzeczywistość i ten problem musimy jakoś rozwiązać.
Inaczej mówiąc – fracht kontenerowy, który jest w tej chwili najbardziej stabilnym sposobem transportowania ładunków powoduje, że
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wozimy w kontenerach wszystko - i kruszywo, i drobnicę. To się będzie
rozwijać, za chwilę znikną nam magazyny z portów, za chwilę będą to
wielkie pola pokryte 5 warstwami kontenerów, które będą musiały być
transportowane dalej. Na to nie ma siły, tak wygląda rozwój transportu
w świecie, i to do nas przychodzi w błyskawicznym tempie. W tej chwili
raz w tygodniu przypływa do nas największy statek kontenerowy. Jak
będzie Maersk dalej się rozwijał w tym tempie, to wkrótce będą dwa,
trzy takie rejsy w tygodniu. To trzeba widzieć, to nie jest bowiem coś,
co jest daleko. Masa towarowa z dalekiego Wschodu płynie i szuka
miejsca, które jest korzystne do wyładunku, a nasze jest akurat najbardziej korzystne. Nie ma lepszego miejsca na Bałtyku dla tworzenia
takiego centrum. Oni to odkryli i doskonale wykorzystują.
Dwa słowa na temat tego, co jest nam potrzebne. Potrzebna nam
jest regulacja Wisły w klasie IV. Jak my to zrobimy – czy ze stopniami
czy bez, to jest osobny temat do dyskusji. Nas interesuje głębokość
żeglowna 2,8 m., wtedy mamy pełne wykorzystanie transportu.
Na pewno trzeba odbudować budowle regulacyjne i nie może być
tak, że na przykład z 3 tys. ostróg, które na tym odcinku nas interesują,
remontujemy 30 rocznie. Takie rozwiązanie jest nie do przyjęcia. To
samo dotyczy budowy innych obiektów hydrotechnicznych. One nie
są aż tak drogie, to jest mit.
Kwestia utrzymania szlaków – muszą one być odpowiednio oznakowane. Kolejne pytanie - czy mamy infrastrukturę? Proszę Państwa,
w Gdańsku jest tyle nabrzeży, które się nadają do typowego portu
barkowego, że nie na z tym żadnego problemu.
Kwestia transportu bezpośrednio z Portu Północnego. Problemem jest ujście Wisły. Ale ujście Wisły i tak musi być uregulowane ze
względu na sytuację powodziową. I tutaj, proszę Państwa, możliwości
w załadunku są olbrzymie – w Gdańsku powstaje olbrzymie centrum
logistyczne w bezpośrednim zapleczu Portu Północnego i terenów
portowych.
Dlaczego przywołuję też przykład Bydgoszczy? Bo w Bydgoszczy
pomyślano o wielu sprawach i zabezpieczono tereny, gdzie takie centrum logistyczne można zbudować. Problem rewitalizacji bydgoskiego
węzła wodnego przewiduje budowę portu rzecznego. Oczywiście są
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też kłopoty, bo most kolejowy na wejściu do ujścia Brdy ma 3,4 m.
Wiadomo, że jest to coś, co urąga wszelkim współczesnym wymaganiom jeśli idzie o drogę wodną. To powinno już zniknąć przynajmniej
30 czy 40 lat temu.
Na koniec dodam, że obecny rozwój gospodarczy wymaga poszukiwania alternatywy dla transportu drogowego. Najważniejsze jest to,
żeby przede wszystkim iść małymi kroczkami – najpierw likwidacja
barier, o których była mowa, ale również przedsięwzięcia typowo inżynierskie, czyli określenie zakresu poszczególnych prac, konkretne
koszty – czy opłaca się, czy nie, kto ma za to zapłacić itd. Na to trzeba
znaleźć pieniądze. I niestety znaleźć odpowiedź, kto ma za to zapłacić?
Te pieniądze musimy znaleźć w budżecie państwa. Bo dalej możemy
coś zaoferować i korzystać z tego (ściągać pieniądze). Więc ta nowa
organizacja powinna przewidywać ponoszenie nakładów, ale też i odzyskiwanie pieniędzy. Na wodzie, na drogach wodnych trzeba zarabiać.

mgr inż. Dariusz Gronek

Kaskada dolnej Wisły - założenia, wdrożenie, konsekwencje
Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo
Reprezentuję Hydroprojekt - firmę, która w latach 1960-tych,
1970-tych była odpowiedzialna za przygotowanie programu budowy
kaskady Wisły. Oczywiście konferencja jest poświęcona szerokiej problematyce prawnej i kompetencyjnej w gospodarce wodnej. Poprzednie wystąpienia znakomicie diagnozują sytuację w niej. Natomiast ja
poświęcę czas jednemu wąskiemu problemowi na Wiśle. Nie mogę
się jednak oprzeć pewnym ogólnym konstatacjom na początku. Bo
jeżeli mówimy o definicji gospodarki wodnej z lat 20-tych XX wieku,
którą tutaj pani senator przytoczyła, a także jeżeli mówimy o celach
tej kaskady, która była projektowana w latach 60-tych, a przymierzano
się przecież do niej dużo wcześniej, bo już przed wojną, to trzeba
powiedzieć, że tym ludziom, którzy byli związani z tematem przyświecały te same cele. Panu prezydentowi Narutowiczowi przyświecał
cel elektryfikacji kraju, i elektryfikacja odbyła się wg jego założeń, jak
również wiele przedsięwzięć w gospodarce wodnej. A zatem ten cel,
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który postawili sobie inżynierowie Hydroprojektu, już wtedy nie był
celem odnoszącym się do żadnej ideologii ani mody. Bo tutaj jesteśmy
wielokrotnie oskarżani, również w wielu wydawnictwach, gazetach
itp., gdzie kaskadyzację przedstawia się jako coś złego, słyszymy o odwracaniu i betonowaniu rzek, o takich rozwiązaniach technicznych,
których ani polscy profesorowie na żadnej z uczelni ani politechnik
ani polscy inżynierowie nigdy w gospodarce wodnej i hydrotechnice
nie stosowali. I ja z tym stereotypem walczę za każdym razem, kiedykolwiek mam możliwość wypowiedzenia się. I chcę to tutaj na tej sali
jeszcze raz podkreślić głośno, w obecności wielu profesorów znacznie starszych ode mnie. Po prostu inżynierom w tej kaskadzie przyświecał cel rozwoju kraju. Rozwoju, który miał pchnąć ten rejon kraju
z Warszawy w kierunku północnym na lepsze tory rozwojowe. A te
lepsze tory to była i energetyka i gospodarka wodna i infrastruktura
wokół zbiorników. I muszę się też tutaj odnieść do jednej z wypowiedzi, że lepiej byłoby i mądrzej nic nie robić, bo nieekonomiczne są te
nasze założenia. Ale wystarczy spojrzeć na Szwajcarów i Norwegów,
którzy zbudowali najwięcej i w 90% z tego korzystają, by uznać, że
to nieprawda. W związku z powyższym chciałbym powiedzieć w odniesieniu do założeń głównych do tej kaskady, że miały one pchnąć
rozwój kraju i to nie była żadna ideologia - ani socjalistyczna, ani komunistyczna. To było myślenie inżynierskie, i takie inżynierskie jest do
dzisiaj. Do dzisiaj Hydroprojekt i inżynierowie, których mam zaszczyt
reprezentować uważają, że ten jeden pierwszy element kaskady, który
został wybudowany, czyli stopień wodny we Włocławku jest samotnym drzewem na pustyni, na której wieją wszystkie wiatry, i stanowi
bardzo poważne zagrożenie dla miejscowości poniżej, ale też stanowi bardzo słaby, źle wykorzystany element gospodarki wodnej kraju.
I gdybyśmy do tego podeszli konstruktywnie, i bardziej by w Polsce
słuchano inżynierów, tak jak to było w latach 20-tych XX wieku (gdzie
się podziwia, że tak dużo wówczas zbudowano i że pchnięto kraj do
przodu), to bym zachęcał Państwa do tego, żeby właśnie rzeczowo,
nie kierując się ideologiami ani modami przeanalizować pożyteczność
wykonanej pracy. Bo ta definicja gospodarki wodnej, o której mówiła
Pani senator na wstępie, podkreślała pożyteczność rozwiązań. I my się
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powinniśmy kierować pożytecznością, a nie dyrektywami. Dyrektywy,
jak sama nazwa wskazuje stanowią dyrektywne i kierunkowe sugestie
dla kraju, który ma nad nimi pracować. A zatem może je opracowywać
i wykorzystywać prawo w sposób, który dałby jak najlepsze efekty, czyli
tę pożyteczność naszemu krajowi. Nie powinniśmy się tym kierować
doktrynalnie, a niestety w wielu przypadkach i w gospodarce wodnej
tak się dzieje. Mówię tutaj np. o programie Natura 2000.
Mówiąc o kaskadzie Wisły, trzeba dodać, że pierwsze czym się musimy kierować, to świadomość, że gospodarka wodna, jak powiedziała
też na wstępie pani senator, wymaga długoterminowego planowania
i konsekwencji w działaniu. U nas nie ma ani jednego, ani drugiego od
wielu, wielu lat. Wszelkie założenia są zmieniane kadencyjnie. Ale jak
do tej pory żadnej z tych strategii czy polityk nie można było nazwać
strategią ani polityką, bo twórcy nie bardzo rozumieli co oznaczają te
słowa.
W związku z powyższym w imieniu Hydroprojektu, czy też w imieniu własnym jako inżyniera chciałbym powiedzieć, że należałoby zacząć od uratowania w sposób konstruktywny i przemyślany stopnia
we Włocławku. I nie narażania tego obiektu, ani miejscowości poniżej
na niebezpieczeństwo. Konstruktywne rozwiązanie to takie, które by
przynosiło dodatkowe efekty w długim przedziale czasu. Bo elektrowni
wodnych, czy energetyki wodnej nie można rozpatrywać przy analizie
ekonomicznej zwrotu w przedziale 5 lat. Bo to nie odnosi się do energetyki wodnej. Energetyka wodna powinna być rozpatrywana w przedziale 30-50 lat. Powinniśmy się trzymać tych realiów i konsekwentnie
je realizować. Nie ulegać ani ideologiom, ani modom. Ta moda i ideologia na eko, czy też twierdzenie, że my tu będziemy ekologiczni, jak
nic nie będziemy robić to ideologia znachorów w gospodarce wodnej.
Głoszona powszechnie, niszcząca każde przedsięwzięcie w tym kraju,
powodująca, że nie można żadnego zrealizować. Dziękuję bardzo.
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DYSKUSJA

Minister Stanisław Gawłowski

sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska
Szanowni Państwo.
W czasie dyskusji padło kilka propozycji dotyczących reformy
gospodarki wodnej, które jak można było zauważyć, wzajemnie się
wykluczają. Patrzą one na gospodarkę wodną bardzo skrajnie. Jest
to powód, dla którego tak trudno znaleźć najlepsze i najskuteczniejsze rozwiązanie, pozwalające skutecznie zarządzać wodami w Polsce.
Oczywiście możemy szukać takich rozwiązań wspólnie z Krajowym
Zarządem Gospodarki Wodnej, lub bez niego, z urzędem centralnym, lub nie, możemy przypisywać je do Ministerstwa Środowiska
lub innego resortu, ale jeśli ma to być realne, to nie ma możliwości
utworzenia osobnego ministerstwa. Realnie możemy mówić o tym,
gdzie przypisać gospodarkę wodną. Jeżeli będziemy się zastanawiać
jakie funkcje spełnia woda, a dzisiaj głównie koncentrujemy się na obszarach dotyczących transportu wodnego, turystyki wodnej (w jednej
tylko wypowiedzi czy w dwóch pojawił się problem dotyczący ochrony
przeciwpowodziowej), jeżeli dzisiaj się zastanowimy nad najbardziej
palącymi sprawami związanymi z gospodarką wodną, to trzeba zauważyć, że ochrona przeciwpowodziowa pojawia się jako największe zagrożenie. Przez to powinna być traktowana jako jedno z ważniejszych
działań, które należy przeprowadzać. Efekt końcowy z pewnością po
bardzo długich i dokładnych analizach pozwoli Państwu uznać, że Ministerstwo Środowiska jest dobrym miejscem lokalizacji tego działu
gospodarki państwowej - pod jednym tylko i wyłącznie warunkiem - że
Ministerstwo Środowiska będzie pamiętać, że wypełnia różne funkcje.
Będą wśród nich te związane z ochroną przyrody, ale też te dotyczące
innych obszarów jak choćby gospodarki wodnej, nie zawsze idące
w parze z funkcją typowo ochronną. Ktoś powiedział, że bardzo doktrynalnie trzymamy się niektórych historii, a nawet pojawiło się takie
motto, że bardziej musimy myśleć o tym co w Polsce, a mniej o tym co
w Brukseli. To prawda, lecz prawo europejskie i prawo polskie w tym
obszarze obowiązuje. Trzeba wiedzieć, że to prawo europejskie i prawo polskie nie mówi doktrynalnie, że nie wolno realizować czegoś na
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przykład na obszarach Natura 2000. Wolno i trzeba to robić, ale pod
określonymi warunkami.
Odnosząc się do referatu dotyczącego mitów – wygodnie jest siedząc w Warszawie zgadzać się na regulowanie rzek bez budowania
wałów. Jest to pewien problem, na który środowisko związane z gospodarką wodną sobie pozwoliło. W połowie lat 90-tych podjęto decyzję, że Wisła pozostanie ostatnią naturalną rzeką Europy, a więc tym
samym nie będzie się robiło nic. Przez całe lata środowisko związane
z gospodarką wodną nie zajmowało wyraźnego innego stanowiska.
Jednak jeśli w Polsce ma cokolwiek się zmienić, to musi to już nastąpić
na etapie szerszego myślenia o sprawach dotyczących wody, z poszanowaniem środowiska, przyrody, ze wszystkimi aspektami, wynikającymi dziś z prawa wodnego, z wyznaczanymi obszarami Natura 2000,
ale również z tym wszystkim co jest istotne z punktu widzenia funkcjonowania Państwa. Poglądy zawarte w referacie „Mity tradycyjnej
gospodarki wodnej” wynikają z modelowania Instytutu Meteorologii
i Gospodarki Wodnej. Gdybyśmy wykazali większe zdeterminowanie
i skutecznie usuwali drzewa i zakrzaczenia z międzywala, być może
(a z modelowania wynika, że poziom wody byłby o 20 cm niższy
w Sandomierzu) skutki byłyby mniejsze. Przez całe lata nie udało się
skutecznie przeprowadzić procesu usuwania drzew i krzewów, gdyż
ulegano presji środowisk ekologicznych. To że się z takim poglądem
wiele osób nie zgadzało nie miało znaczenia, gdyż głosu środowiska
w tej sprawie nigdy nie było słychać. Tylko i wyłącznie poprzez wspólne działanie, budowanie innych obrazów można osiągnąć w Polsce
społeczną akceptację dla określonych działań. Jeśli tego nie będzie, to
nawet z najlepszymi intencjami nie uda się pokonać różnych istniejących barier. Dziś, z punktu widzenia doświadczeń popowodziowych,
Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej usuwają drzewa i krzaki
również z obszarów Natura 2000, wydawane są derogacje. Wszystko
jednak – raz jeszcze należy podkreślić, powinno się odbywać w poszanowaniu prawa europejskiego i prawa polskiego. Jesteśmy zobowiązani
do wyznaczania obszarów Natura 2000, musimy być konsekwentni
w tej sprawie, ale też musimy potem wydawać derogacje i mówić, że
jedyny skuteczny sposób na ochronę ludzi przed powodzią wiąże się
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z koniecznością usuwania drzew z terenów powodziowych. To również
dotyczy torów wodnych. Dziś próbujemy realizować w ramach dorzecza Odry projekt dotyczący utrzymania toru wodnego na głębokości
1,8 m, co oznacza trzecią klasę drogi wodnej. Jest to warunek, by mogły
tam operować lodołamacze, a więc tym samym np. zabezpieczyć bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańców dolnej Odry. Ochrona
przeciwpowodziowa jest czymś znacznie ważniejszym niż np. utworzenie na rzece wyspy, czy zakrzaczenie.
Odnosząc się do sprawy Włocławka – problem da się rozwiązać na
kilka sposobów. Skrajnym sposobem jest nie robienie niczego, drugim
przeciwstawnym jest rozebranie stopnia, co spowoduje gigantyczne
koszty. Oba te sposoby zostały już odrzucone. Spośród wielu rozwiązań wybrano dwie alternatywy. Jedna mówi o budowie progu piętrzącego, co daje obciążenie budżetu państwa w wysokości około 1 – 2
mld zł, druga zaś o budowie zapory poniżej i wykorzystania pieniędzy
prywatnych.
Trzeba mieć nadzieję, że w obszarze gospodarki wodnej jest wiele
takich miejsc, gdzie da się rozwiązać wiele problemów poprzez partnerstwo publiczno-prywatne czy przez porozumienie z instytucjami
prywatnymi.
Skala potrzeb i przedsięwzięć jest ogromna, ale żeby ten proces
zmienić, zlikwidować wieloletnie zaniedbania potrzebny jest jednolity,
bardzo mocny głos środowiska związanego z obszarem gospodarki
wodnej, który będzie zawsze słyszalny, niezależnie od kolejnych ekip
rządzących. Jeśli ten głos będzie funkcjonował w świadomości publicznej parlamentarzystów, rządu, to nie da się jego lekceważyć. A jeżeli
będzie również słyszany głos dotyczący innych obszarów, to ten może
być dominującym i takie też będzie wówczas wydawanie pieniędzy.
Dziękuję.
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Minister Anna Wypych-Namiotko

podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury
Szanowni Państwo,
Funkcjonowanie i działalność Zespołu to pierwsza platforma, która tworzy pewnego rodzaju siłę polityczną, która stwarza presję na
rząd, który dzisiaj bardziej koncentruje się na infrastrukturze drogowej
i kolejowej, a nie na tym, co należy zrobić w dziedzinie śródlądowych
dróg wodnych, z uwzględnieniem całej gospodarki wodnej, z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, na bazie którego trzeba wyprowadzić
w strategii całą przeciwpowodziową infrastrukturę dróg wodnych. Od
samego początku kadencji obecnego rządu pojawiały się głosy mówiące o tym, że infrastruktura śródlądowych dróg wodnych powinna
być przeniesiona do Ministerstwa Infrastruktury, gdyż Ministerstwo
Środowiska nie zajmuje się de facto infrastrukturą. Jednak wspólna
polityka była taka, by mając Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej,
który jest w stanie ogarnąć swoimi kompetencjami funkcjonowanie
tej infrastruktury, pozwolić mu wykonywać zadania, pod warunkiem
posiadania wspólnej wizji, wspólnej polityki mówiącej o tym, jak należy podejść do tego zagadnienia. Każda bowiem restrukturyzacja, jaka
zostanie zarządzona grozi przede wszystkim stratą czasu i pieniędzy.
Rząd musi pracować w sposób zintegrowany. Politykę w zakresie gospodarki wodnej musi zatwierdzić Rada Ministrów. Każde z wymienionych dziś Ministerstw musi mieć w tym swój udział - zarówno Minister
Rozwoju Regionalnego, który patrzy na wszystko w szeroki sposób,
Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Rolnictwa, itd. Gospodarka wodna musi być zintegrowania. Żeby się przebić na decyzyjne sfery Rady Ministrów należy tworzyć pewne zarysy, trzeba tworzyć
platformę polityczną. Z drugiej strony w ramach pewnej działalności
i pewnego poczucia obowiązku i odpowiedzialności za to, co się dzieje
na śródlądowych drogach wodnych, również bezpieczeństwa na nich,
wykonywana jest praca – program rozwoju infrastruktury transportu
wodnego śródlądowego w Polsce w cz. 1 – analiza funkcjonowania
infrastruktury transportu wodnego śródlądowego. Oczekiwane jest za-
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kończenie prac nad opracowaniem programu przywrócenia parametrów eksploatacyjnych śródlądowych dróg wodnych, zleconego przez
Ministerstwo Infrastruktury.
Najważniejszą rzeczą w dziedzinie gospodarki wodnej jest myślenie
w sposób zrównoważony – o wszystkich jej elementach. Ważne jest
również to, że rząd stara się powoli budować wieloletni program, który
będzie skuteczny zarówno dla spraw przeciwpowodziowych jak i dla
transportu wodnego.

Leszek Karwowski

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
Szanowni Państwo,
Na konferencji była mowa o celach gospodarki wodnej. Zapewnienie powszechnego dostępu do czystej i zdrowej wody oraz istotne
ograniczenie zagrożeń powodowanych przez powodzie i susze w połączeniu z utrzymaniem dobrego stanu wód i związanych z nimi ekosystemów, przy zaspokojeniu potrzeb wodnych gospodarki kraju, to
cel nadrzędny opisany w powoływanym już dokumencie – w projekcie
Polityki wodnej Państwa do roku 2030. Można dyskutować, czy ten dokument jest lepszy czy gorszy. Jako projekt polityki, dokument ten rozczarował wiele osób oczekujących gotowych narzędzi. Ten dokument
mówi o trzech głównych podstawach reformy gospodarki wodnej:
–– wzmocnieniu rangi gospodarki wodnej poprzez podniesienie
rangi organu centralnego władzy wodnej;
–– reformę instytucjonalno-prawną (konieczność napisania na
nowo prawa wodnego)
–– dogłębną reformę finansowo-ekonomiczną gospodarki wodnej,
która musi w znacznym stopniu opierać się na własnych funduszach. Budżet państwa nie uniesie bowiem ciężaru nadrobienia
zaniedbań i utrzymania bieżącego.
Niestety, dokument ten utknął na uzgodnieniach wewnątrzresortowych.
W kwestii uregulowań przeciwpowodziowych – naturalne jest, że
ten kto zajmuje się działaniami po powodzi, w sytuacji zastoju chce być
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odpowiedzialny za to, co się dzieje przed powodzią, bo to skutkuje na
efekty jego późniejszej pracy. Natomiast to, że Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej został z całego tego procesu wyłączony jest błędem.
Ustawa przeciwpowodziowa nie jest korzystna dla gospodarki wodnej.

Aleksandra Czyżewska

pełnomocnik wojewody mazowieckiego
ds. programu bezpieczeństwa powodziowego dorzecza
Wisły środkowej
Szanowni Państwo,
Reprezentujemy spojrzenie na zlewnię sięgającą swoim obszarem
siedmiu województw. Deklarujemy współpracę nie tylko z analogicznym
programem górnej Wisły czy już istniejącym programem dla Wisły dolnej,
ale też z przedsięwzięciami i programami, które będą dotyczyły sekwencji
kolejnej, logicznej, dotyczącej zlewni Wisły dolnej. Prace rozpoczęły się
miesiąc temu. Są konstruowane w partnerstwie rządowo-samorządowym.

Wacław Kowalski

zastępca burmistrza Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy,
przewodniczący komisji morskiej
i rzecznej organizacji pozarządowych
Panie i Panowie, szanowni Państwo,
Chciałem sprostować kilka wypowiedzi, które padły na tej sali, a które są wypowiedziami niesprawiedliwymi. Prezentowane dane dotyczące
transportu śródlądowego w Niemczech, w krajach UE są nieprawdziwe.
Na jednej z poprzednich konferencji eksperci przytaczali dane z Unii
Europejskiej oraz prezentowali różnego rodzaju programy związane
z rozwojem transportu śródlądowego. Wiadomo więc, że ok. 30%, a nie
2% materiałów przewozi się w Niemczech transportem wodnym.
Padło również stwierdzenie, że infrastruktura wodna nie przynosi wzrostu zatrudnienia w różnych rejonach naszego kraju. Wystarczy jednak spojrzeć na Zbiornik Czorsztyński, wybudowany w 1997 roku, żeby zobaczyć
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jak wiele osób znalazło tam pracę i jak ośrodek ten skutecznie konkuruje
z Zakopanem. Powstają różnego rodzaju inicjatywy samorządowe – Wielka Pętla Wielkopolska – inicjatywa rozwoju turystyki, Pętla Żuławska czy
Szlak Wodny Króla Stefana Batorego z Warszawy na Niemen przez Kanał
Żerański, Narew, Biebrzę, Kanał Augustowski. Dalej Białorusini chcą się
włączyć do tego przedsięwzięcia. Do tego ostatniego programu zapisały
się wszystkie samorządy, wszystkie gminy, wojewodowie, prezydenci łącznie
z prezydentem Warszawy. To jest potencjał dla gospodarki w zakresie turystyki i rekreacji. Jeżeli w każdej miejscowości powstanie 5 miejsc pracy, a to
jest minimum, to ile ich powstanie patrząc całościowo...? Nie można więc
mówić, że infrastruktura wodna przeciwpowodziowa nie powoduje ożywienia gospodarczego w różnych rejonach kraju, bo to nieprawda.
Ogromna ilość listów otwartych, memoriałów na temat zarówno
gospodarki wodnej, wprowadzania programu Natura 2000 dociera
do właściwych adresatów. Można by zaprezentować je na takiej jak ta
konferencji, by zobrazować skalę problemu. W 2004 roku był wystosowany list otwarty do min. Jana Szyszko140 z prośbą o przeanalizowanie
pierwszej transzy programu Natura 2000, przeanalizowanie wpływu na
gospodarkę, na bezpieczeństwo powodziowe, na energetykę wodną, na
transport wodny. Analizy takiej jednak nigdy nie dokonano.
W branży wodnej panuje duży niepokój, gdyż to służby mundurowe
będą reformowały gospodarkę wodną. Chciałbym więc zapytać, czy ekspertów gospodarki wodnej nie stać na zreformowanie swojej organizacji?

Kpt. Jerzy Pielaciński

Żegluga Wyszogrodzka
Szanowni Państwo,
Zajmuję się żeglugą od 30 lat, od 15 lat prowadzę własną firmę, która na dzień dzisiejszy posiada około 20 statków, w tym dwie największe
Jan Szyszko - (ur. 19 kwietnia 1944 w Starej Miłośnie) – polski leśnik, nauczyciel
akademicki, profesor nauk leśnych, polityk, w latach 1997–1999 minister ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa w rządzie Jerzego Buzka, w latach
2005–2007 minister środowiska w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława
Kaczyńskiego, poseł na Sejm V i VI kadencji. [przyp. red.]
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tysiąctonowe barki, pozwalające na przewożenie tak dużych elementów
jak np. elementy Mostu Północnego. Jest z tym jednak problem. Na
razie udało się z takim elementem o wadze 650 ton przepłynąć tylko
uregulowany odcinek Wisły – z Gdyni do Płocka. Teraz czekam na
przybór wody, brakuje bowiem ok. 15 cm, by móc dostać się do Warszawy i przetransportować część mostu. Zakup stoczni w Płocku ma
służyć ożywieniu żeglugi na Wiśle, ale bez odgórnej pomocy w zakresie
choćby częściowego uregulowania Wisły nie da się po niej pływać.
Druga sprawa – ze względu na wprowadzenie unijnych przepisów
dla żeglugi śródlądowej, wprowadza się modernizację statków, ale nie
dba się i nic się nie robi w celu udrożnienia Wisły. Kiedyś Wisłą pływały statki, dziś jest ona wodną pustynią. Na odcinku Warszawa-Gdańsk
można nie minąć ani jednej jednostki pływającej. W przypadku jakiejkolwiek awarii statku nie można więc liczyć na żadną pomoc.

Edward Osowski

wicedyrektor zarządu, dyrektor handlowy,
Porty Żeglugi Bydgoskiej, członek Związku Polskich
Armatorów Śródlądowych
Zaprezentowane w jednym z referatów mity są z gruntu fałszywe
i bezpodstawne. Omówię więc, co w tej chwili robią polscy armatorzy,
którzy z uwagi na krytyczny stan dróg wodnych pracują głównie na terenie Unii Europejskiej, tak jak jeden z największych armatorów „Odra
–Trans”. Żegluga Bydgoska kiedyś pływała w Polsce, teraz głównie na
Zachodzie. W kraju pływa wyłącznie na relacjach lokalnych, ponieważ
na przewozach trasowych napotyka się bardzo duże trudności, z uwagi
na kompletną degradację Wisły. Jeszcze w latach 70-tych XX wieku cokolwiek w tym temacie robiono, ale od początku lat 80-tych następuje
degradacja i nie robi się nic. Co dla przykładu zrobiono w Niemczech
po połączeniu RFN z NRD? Zrobiony został węzeł Magdeburski na
Łabie, z doskonałą drogą wodną, w tej chwili Niemcy dochodzą do
Odry, robią kanały do Berlina. Koniec prac przewidziany jest na 2013
rok, kiedy to będą mogli płynąć Odrą Zachodnią do Szczecina statka-
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mi o wyporności do 2,5 tys. ton. W Niemczech bowiem realizuje się
Program Zrównoważonego Rozwoju Transportu. W Polsce tymczasem nie zrobiono nic, nie potrafimy też utrzymać tego, co mieliśmy.
W chwili obecnej odnawia się próg poniżej Włocławka i do końca
lipca od godziny 9.00 do 12.00 wstrzymuje się przerzut wody przez
stopień, co daje codzienne wahania wody około 1 m. Proszę sobie
zatem wyobrazić postępującą tam erozję, proszę wyobrazić sobie jak
niszczona jest Wisła. Nie ma innej drogi jak wybudowanie kolejnego stopnia w Nieszawie-Ciechocinku, i to dla fachowców nie podlega
żadnej dyskusji.
Jeżeli uregulujemy drogi wodne, zrobimy kaskadę Wisły, uregulujemy Odrę i zrobimy drogę wodną E-70 Wisła – Odra, to w ten sposób
zabezpieczymy Polskę przed powodzią. Bo nie chodzi to tylko o żeglugę, żegluga jest substytutem wykorzystania drogi wodnej. Chodzi
głównie o sprawy przeciwpowodziowe. Tracone corocznie pieniądze
z tytułu usuwania skutków powodzi można by wykorzystać na regulację dróg wodnych, nie mielibyśmy wówczas wielu problemów, mielibyśmy tanią energię elektryczną, wykorzystanie transportu wodnego
itd. Wniosek zasadniczy jest więc taki – Polska powinna przyjąć Konwencję AGNu141 i w oparciu o nią, czyli drogi wodne międzynarodowe
E-70, E-30 i E-40 opracować konkretny na poszczególne lata program
inwestycyjny, dotyczący Wisły, Odry, z połączeniem przez Łabę do
Dunaju i drogę wodną E-70. Jeśli tego nie zrobimy, to kolejne ciągnące
się latami dyskusje nie przyniosą żadnych efektów.

Prof. Marek Dzida

dziekan Wydziału Oceanotechniki
i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej
Szanowni Państwo,
Chciałbym zwrócić uwagę na transport wodny i regulację naszych
rzek. Robi się autostradę wodną do Gdańska, a powinna być ona zroeuropejskie porozumienie na temat głównych śródlądowych dróg wodnych o międzynarodowym znaczeniu (AGN) [przyp. red.]
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biona do Białorusi czy nawet Ukrainy, gdyż niezwykle potrzebna jest
autostrada Wschód-Zachód. Drogi wodne kończą się bowiem teraz
na Berlinie na Odrze. Dalej nie można płynąć. A te możliwości należy
wykorzystywać W Gdańsku, w Gdyni działają duże porty kontenerowe. Przypływają do nich największe kontenerowce – z 15, 20 tysiącami
kontenerów, które trzeba transportować dalej. Gdyby była alternatywna
dla naszych budujących się autostrad droga wodna byłoby znakomicie,
zwłaszcza, że istnieje Dyrektywa Europejska nakazująca zwiększenie
transportu towarów drogą wodną. Port w Gdańsku czy w Gdyni byłby
też alternatywą dla Białorusi, która nie posiada portów morskich.
W latach 2002 – 2006 był wykonywany duży projekt unijny INCOWATRANS, dotyczący ekologicznych statków śródlądowych. W planach jest skonstruowanie statku, który mógłby przepłynąć z Berlina
na Białoruś, dobrze więc, że tworzy się inwentaryzację dróg wodnych,
która mogłaby przy tej pracy bardzo pomóc. Projekt został wykonany,
nie wszędzie jednak da się przepłynąć, z powodu różnych utrudnień.
Przy współudziale biur konstruktorskich powstał projekt statku zarówno towarowego jak i pasażerskiego, przyjaznego środowisku. Przy
tej okazji warto skłonić się do wykorzystania naszych dróg wodnych
również w celach turystycznych i rekreacyjnych.

Prof. Andrzej Giziński

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Szanowni Państwo,
Na początku proszę, aby w publikacji wyraźnie zaznaczyć, że dyskutanci nie zgadzają się z zawartymi w referacie pana doc. Janusza
Żelazińskiego następującymi stwierdzeniami:
–– na str. 50 znajduje się zapis, że jako ....negatywne skutki typowe
dla każdej (małej i wielkiej) budowli piętrzącej..... – w samym
założeniu jest błąd naukowy. W biologii, w ekologii nie ma hipotezy prostoliniowej. Małe działa inaczej niż duże, wcale nie musi
działać tak samo, duże psuje mocno, małe psuje mało.
–– dalej – podstawowy błąd - ...zahamowanie procesów oczyszczania... – to jest nieprawda, to jest myślenie końca XIX / począt-
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ku XX wieku, oparte na stwierdzeniu, że zanieczyszczenie to
tylko materia organiczna i w związku z tym w wodzie płynącej
szybciej następuje mineralizacja i to jest oczyszczenie. To jest
zamiana nawozów organicznych na nawozy mineralne, bardziej
szkodliwe dla środowiska. To nie jest samooczyszczanie. Podstawowym mechanizmem samooczyszczania jest sedymentacja
zawiesin. Im powolniejszy ruch wody w rzece, tym większa sedymentacja. Budowanie zapór poprzecznych powoduje wzrost
intensywności samooczyszczania się wody. Tego rodzaju twierdzeń nie wolno w publikacjach zamieszczać.
–– i str. 51- ... w kraju nizinnym tak jak Polska... przy wielkich nakładach i kosztem całkowitej degradacji ekosystemów wodnych
i od wody zależnych... – i tu się chwilę nad tym zatrzymam,
bowiem jest to podstawowy argument tzw. ekologów, pseudoekologów, przez niektórych zwanych ekofilami, którzy cały czas
przeciwstawiają jakąkolwiek działalność człowieka, np. przeciwpowodziową, twierdząc, że musi ona powodować szkody w środowisku. To nieprawda. Przeciwdziałanie powodziom wcale nie
musi szkodzić środowisku, wręcz przeciwnie – pomaga środowisku, bo sama powódź, zalanie terenów, na których są szamba
powoduje często bardzo poważne szkody przyrodnicze, zalewane gnojowniki po każdej powodzi pogarszają jakość wód na
parę lat. To jest walka z zanieczyszczeniami i walka z powodzią.
To nie jest alternatywa, to jest koniunkcja.
–– kolejna sprawa – całkowita degradacja ekosystemów wodnych.
Od ponad 30-tu lat w Zakładzie Hydrobiologii w Instytucie
Ekologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prowadzone są badania dolnej Wisły od Wyszogrodu do Torunia,
w tym zbiornika Włocławskiego. Jest dokładnie odwrotnie niż
zostało to tu przedstawione – zbiornik Włocławski poprawia
jakość wody w Wiśle, zgodnie z zasadą samooczyszczania, co
nie zmniejsza różnorodności biologicznej, w wielu przypadkach
zwiększa ją i poprawia kondycję biologiczną lasów gostynińsko-włocławskich w sposób niezaprzeczalny. W literaturze jest podawany najdłuższy odcinek najlepszego korytarza ekologiczne-
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go dolnej Wisły właśnie na wysokości zbiornika Włocławskiego.
To jest pozytywne oddziaływanie na środowisko - i przyrzeczne
i w samej wodzie. Głoszone przez przeciwników regulacji rzek
tezy, że jest to jezioro zamiast rzeki (ale jak rzeka dalej płynie
to nie jest to woda stojąca) jest kłamstwem, podobnie jak to, że
zanikną wszystkie ryby reofilne. W zbiorniku włocławskim jest
5 nowych gatunków.
Wszystkie negatywne skutki dla środowiska są wymyślane i eksponowane przez zwolenników Natury 2000. Ten zapis jest traktowany
jako sposób na torpedowanie jakichkolwiek ingerencji w środowisko,
choćby miała być ingerencją pożyteczną. Bardzo proszę Senat jako ciało legislacyjne o rozważenie zasadności zastanowienia się nad zapisem
Natura 2000. Na to trzeba zrobić osobną konferencję – informującą,
jak zepsuto polskie prawo, wpisując do niego prawa ochrony przyrody,
jak dano argument przeciw działaniom przeciwpowodziowym. Proszę
przypomnieć sobie, że dyrektywy nie są dla Polski obligatoryjne, jeżeli
są sprzeczne między sobą. Dyrektywa ptasia i dyrektywa siedliskowa,
wmontowane w Naturę 2000 są sprzeczne z dyrektywą przeciwpowodziową. A dyrektywa przeciwpowodziowa powinna mieć priorytet.
I bardzo proszę, aby to był głos nie jakiegoś profesora, tylko Izby
wyższej polskiego parlamentu.

Jerzy Iwanicki
Chciałem się krótko odnieść do paru wypowiedzi, które padły
w trakcie konferencji. Po pierwsze, czy nam się to podoba czy nie, to
prawo europejskie nas obowiązuje, jesteśmy zobowiązani to prawo
przestrzegać. Jeżeli mówimy dalej o wzmocnieniu rangi gospodarki
wodnej, to nie uzyska się tego poprzez reformę instytucjonalną, czyli
powołanie ministerstwa lub ministropodobnego urzędu, tylko poprzez umożliwienie każdemu z nas dostępu do czystej wody, tak, by
się można było wykąpać, by można było ją bez szkody dla zdrowia
pić itd. Szukajmy rozwiązań systemowych, a nie instytucjonalnych.
Następną sprawą, o której była tutaj mowa, to kwestia transportu.
Jeden z dyskutantów gromko zaprotestował wobec tego, co mówił
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docent Żelaziński o przewozach w Niemczech. Otóż mam przed sobą
stronę rocznika statystycznego Republiki Federalnej Niemiec. W roku
2005 przewieziono transportem szynowym 201,7 mln ton, transportem wodnym 56,7 mln ton, o transporcie powietrznym nie mówię,
bo to jest w tysiącach ton ułamek miliona, za pomocą rurociągu 22,5
mln ton i za pomocą transportu drogowego 2 mld 612,4 mln ton. To
są oficjalne dane. Skoro tak dużo mówimy o transporcie, to chciałem
również zapytać, co się wozi Kanałem Żerańskim, który został wybudowany od początku do końca, miał być drogą transportu kruszywa do
Warszawy i specjalnie w tym celu został rozbudowany port na Żeraniu.
Co się tym kanałem wozi? Tak się dziwnie składa, że żwir transportowany z tamtego kierunku do Warszawy, jedzie samochodami.
Trzeba też wreszcie przyjąć do wiadomości, że transport wodny
jest środkiem przestarzałym, tak jak transport konny. Jedyną rozsądną
rzeczą i kierunkiem rozwoju, co do którego się wszyscy zgadzamy jest
rozwój transportu turystycznego i rekreacyjnego. Uważam, ze jest to
kierunek, który spowoduje rozwój miejsc pracy. Jestem gotów postawić tezę, że 1 kg złowionej ryby może kosztować 20 zł i 1000 zł. 20
zł wtedy, gdy łapie ją rybak i sprzedaje na bazarze, a 1000 zł wtedy,
kiedy umożliwimy ludziom korzystanie z łódek, hoteli i innych atrakcji,
powodujących, że ten zainteresowany taką kwotę zapłaci. Szukajmy
więc rozwiązań systemowych, optymalnych z punktu widzenia z jednej strony kryterium celu zasadniczego jaki nam wyznacza dyrektywa
ramowa, która jest prawem europejskim, a jednocześnie tak, żebyśmy
się mogli gospodarczo rozwijać, żeby nam to nie przeszkadzało. Natomiast nie wygłaszajmy demagogicznych opowieści o tym, jak to można
rozwinąć transport wodny, bo on się po prostu nie rozwinie, na to nie
ma najmniejszych szans.

dr Bronisław Kamiński

Minister Środowiska w latach 1989 – 1990
Szanowni Państwo,
W Polsce nie ma władzy wodnej. Kto więc odpowiada za gospodarkę wodną? – Rada Ministrów! Byłoby dobrze ustalić i zapytać Radę
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Ministrów, kiedy chciałaby swój obowiązek przekazać w sposób systemowy i zorganizowany władzy wodnej. Tworzyłem zlewniową gospodarkę wodną 21 lat temu, to były początki. A więc mamy 21 lat
bezczynności systemowej państwa w zakresie gospodarki wodnej. Czas
by ze względu na problem bezpieczeństwa i na racjonalność finansową
utworzyć system władzy wodnej, to znaczy tę strukturę, która jest zlewniowa (można ją modyfikować, ale musi być zlewniowa), wyposażyć
w komplet instrumentów prawnych, w samodzielność finansową, która by się rozwijała w kierunku samofinansowania gospodarki wodnej
przez użytkowników wody.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi powinna być profesjonalna i publiczna, w przeciwnym razie niczego się nie rozwiąże.
Z grupą przedstawicieli pozarządowych tworzyliśmy Narodową Strategię Gospodarki Wodnej, były między nami spory, ale zanotowaliśmy
też dość duży postęp w uzyskiwaniu kompromisu. Dzisiaj tą formułą
poszukiwania kompromisu jest zrównoważony rozwój, ale trzeba definiować pojęcie nadrzędnego interesu publicznego w sytuacji gdy cele
gospodarcze, społeczne i przyrodnicze wydają nam się rozbieżne. Im
bardziej publicznie i profesjonalnie będziemy to czynić, tym szansa
rozwiązania pozytywnego jest większa. Problemów gospodarki wodnej
nie rozwiąże się w kuluarach. Chciałem podziękować za podniesienie
rangi gospodarki wodnej poprzez zorganizowanie tego profesjonalnego spotkania. Jest to pewien krok ku rozwiązaniu problemów. Być
może takie spotkanie w profesjonalnym gronie należałoby również poświęcić problemom rozwoju zrównoważonego, bowiem dziś są to na
razie ogólne hasła, nie ma instrumentów prawnych, ukształtowanych
w zakresie rozwoju zrównoważonego. A to prawdopodobnie dziś,
skoro mamy tak wiele zaległości w rozwoju infrastruktury, paraliżuje
nam na swój sposób jej rozwój. Kraje zachodnie są w innej sytuacji,
ale generalnie wszystko jest możliwe, jeśli tylko znajdzie się formułę
wspólnego, profesjonalnego i w miarę publicznego działania. Dziękuję.
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Leszek Bagiński

dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Warszawie
Szanowni Państwo,
Spektrum poruszanych zagadnień jest bardzo duże. Z racji tego,
że jestem dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, jak
również polskim dyrektorem wodnym w Unii Europejskiej, chciałbym
się z Państwem podzielić pewnymi spostrzeżeniami z udziału w gremiach, dotyczącymi kształtowania się polityki Unii Europejskiej oraz
transponowania jej na grunt polski, tak, by znakomitą część tych
przedsięwzięć, o których była tu mowa można było zorganizować.
Zacząć należy od Ramowej Dyrektywy Wodnej, która jest „straszakiem w zależności od tego kto straszy, albo z czerwoną, albo z zieloną
czapeczką” – dotyczy ona tylko i wyłącznie jakości wód. Natomiast
jeżeli mówimy o zarządzaniu zrównoważonym rozwojem, to musimy mówić zarówno i ilości jak i o jakości. Bardzo dobrze oddała to
definicja przedstawiona przez prezesa Karwowskiego, która to definicja w moim przekonaniu i wiedzy wyczerpuje prawodawstwo Unii
Europejskiej. Idzie nawet dalej, gdyż w tej chwili toczy się dyskusja,
bo Komisja Europejska zapomniała o ilości wody. Jakość wody jest
stawiana na pierwszym miejscu i to musimy realizować na pewno, natomiast na problemy ilości wody państwa członkowskie coraz mocniej
zwracają uwagę. Odnosząc się do poruszanych wcześniej problemów
– zwłaszcza Ramowej Dyrektywy Wodnej i tego jak my jako Polacy ją
wdrażamy, muszę powiedzieć, że nie mamy się czego wstydzić. To nieprawda, że Polska nie ma kadr, lub że ma kadry słabe. Współtworzyłem
w 1991 roku Regionalne Zarządy gospodarki Wodnej. Na mój wniosek
powołanych zostało 7 takich zarządów i rola ich była zupełnie inna niż
w dzisiejszych czasach. Stało się tak, gdyż w 2000 roku niepotrzebnie
połączono Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej z Okręgowymi
Dyrekcjami Gospodarki Wodnej, które miały za zadanie administrowanie majątkiem Skarbu Państwa, czyli budowę zbiorników, ich utrzymywanie, utrzymywanie dróg wodnych. Wcześniej rola Regionalnych
Zarządów Gospodarki Wodnej była zupełnie inna – było nią tworzenie
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planów związanych z zarządzaniem wodami. Stąd być może powstało
takie zamieszanie.
Unia Europejska ma za dużo dyrektyw, oprócz tych wcześniej wymienionych są dyrektywy dotyczące dróg wodnych, energetyki wodnej
i energetyki w ogóle, związane z rolnictwem. Jest ich nadmiar, a każdy resort właściwy w tych sprawach te dyrektywy wdraża. W związku
z tym, że prawdą jest mowa o tym, że wszystkie resorty muszą się
zajmować gospodarką wodną, trzeba powiedzieć że tak jest w Europie
i na całym świecie. Ramowa Dyrektywa Wodna mówi tylko o problemach uzyskania dobrego stanu wód. Nasz system być może jeszcze
nawiązuje trochę do przeszłości, mówi się, że minister środowiska
musi rozwiązać wszystkie problemy gospodarki wodnej. Tak nie jest minister środowiska powinien stworzyć warunki, o których mówił pan
minister Karwowski, takie, które zapewnią uzyskanie właściwej jakości
i ilości wód dla innych użytkowników. Nie jest powiedziane, że minister
środowiska ma budować elektrownie wodne. Myślę więc, że mówiąc
o drogach wodnych można by się zastanowić nad utworzeniem Agencji
Dróg Wodnych, analogicznej do Agencji Budowy Autostrad, będącej
niezależną instytucją, szukającą środków finansowych i starającą się te
drogi rozwijać. Program powinien być stworzony w Ministerstwie Infrastruktury. Wracając do Dyrektywy – art. 47 mówi, że można budować wszystko, ale na pewnych zasadach. Te zasady mówią o wyższym
celu społecznym. Musi być dowód, że jest to potrzebne, że jest ekonomicznie racjonalne i że nie ma alternatywnego rozwiązania. I tym
się powinniśmy kierować.
Odnosząc się do referatu pana Żelazińskiego – nie możemy mówić,
że mamy 300 l3 wody na dobę na mieszkańca a tym samym jesteśmy
średnią w Europie. Proszę spojrzeć na strukturę tego zużycia, na to,
jak woda jest w Polsce zużywana.
Pan Sowiński wymieniał w swoim referacie wszystkie resorty odpowiedzialne kompetencyjnie za gospodarkę wodną, resort rolnictwa wymienił w drugim rzędzie na 8-ej kolejności. W Unii Europejskiej rolnictwo jest na 1-ym miejscu. W Unii Europejskiej nie mówi się o energetyce
wodnej, a o celu uzyskania jakości wody tkwiącym w rolnictwie, gdzie są
największe zanieczyszczenia obszarowe (a nie w przemyśle).
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Podsumowując - możemy robić wszystko, ale musimy robić to w sposób uzasadniony. Jeżeli uzasadnimy, że z Wisły można zrobić drogę wodną IV klasy i potrafimy to udowodnić i obronić, możemy to budować.
Odpowiadając na postawione wcześniej pytanie dotyczące Kanału
Żerańskiego – był on projektowany w latach 50-tych XX wieku, a więc
jest to stara wizja. Coś wybudowano, ale program nie został dokończony. Dziś służy turystyce, służy rekreacji, siedzą nad nim wędkarze. Burmistrz dzielnicy Białołęka prowadzi dyskusje o uruchomieniu
tramwaju wodnego. Bardzo dziękuję.

Prof. dr hab. Zygmunt Babiński

Dyrektor Instytutu Geografii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy
Szanowni Państwo.
Od 40 lat zajmuję się sprawami związanymi z procesami, występującymi poniżej stopnia wodnego we Włocławku, mianowicie procesami
erozyjnymi oraz całą doliną dolnej Wisły od ujścia Narwi do Ujścia
do morza Bałtyckiego. Trzeba zwrócić uwagę, że jest to najbardziej
podzielony system rzeczny w Europie, a może i na świecie. Nie ma
takiej drugiej rzeki, która w swoim górnym odcinku miałaby tak niską wodę. Jest to system, który w zasadzie nie nadaje się do niczego,
system, który w tej chwili nam szkodzi To co się stało ostatnio, jeżeli
chodzi o powodzie, jest wynikiem takiego, a nie innego charakteru
rzeki. I coś z tym trzeba zrobić.
Patrząc na 70-km odcinek Zbiornika Włocławskiego trzeba pamiętać, że jeżeli powiedziano A, jeżeli rozpoczęto kaskadowanie Wisły, to
trzeba to kontynuować. Nie ma innego wyjścia.
Jak wygląda Wisła dolna XXI wieku? Przy średnich stanach wody
nie przepłynie nią żaden statek, gdyż progi są niebezpieczne. Jednym
z pomysłów ekologów jest zbagrowanie rzeki. Jednak takie działanie
przyczyni się do procesu erozji. Dużo szczęścia jest w tym, że na odcinku do Ciechocinka występuje praktycznie glina morenowa. Gdyby
jej nie było problem byłby pewnie już rozwiązany, to znaczy zapora
już by nie istniała.
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Nawiązując do kolejnego odcinka już uregulowanego – aktualnie
odcinek erozyjny wszedł już w Toruń. W Toruniu wydano ogromne
pieniądze na zagospodarowanie pięknej wyspy. W wyniku procesów erozyjnych wyspa zostanie oczywiście osuszona i zdegraduje się to środowisko. Dochodząc do odcinka, o którym mówił pan prof. Bolt – pomysł
odciążenia Gdańska i możliwości przedłużenia tej żeglugi do Bydgoszczy, a nawet kto wie czy nie dalej, do Warszawy jest fantastyczny. Byłoby
znakomicie, gdybyśmy w sposób racjonalny zagospodarowali Wisłę, co
teoretycznie jest możliwe. Ale w obecnych realiach pozostaje to tylko
w sferze marzeń – nie osiągniemy poziomu 1,30 m, a jedynie 90 cm przy
średnich stanach wody. Możemy jedynie pomarzyć o tym, by wykorzystać
Wisłę dla celów żeglugowych czy turystki. A przecież to jest naprawdę
przyszłość. Widać, że na wszystkich dużych rzekach działa żegluga, na
Renie mogą równolegle obok siebie pływać trzy statki. I Niemcom się to
opłaca. Nam nie. Czy my możemy ten problem rozwiązać? Posiłkuję się
tutaj jednym przykładem – mianowicie przykładem Dunaju. Austriacy
doszli do wniosku, że im jest potrzebna energia elektryczna, więc Dunaj
jest całkowicie skaskadowany. I trzeba to pokazać jako wzorcowy przykład kompleksowego zagospodarowania rzeki. Nikomu nie przeszkadza
zapora. Jest ona upiększona, wkomponowana w środowisko. Za taką
pełną integracją środowiska wodnego ja również się opowiadam.
I jeszcze jedna sprawa - poprzez nieuregulowanie systemu Wisły
mamy powodzie. Czy jest jakaś możliwość rozwiązania tego problemu?
Padło tu pytanie, dlaczego mając świadomość, że ok. 800-900 osób
poniżej zapory włocławskiej jest zagrożonych w każdym momencie,
nic z tym nie robimy, nic się z tym nie dzieje. Przecież w dzisiejszych
czasach nie ma innego rozwiązania, jak tylko iść w dół, i z kaskadą
rozwiązać występujące problemy.
I wreszcie ostatnie zdanie o integracji społeczeństwa. Otóż przekazano do Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego dokumentację dotyczącą
utworzenia nowego kierunku studiów. Na Uniwersytecie Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy tworzony jest bowiem nowy kierunek – rewitalizacja dróg wodnych. Upatruję w tym jedyne wyjście, by realizując
takie cele jak energetyka czy żegluga przy okazji zrewitalizować drogę
wodną, czyli doprowadzić na zawalu do odnowienia środowiska.
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Janusz Steller

Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk,
Gdańsk, Wiceprezes Zarządu Towarzystwa Elektrowni Wodnych
Szanowni Państwo,
występuję tutaj również jako wiceprezes Towarzystwa Elektrowni
Wodnych. Cieszę się, że jest tu więcej kolegów, którzy reprezentują ten sektor, mamy przedstawicieli Towarzystwa Rozwoju Małych
Elektrowni Wodnych. Chciałem zwrócić uwagę, że wiele problemów, z którymi mamy do czynienia i o których tutaj mówiliśmy,
wynika z bardzo jednostronnego spojrzenia na obiekty gospodarki
wodnej, w szczególności te, z którymi my mamy do czynienia, czyli z obiektami hydroenergetycznymi. Z reguły nie docenia się ich
wielofunkcyjnego znaczenia. Jeżeli się mówi o zaporze, przy której
jest elektrownia, to się myśli o produkcji energii. A nawet jeżeli się
myśli tylko o energetyce, to nie wolno zapominać, że taka kaskada
jak kaskada dolnej Wisły miała być przede wszystkim źródłem mocy
interwencyjnej, regulacyjnej, która tak bardzo jest potrzebna dzisiaj,
w okresie rozwoju energetyki wiatrowej.
Z jednostronnym postrzeganiem mamy do czynienia także w Ministerstwie Środowiska i to jest jeden z głównych problemów. Dlaczego Ministerstwo Środowiska nie czuje się odpowiedzialne za łodzie,
za retencję, za obniżenie CO2? A jeżeli mówi już o obniżeniu CO2,
to myśli o wychwytywaniu, co właściwie prowadzi do zmniejszenia
sprawności cyklu (wiadomo, że tego węgla potrzeba 20-30% więcej),
a więc zupełnie ignoruje takie kwestie jak ochrona zasobów naturalnych. W końcu dobrze wiadomo, że 1 MWh to około 500-700 ton
CO2 i dobrze jeżeli uzyskuje się ją ze źródła odnawialnego, czystego, takiego właśnie jak energetyka wodna. Chciałbym zwrócić uwagę,
że jednostronne spojrzenie na różne sprawy jest źródłem bardzo
wielu problemów.
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Bogusław Kuba Puchowski

Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych
Szanowni Państwo,
Chciałbym zwrócić uwagę, że w rozmowach o stanie gospodarki
wodnej w Polsce, brakuje jeszcze spojrzenia na temat przez pryzmat
mniejszych cieków. Te małe cieki powodują duże wody. Jeśli mówimy
o transporcie, o żegludze i o turystyce to one również rozwijają się na
mniejszych ciekach. Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych zaczyna promować traktowanie wody jako zasobów naturalnych,
jako majątku narodowego, chcielibyśmy w kontekście energetyki traktować je podobnie jak biały węgiel. Skarb Państwa wydaje ogromne pieniądze na poszukiwanie złóż gazu, na import surowców, ponosimy koszty
szkód górniczych, natomiast zupełnie lekceważymy potencjał chociażby
energetyczny stopni wodnych w Polsce. Warto zwrócić uwagę na to, że
w Polsce Skarb Państwa nie wie ile mamy stopni wodnych. Nie możemy
się ich doliczyć, i nie mówimy o sztukach, a o tysiącach sztuk. Dobrze
się stało, że rząd powołał niedawno interdyscyplinarny zespół międzyresortowy do zinwentaryzowania stopni wodnych. Zaczynamy więc wreszcie inwentaryzować stopnie wodne. Kiedy mówimy o finansowaniu, to
trzeba zadać sobie pytanie, jak można finansować gospodarkę, w której
nie wiadomo ile jest jej podstawowych elementów, takich jak np. stopnie
wodne. Ważne jest pokazanie kontekstu tej sprawy. Profesor Majewski
mówił o rozwoju energetyki wodnej w latach 50-tych i 80-tych. Chcę
zwrócić uwagę, że jest to okres świadomej dewastacji gospodarki wodnej
w Polsce. W latach 50-tych mieliśmy 8700 czynnych siłowni wodnych.
Na końcu okresu, o którym mówił Pan profesor, zostało ich niewiele
ponad 200. Dzisiaj mamy 700. W tym kontekście musimy rozpatrywać
rozwój energetyki wodnej, jak również działania m.in. Ministerstwa Środowiska. Jeśli dewastujemy 9 na 10 obiektów, to trzeba przypuszczać, że
jest to świadoma dewastacja.
Mówimy w energetyce po pierwsze o generacji rozproszonej,
o tej energetyce niewielkiej. Polskie prawo mówi, że należy bezwzględnie wykorzystać istniejący potencjał hydroenergetyczny.
Mamy w Polsce stopnie wodne, przy których należałoby wykorzy-
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stać potencjał energetyczny. Skarb Państwa poniósł koszty, które
kompletnie sobie lekceważymy. Ale przecież system energetyczny
w Polsce jest tak specyficzny, że bez mocy regulacyjnej nie będzie
rozwoju energetyki. I to jest bardzo ważna rzecz. Mówię to w kontekście stopni już istniejących, czyli tych które nie wpływają negatywnie na środowisko. Mamy w polskiej hydroenergetyce ogromne doświadczenie. Potrafimy więc przewidzieć, co można zrobić.
Uwag tzw. ekologów, mówiących o zagrożeniach dla środowiska
trzeba wysłuchać, ale pamiętać jednocześnie, że posiadając takie
doświadczenie bezwzględnie możemy wskazać przypadki niekorzystne. Potrafimy też wyciągnąć z nich wnioski i zbudować dziś
obiekty poprawnie czy też bardzo dobrze funkcjonujące, a nawet
poprawiające środowisko. Prosta rzecz – bardzo wiele parków narodowych i parków krajobrazowych w Polsce powstało w obszarach
cofki elektrowni wodnych. Wdecki Park Krajobrazowy powstał na
przykład na obszarze od zapory w Gródku poczynając na końcu
cofki w Żurze kończąc.
Na koniec jeszcze jedna istotna sprawa – posiadamy w energetyce
nowe technologie, technologie na niskie spady, na małe rzeczy itd.
A w kwestii finansowania - postawiliśmy problem na głowie – wycinamy drzewostan z międzywala. Oczywiste jest to, że trzeba go wyciąć.
Natomiast zapominamy, że jest on dzisiaj w gospodarce wodnej kosztem. W normalnie prowadzonej gospodarce byłby on przychodem.
W dolnej Wiśle mamy dwie największe ciepłownie na biomasę w Polsce – w Świeciu i w Kwidzyniu. W obu są porty. Na całym tym odcinku wycinamy drzewa i ponosimy za to koszty, a przecież należałoby
i można by było na tym zarobić. Polska wykorzystuje swój potencjał
hydrotechniczny w 17%, to jest najmniejszy procent w skali Europy,
która wykorzystuje go w 46%. Ale cały świat widzi też , że Polska jest
świetnym rynkiem do inwestowania. I jeśli zwycięży w Polsce zdrowy
rozsądek, to będą chcieli inwestować.
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Senator Andrzej Person

przewodniczący Senackiej Komisji Emigracji i Łączności z Polonią
Szanowni Państwo,
Media podały dziś informację, że w Brazylii powstaje największa na
świecie elektrownia wodna. Kilka lat temu byłem członkiem delegacji
senackiej z panem marszałkiem na czele i miałem okazję oglądać elektrownię Itaipu, o mocy 12 tys. MW. Jej dyrektorem był wtedy jeszcze
nasz rodak, pan Samek, który zaoferował w razie potrzeby pomoc
w charakterze konsultanta. Na tę potrzebę czekamy my wszyscy. Byłem
bowiem świadkiem wbicia 1 łopaty we Włocławek prawie 50 lat temu
Podziwiam zresztą fantastyczną pracę we Włocławku i myślę dzisiaj po
raz pierwszy bardzo optymistycznie. Jestem przekonany, że wreszcie
coś się udało.

Mirosław Bieliński

Prezes Zarządu Energa S.A.
Szanowni Państwo,
Budowa zapory na Wiśle jest jednym z naszych kluczowych projektów inwestycyjnych i jesteśmy świadomi jak trudny jest to projekt.
Chciałbym to podkreślić. Jest to projekt, który będzie zrealizowany,
ponieważ poprawia bezpieczeństwo regionu i mieszkańców. Z ekologicznego punktu widzenia jest to projekt, który jest realizacją zasady
mniejszego zła. Natomiast Energa zainwestuje w ten projekt pieniądze
tylko i wyłącznie z powodów biznesowych, inaczej nie może. Chcemy zainwestować jak najwięcej pieniędzy, bo chcemy też jak najwięcej
zarobić. Ale dzisiaj z różnych wyliczeń wynika, że ten projekt się nie
domyka, być może nie wszystko w kosztorysie ENERGA będziemy
w stanie sfinansować. Jest to projekt trudny, instrumenty wsparcia dla
tego typu inwestycji nie są wystarczające. Tym niemniej w dobrej wierze
prowadzimy przygotowania do inwestycji, płacimy faktury i jesteśmy
przekonani, że dzięki współpracy dojdziemy do celu. I tutaj chciałbym
podziękować za zainteresowanie projektem, z jakim spotykamy sie na
co dzień. Mamy na dzisiaj bardzo dobre relacje z różnymi instytucjami
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na szczeblu państwowym, krajowym, z samorządami i chcielibyśmy,
aby było tak dalej. Sami drugiego stopnia na Wiśle nie zbudujemy,
a mamy świadomość, że skoro udało się w otoczeniu tego projektu zainicjować dyskusję na temat kaskady dolnej Wisły, to jasne jest, że jeżeli
koncepcja budowy drugiego stopnia padnie, to i nie będzie szerszych
prac narzecz zagospodarowania rzeki. Dziękuję bardzo.

Zbigniew Siedlarz

Społeczno-Ekologiczne Stowarzyszenie Miłośników
Ziemi Niepołomickiej
Szanowni Państwo,
Można powiedzieć, że jesteśmy trochę dziwnymi ekologami, gdyż
domagamy się budowy dwóch stopni wodnych na górnej Wiśle – stopnia wodnego Niepołomice i stopnia wodnego Podwale. Domagamy się
budowy tych dwóch stopni głównie z powodu przesuszenia terenów
nadrzecznych, a zwłaszcza terenów Puszczy Niepołomickiej, która
może ulec zagładzie. Puszcza Niepołomicka jest zielonymi płucami
Krakowa, jest to teren odwiedzany przez krakowian, jest ważnym terenem rekreacyjnym i obawiamy się, że jeżeli nie zostanie wybudowany stopień wodny Niepołomice, a zwłaszcza stopień wodny Podwale,
najcenniejsze tereny nadrzeczne czyli rezerwat Koło, rezerwat Kobyle
Wiślisko i rezerwat Lipówka ulegną zagładzie. Tam są 200-letnie starodrzewy dębowe, które zaczynają usychać. Nadleśnictwo Niepołomice
alarmuje o różnych niepokojących rzeczach, które tam się dzieją, usychają jesiony, usychają dęby. Dlatego stwierdziliśmy, że musimy zaangażować się w budowę stopnia wodnego Niepołomice i Podwale. Dzięki
Parlamentarnemu Zespołowi ds. Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej,
ten projekt zaczął żyć, dzięki poparciu prezesa Krajowego Zarządu
Gospodarki Wodnej budowa stopnia wodnego Niepołomice znalazła
się w programie przeciwpowodziowym zlewni górnej Wisły. Niestety
nie znalazł się w nim stopień wodny Podwale, ale walczymy o niego.
Dlaczego chcemy jeszcze wybudować ten stopień wodny? Gdyż jest
to kontynuacja rozbudowy kaskady górnej Wisły. Na górnej Wiśle od
Oświęcimia do Krakowa wybudowano 6 stopni wodnych i to nie głów-
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nie na potrzeby żeglugi śródlądowej, lecz w celach stabilizacji koryta
rzeki, gdyż Wisłą nie jest naturalną, dziko płynącą rzeką. Zwłaszcza
górna - od Oświęcimia do Sandomierza jest rzeką uregulowaną.
Pierwsze trzy stopnie powstały, by zapewnić wodę technologiczną
dla krakowskich dużych zakładów, takich jak huta Lenina. Zapomniano
jednak o Niepołomicach, o dalszych stopniach wodnych. Dlatego też
uaktywniła się erozja denna, a po ostatniej powodzi erozja boczna,
zagrażająca stateczności wałów przeciwpowodziowych. Jeżeli teraz
zostanie przerwany wał w Niepołomicach, zostanie zalana cała strefa
przemysłowa i niektóre z gmin, będą duże straty i gospodarcze i społeczne. Sama gmina Niepołomice na zabezpieczenia przeciwpowodziowe wydała w czasie walki z powodzią w ubiegłym roku 2 mln zł.
Uważamy też, że Wisły nie należy się bać, chcemy ją wykorzystać
na potrzeby energetyki wodnej. Tutaj liczymy na zielone światło od
Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, które pozwoli na powielenie metod wypracowanych z koncernem Energa. Mamy bowiem
sygnały od inwestorów, że bardzo chętnie budowaliby stopień wodny
Niepołomice i Podwale w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
Chcemy też rozwijać żeglugę i turystykę, bo Niepołomice leżą w obszarze metropolii krakowskiej i liczymy, że dzięki wykorzystaniu Wisły
w naszej niepołomickiej gminie rozwinie się turystyka. Dziękuję.

dr Witold Milewski

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa
Szanowni Państwo,
Od 80-u lat zajmujemy się zagadnieniami ochrony przed powodzią.
Chciałbym krótko powiedzieć o możliwości znalezienia dodatkowych
pieniędzy na prace, o których była mowa we wcześniejszych wystąpieniach. Powiedziano już, że straty spowodowane powodzią zeszłoroczną
i tegoroczna wyniosły 1 % PKB. Natomiast roczne straty powodowane
przez korozję wynoszą 75 mld zł. To jest suma, która w porównaniu
z innymi krajami plasuje nas niestety w gorszym miejscu. Miałem zaszczyt i szczęście współuczestniczyć w opracowaniu metod ochrony
przed korozją zapory wodnej w Czorsztynie, szczytowo-pompowej
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w Żarnowcu, i z wielkim zainteresowaniem chciałbym dowiedzieć się
jak te nasze metody na ówczesne czasy nowoczesne, sprawdziły się.
Jeśli chodzi o Czorsztyn, zastosowana tam metoda miała być uzupełniona o opracowaną przez Politechnikę Gdańską metodę elektrochemicznej ochrony konstrukcji. Ze względów finansowych ta metoda nie
została wprowadzona. Nie wiem, czy wobec tego sprawdziły się same
powłoki ochronne, które zostały zastosowane. Informacja taka byłaby niesłychanie istotna dla przyszłych budów tego rodzaju w Polsce.
Chcę powiedzieć, że w krajach w tej chwili przodujących technicznie
istnieje tzw. zarządzanie korozją, czyli planowe działanie mające na
celu monitorowanie i przeciwdziałanie zjawiskom korozji, w celu ograniczenia jej skutków. Gdybyśmy dzisiaj w Polsce wprowadzili tylko
tego typu system, istnieje możliwość oszczędzenia co najmniej 1/3
sumy ponoszonych strat, bez żadnych nakładów inwestycyjnych. To są
przysłowiowe pieniądze „leżące na ulicy”. Tę sytuację przedstawiliśmy
w Ministerstwie Gospodarki, nie uzyskała ona jednak odpowiedniej
rangi. Przedstawiliśmy ją również w otwartym liście do premiera, który
wysłany został w imieniu całego przemysłu polskiego 2 lutego 2011 r.
Odpowiedzi na ten list do dziś również nie dostaliśmy.

Mirosław Czerny

dyrektor ds. programowych Centrum Turystyki Wodnej PTTK
Szanowni Państwo,
Chciałbym odpowiedzieć na zadane tu pytanie, co pływa kanałem
Żerańskim? Powiedzieć trzeba, że nie pływa tam za dużo – jeden
stateczek na Zalew Zegrzyński, czasem jakieś jachty. Pamiętać trzeba jednak, że jest to fragment drogi wodnej z Wisły na wspominany
tutaj Kanał Augustowski, prowadzącej na Bug, a na co dzień prowadzącej również na Mazury. Ale jest też tam miejsce, gdzie „życie
pośmiertne” znalazły barki, którymi kiedyś zwożono materiały na
odbudowę Warszawy. Ja bym postawił pytanie – dlaczego gdy był budowany chociażby stadion narodowy, to dzień i noc tysiące wielkich
ciężarówek rozjeżdżało miasto a czasami i ludzi, a nie skorzystano
z takiej możliwości, żeby ruiny starego stadionu i materiały na nowy
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stadion transportować wodą? Pisałem o tym kilka lat temu jako postulat w tekście „Spływać z Europy”. Padały tutaj uwagi krytyczne
dotyczące programu „Natura 2000”. Parę lat temu uczestniczyłem
w zespole powołanym przez Ministra Środowiska. Ekspertem był
przedstawiciel hiszpańskiego Instytutu, zajmującego się wodami,
i czego nie mogliśmy zrozumieć – podwójnie tam usytuowanego.
Była to placówka wspólna – hiszpańskiego Ministerstwa Środowiska
i Ministerstwa Infrastruktury. I całkiem nieźle obie te funkcje instytut pełnił. Różnice przy obszarach „Natura 2000” hiszpańskich
i polskich polegały, co wynikało z dyskusji na tym, że w Polsce łapie
się jednego ptaszka albo owada i na tej podstawie wypełnia wniosek,
który musi być zatwierdzony, jeżeli nie ma kontropinii. W Hiszpanii
opracowuje się zaś kartę takiego obszaru, wyraźnie pisząc, co wolno, co nie, co trzeba, czego nie, w związku z tym, że każdy obszar
ma inne warunki. U nas również inna jest sytuacja z Biebrzańskim
Parkiem Narodowym, a innym parkiem Ujścia Warty. I to są banalne
rzeczy, ale dla wielu ekologów i urzędników trudne do zrozumienia.
Jest instytucja nazywająca się British Waterways. Przesiedziałem kiedyś wiele godzin nad stronami ich instrukcji, dotyczącymi inwestycji
nad wodami, pod wodami i na wodzie. Wynika z niej obowiązkowa
konsultacja na etapie lokalizacji, projektowania, wykonawstwa, eksploatacji. I nawiązując do jednego z ostatnich głosów – instrukcje
ich są tak precyzyjne, że nawet podają do jakich elementów jakie
farby wandaloodporne i korozjoodporne należy stosować.
Podpisuję się pod tymi wszystkimi głosami, które mówią że
w pierwszej kolejności różnymi metodami należy udrożnić Wisłę
między Gdańskiem a Bydgoszczą, tak by mogła pełnić różne funkcje,
zarówno wiślane jak i związane z międzynarodową drogą wodną, turystyczne, ekologiczne i inne.
Jeżeli tutaj wspomniano o małych elektrowniach wodnych, to musze
powiedzieć, że z przyjemnością wnioskowałem o nagrodę przyjaznego brzegu dla jednej z firm, która zbudowała małą elektrownię wodną,
a obok hotel, nurkowisko, wędkowisko, wypożyczalnię kajaków. Jest tam
prowadzona bardzo różnorodna działalność, a oprócz tego pełniona jest
również funkcja małej retencji, ochrony przeciwpowodziowej itd.
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Dariusz Gronek

Prezes Zarządu Hydroprojektu Sp. z o.o.
Szanowni Państwo,
Chciałbym zaapelować do parlamentarzystów o zainteresowanie się partycypacją energetyki w utrzymanie rzek i zbiorników,
czyli sprawą nieuregulowaną od zakończenia II wojny światowej.
Oczywiście w ostatnich latach jest lepiej, ale wiadomo, że ta sprawa nigdy nie była systemowo uregulowana. A może być przyczyną
wielu różnych kłopotów i niedostatków w gospodarce wodnej. Beneficjentem różnych piętrzeń na rzekach jest bowiem energetyka,
gospodarka wodna natomiast ponosiła przez lata koszty utrzymania
tych obiektów, podczas gdy przychody są generowane gdzie indziej.
I ta sprawa nie ma uregulowania jasnego i systemowego w naszym
prawodawstwie.
I jeszcze dwa słowa o energetyce i hydroenergetyce. Energetyka
w Polsce jest oparta głównie o węgiel kamienny i o spalanie czyli
elektrownie termalne. Myśli się o elektrowni nuklearnej, buduje się
też elektrownie gazowe. Wszystkie te trzy typy elektrowni wymagają
udziału hydrotechniki i wody chłodzącej. Jeżeli myślimy o nuklearnej
elektrowni w Polsce, to ona może być zlokalizowana tylko w pobliżu
obiektów, które gwarantują wodę chłodzącą. To co Państwo obserwowaliście w Japonii - dramat Fokushimy – był spowodowany tym, że
brakowało zasilania do pompowania wody. Elektrownia ta miała 5 różnych możliwości zasilania i wszystkie padły podczas trzęsienia ziemi
i tsunami. Więc jeżeli myśli się o nuklearnych elektrowniach to trzeba
mieć źródła niezależnego i pewnego zasilania w prąd. I w świetle tego,
co zostało tu dziś powiedziane, że hydroenergetyka nie jest taka ważna
bo może dostarczyć energii na poziomie 10% całego systemu energetycznego, to trzeba zauważyć, że ten prąd jest ważny z innej przyczyny,
bo on ma właśnie znaczenie systemowe. Nie wiem dokładnie jak jest
z Włocławkiem, ale wydaje mi się, że ponosi on odpowiedzialność za
ewentualne podtrzymanie Bełchatowa. Czyli te elektrownie wodne ze
względu na pewność generowanego prądu mają bardzo ważne znaczenie w systemie energetycznym kraju. Zarówno elektrownie gazowe,
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węglowe, jak i nuklearne wymagają chłodzenia. A nuklearne szczególnie. Trzeba być tego świadomym.
I jeszcze dwie rzeczy – biomasa i wiatr oraz hydroenergetyka.
Wczoraj w Parlamencie padła wypowiedź rzecznika jednej z partii, iż
nie będzie ona popierała budowy nuklearnej elektrowni, bardziej będzie się ona skłaniać do popierania biomasy. To świadczy o zupełnej
niewiedzy, nieświadomości. Musielibyśmy bowiem wszystkie nasze
pola zamienić w hodowle tej biomasy i też by jej prawdopodobnie nie
starczyło na pokrycie tych MW.
Trzeba też zauważyć, że gaz, węgiel, uran, słomę - wszystko to musimy wyhodować, wydobyć, kupić. Natomiast woda spada z nieba. I na
odcinku od Warszawy do Gdańska mogłaby ta sama woda przepłynąć
przez siedem, osiem elektrowni.
Ostatnia sprawa dotyczy przepławki dla ryb i tego, co jest poruszane jako słaby punkt hydrotechniki. W roku 1936 na projektowanej
ówcześnie zaporze w Rożnowie, która była pierwszą w Polsce tego
wymiaru została zaprojektowana przepławka, która jest arcydziełem
tej sztuki do dzisiaj. I choć wtedy nikt nie znał słowa ekologia, polscy
inżynierowie świetnie sobie poradzili z tym problemem.

Andrzej Tersa

Energia – Hydro, Prezes Zarządu Towarzystwa
Elektrowni Wodnych
Szanowni Państwo,
Chciałem się odnieść do jednej uwagi mówiącej o tym, że energetyka nie uczestniczy w utrzymaniu cieków i stopni wodnych. Otóż to jest
rzeczywiście nieuregulowane, lecz sytuacja dzięki naszej współpracy
z gospodarką wodną rozwija się w tym kierunku, by obalić tę opinię,
by udowodnić, że zarówno na Wiśle we Włocławku, jak i na rzekach
Pomorza współpracujemy w utrzymaniu cieków, współponosimy koszty i tym sposobem tworzymy dobrą praktykę. Dziękuję.
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Leszek Bagiński

dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Warszawie, ad vocem
Po pierwsze chciałem potwierdzić to co mówił przed chwilą pan
prezes, że energetyka partycypuje w kosztach utrzymania stopnia wodnego we Włocławku. Chciałem również powiedzieć, że prawo wodne mówi, że kto ponosi korzyści, partycypuje w kosztach utrzymania.
Problem polega na tym, że prawo wodne mówi ogólnie, natomiast
nasza współpraca z Energią we Włocławku skutkuje tym, że musieliśmy zawrzeć umowę cywilno-prawną, czyli musieliśmy się dogadać
na jakich warunkach, jakie pieniądze i na jaki cel będą przekazywane
przez energetykę.
I jeszcze jedna uwaga odnośnie wystąpienia pana prezesa Gronka
i biomasy. Pól, panie Prezesie to może nam nie zabraknie, zabraknie
nam wody. O tym się mówi teraz otwarcie, żeby zaspokoić potrzeby
energetyczne w kontekście biomasy, zabraknie nam wody. Dziękuję
bardzo.

Leszek Karwowski

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, ad vocem
Proszę Państwa, sprowokował mnie trochę swoją wypowiedzią pan
prezes Gronek, a poza tym jedno z wcześniejszych wystąpień – pana,
który zajmuje się elektrowniami. Bardzo mi się spodobało podejście,
że do wody będziemy podchodzić jak do zasobu. Jestem geologiem,
więc jest mi to bardzo bliskie. Ale też chciałem powiedzieć, że czasami
brakuje mi następnej konsekwencji tego słowa – czyli kwestii poszukiwania zasobów. Koszty ich poszukiwania i wydobywania ponosi ten,
który z nich korzysta. Bardzo często, tu padło już takie stwierdzenie,
Skarb Państwa nie wie, co ma. To jest jedna strona, ale nie oczekujcie
Państwo, że Skarb Państwa poda Państwu na tacy wszystkie informacje
i wszystkie rzeczy, które są potrzebne do eksploatacji w elektrowni.
I jeszcze tylko uzupełnienie do wypowiedzi pana Iwanickiego. Mam
wielką prośbę – proszę słuchać uważnie. Ja nie mówiłem tylko o orga-
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nizacji, mówiłem o trzech nogach reformy. I absolutnie, można mieć
najpiękniejszy schemat, ale jak nie ma pieniędzy, można ten schemat
powiesić na ścianie. Można mieć pieniądze, a mając złą organizację,
wyrzucić te pieniądze w błoto. Mając złe prawo można obydwie te
rzeczy załamać. I o tym właśnie mówiłem w swoim wcześniejszym
wystąpieniu.

dr Tomasz Sowiński

Prezes Związku Miast Nadwiślańskich
Dziękuje bardzo. Akurat pan Iwanicki twierdził, podobnie jak minister Gawłowski, co prawda każdy w innym kontekście, że powołanie ministerstwa nie rozwiązuje sprawy, bowiem chodzi o system.
Powołanie ministerstwa jest zwieńczeniem systemu, trzeba ten system utworzyć, trzeba go zorganizować i mieć nową wizję gospodarki
wodnej, zintegrowanej, o czym mówiła pani minister Namiotko. Ale
ja nie zgadzam się z twierdzeniem, że wystarczy zintegrowanie. Nawet najlepsze zintegrowanie, które nie ma gospodarza, czyli również
osoby odpowiedzialnej, może, a na pewno nie da tych efektów, które
mogłyby dać działania, mające gospodarza. Polskie przysłowie „Pańskie oko konia tuczy„ - w odniesieniu do gospodarki wodnej mówi
o tym, że jeśli jest gospodarz to dba, nie ma gospodarza, to przede
wszystkim w sytuacjach zagrożenia, niebezpieczeństwa, w sytuacjach
powodziowych, nie ma odpowiedzialnego za wszystko. I w takim momencie mamy przepychankę jak w zeszłym roku, gdzie poszczególne resorty odbijały między sobą piłeczkę, kto tak naprawdę powinien
co robić. Oczywiście nie ma mowy, aby ktokolwiek inny niż państwo
mógł udźwignąć taki problem jak gospodarka wodna. I dlatego mówię wyraźnie właśnie o resorcie, co też jest podniesieniem rangi tej
kwestii. Chciałbym zwrócić uwagę, że problem np. kwestii przeciwpowodziowych (mniejsza o metodę – czy mówimy o wałach, retencji
średniej, dużej itd.) to również rozwiązywanie bardzo wielu elementów
i trudnych problemów gospodarki wodnej naraz. Mówimy przecież
też o problemie suszy w Polsce. Problem rozwiązania przeciwpowodziowego jest jednocześnie z drugiej strony rozwiązaniem problemu
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suszy i możliwości zaradzenia jej. Dalej mamy kwestię regulacji rzek
i regulacji przeciwpowodziowych oraz regulacji żeglownej, jak również
regulacji sytuacji dotyczących energetyki.
Na koniec chciałbym przedstawić krótką uwagę. Słyszę czasem, ku
mej rozpaczy takie powiedzenie – Wisła ostatnia dzika rzeka Europy.
Nie, proszę Państwa, Wisła ma szansę być pierwszą zdziczałą rzeką
Europy. Nie dopuśćmy do tego.

Prof. Wojciech Majewski

Komitet Gospodarki Wodnej PAN
GŁOS W DYSKUSJI nadesłany po konferencji
Mój głos w dyskusji dotyczy referatu dr inż. Janusza Żelazińskiego
pt. Mity tradycyjnej gospodarki wodnej a w szczególności MITU 4
Energetyka wodna jest tania i „przyjazna środowisku”.
Ostateczny wniosek Autora jest negatywny, jeżeli chodzi o budowę nowych obiektów hydroenergetycznych. Autor nie bierze jednak
pod uwagę faktu, że UE wymaga od nas określonego procentu energii
elektrycznej wytwarzonej ze źródeł odnawialnych (elektrownie wodne,
wiatrowe, biogaz i biomasa). Według danych UE wartości te są następujące: 2011 r. -10,40 %, 2015 r. - 11,90 %, 2017 r. - 12,90 %O ile
tych zaleceń nie spełnimy to prawdopodobnie będziemy musieli płacić
odpowiednie kary, lub będziemy musieli zakupić brakującą ilość energii
odnawialnej z krajów, które takiej „zielonej energii” mają nadmiar (np.
Norwegia, Szwecja, Austria), ale z pewnością po
odpowiednio wyższej cenie. Czy wobec tego nie lepiej dofinansować energetyki wodnej, która może w znacznym stopniu poprawić
procent wyprodukowanej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.
Obecnie produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Polsce przedstawia się następująco (2009 r.):142
Biogaz - 7 GWh,
Biomasa - 663 GWh,
elektrownie wodne przepływowe - 2465 GWh,
142

Źródło http://www.cire.pl/rynek energii
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pozostałe - 1255 GWh.
W stosunku do całej energii elektrycznej wytworzonej rocznie
w Polsce - 151,7 TWh, energia elektryczna wytworzona w elektrowniach wodnych przepływowych wynosi 1,6%. Cała energia elektryczna wytworzona ze źródeł odnawialnych wynosi 2,9 % a powinno być
10,40 %. Sprawa jest więc bardzo poważna.Elektrownie wodne przepływowe wymagają wykonania obiektu hydrotechnicznego obejmującego spiętrzenie rzeki i utworzenie zbiornika wodnego. Taki obiekt
służy oprócz hydroenergetyki zaopatrzeniu w wodę, stabilizacji zwierciadła wód gruntowych na otaczającym terenie, stworzeniu warunków
dla rekreacji, turystyki i sportów wodnych. Nie jest prawdą, co mówi
dr Żelaziński, że zbiorniki wodne powodują pogorszenie jakości wody.
Zostało to wyraźnie zdementowane na konferencji przez wybitnych
specjalistów zajmujących się tą problematyką. W Polsce mamy skromne zasoby wodne, o czym mówiłem w moim referacie, mamy również
nieduże zasoby hydroenergetyczne. Jednakże obecnie potencjalne zasoby hydroenergetyczne Polski są wykorzystane jedynie w kilkunastu
procentach. Mamy więc jeszcze duże rezerwy.
Warto przypomnieć, że w Europie elektrownie wodne wytwarzają
około 11% całej energii elektrycznej, a średnia światowa wynosi około
19%. Szczególnym przypadkiem jest Norwegia, która posiada olbrzymie zasoby wodne oraz że 100% energii elektrycznej wytwarzane jest
w elektrowniach wodnych. Zużycie energii elektrycznej w Norwegii
wynosi około 20 000 kWh na mieszkańca rocznie. W Polsce jest to
około 4 000 kWh. Na zakończenie mojego głosu w dyskusji chciałbym
zadać pytanie, jak w wielu krajach należących do UE i wytwarzających znaczące ilości energii elektrycznej w elektrowniach wodnych
(np Szwecja, Austria, Francja, Hiszpania, Niemcy) można pogodzić
działanie elektrowni wodnych z problemami ekologicznymi?
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Sen. Janusz Rachoń
Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, w ten sposób zbliżyliśmy się do
końca konferencji. Chciałem przede wszystkim bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy zabierali głos, i chciałbym przypomnieć,
że w moim wstępie wydrukowałem kilka podstawowych pytań:
– Czy będziemy realizować koncepcję rewitalizacji planowanego
polskiego odcinka międzynarodowej drogi wodnej E-70. Państwo podnosiliście ten problem;
– Czy Wisła powinna być wykorzystywana do celów gospodarczych
i żeglugowych? – myślę, że mamy pełen konsensus w tym zakresie;
– Czy obowiązujące dzisiaj przepisy prawa zwiększają bezpieczeństwo
powodziowe kraju, chronią go przed skutkami suszy – myślę, że jeszcze
pani senator będzie na ten temat mówiła w swoim podsumowaniu;
– Czy w kraju mamy kompleksowy program i plan jego realizacji w zakresie gospodarki wodnej, czy w kraju powinien być jeden centralny ośrodek koordynacji wszystkich działań w zakresie gospodarki wodnej – tu
też bardzo wiele głosów utożsamiało się właśnie z takim rozwiązaniem.
Ponadto chciałbym zwrócić Państwa uwagę, że jeden element nie
był podnoszony, mianowicie w Danii i w Anglii będzie się budowało ogromne farmy wiatrowe. Jak dobrze wiatr powieje, pojawią się
ogromne nadwyżki energii elektrycznej, z którą coś trzeba zrobić. Nie
ma nic lepszego jak akumulator wodny, czy przechowywanie tej energii
w szczytowo-pompowej elektrowni lub w jakiejkolwiek innej. Jeszcze
raz bardzo gorąco Państwu dziękuję i proszę o podsumowanie panią
senator Jadwigę Rotnicką.

Sen. Jadwiga Rotnicka
Dziękuję bardzo Panie senatorze. Szanowni Państwo,
Chciałam powiedzieć, że dobrze się stało, jesteśmy zadowoleni,
że na tym naszym dzisiejszym spotkaniu całe grono przybyłych osób
starało się przedstawić swój punkt widzenia na funkcjonowanie gospodarki wodnej. To co Państwo zaprezentowaliście, to jest naprawdę
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zróżnicowane podejście do tego problemu. Ale w tej różnorodności
są szanse. Przede wszystkim można zauważyć troskę o przyszłość naszej gospodarki wodnej i profesjonalne podejście do rozwiązywania
zagadnień, aczkolwiek każde trochę inne, bo każdy ma inny sposób
widzenia. To jest różnorodne podejście. Mamy jednak dążyć do tego,
byśmy mogli tworzyć prawo skuteczne.
Czyli po pierwsze – widzę, że jest potrzeba zmian organizacyjnych
w administracji publicznej. To prawie wszyscy powiedzieli.
Dalej, że konieczne jest sprecyzowanie odpowiedzialności za skuteczność działań, czyli za to, kto za co odpowiada. Może najlepiej jednoosobowo, po to, żeby się te kompetencje nie nakładały, nie zazębiały.
Zwracano także uwagę na konieczność stworzenia mechanizmów,
które zapewnią to, by w procesie decyzji uwzględniano stanowiska
wszystkich zainteresowanych środowisk, zarówno przyrodników, hydrotechników, ekologów, energetyków, transportowców itd. Bowiem wszyscy zasługujemy na dobre prawo wodne i na dobrą gospodarkę wodną.
Bardzo trudno jest to wszystko podsumować, gdyż mieliśmy ogrom
wypowiedzi. Jedno wszakże zarejestrowałam jako dość wyraźnie podnoszone. Chodzi o pewne niebezpieczeństwo, które wiąże się z projektem
ustawy zaproponowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, która to ustawa zamierza do znowelizowania po cichu gospodarki wodnej poprzez wprowadzenie zmian w art. 63 ustawy prawo wodne, gdzie odeszlibyśmy od zarządzania zlewniowego i przekazali – użyję
słowa „administratorom” czyli urzędnikom, a nie przyrodnikom, nie inżynierom gospodarki wodnej prawa gospodarowania wodą. Myślę, że gospodarka wodna na to nie zasługuje i powinniśmy bronić innego rozwiązania.
To chyba podstawowa rzecz, która bardzo szeroko była tu dyskutowana.
Drugą natomiast sprawą jest, że jednak transport śródlądowy i energetyka
wodna nie może być elementem pomijanym w gospodarowaniu wodą.
Chciałam bardzo serdecznie wszystkim podziękować. Materiały
z konferencji będą opracowane, spisane i zamieszczone na stronie internetowej. Znajdą się też w drugim wydaniu tejże książeczki „Stan
gospodarki wodnej w Polsce”.
Dziękuje wszystkim, zapraszam na kolejne spotkania, które mają
szansę stać się forum dyskusyjnym wymiany poglądów.
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INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Wykaz skrótów najczęściej używanych w publikacji
AGC - Umowa europejska o głównych międzynarodowych liniach kolejowych
(AGC), sporządzona w Genewie 31 maja 1985 r.,
AGR - umowa europejska o głównych drogach ruchu międzynarodowego (AGR)
sporządzona w Genewie 15 listopada 1975 r.
AGTC – umowa europejska sporządzona w Genewie dnia 1 lutego 1991 r. o ważnych międzynarodowych liniach transportu kombinowanego i obiektach towarzyszących (AGTC),
DP - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/60/WE z 23.10.2007r.
w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, potocznie zwana
Dyrektywą Powodziową (DP).
E40 – droga wodna Gdańsk – Wisła – Bydgoszcz - Toruń – Warszawa – Bug –
Brześć – Białoruś – Ukraina – Morze Czarne
E70 – droga wodna Antwerpia – Berlin – Odra – Warta – Noteć – Bydgoszcz –
Wisła – Zalew Wiślany – Kaliningrad – Kłajpeda
EEA – Europejska Agencja Środowiskowa European Environment Agency
http://www.eea.europa.eu/
GWh – gigawatogodzina – jednostka pracy i energii (1 GWh = 1 000 MWh, a 1
MWh = 1 000 kWh)
IMGW – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
IOŚ – Instytut Ochrony Środowiska
IWRM – Integrated Water Resourses Management zintegrowane zarządzanie zasobami wody
JOGW- jednostka organizacyjna gospodarki wodnej
KDW – Kaskada Dolnej Wisły
KZGW - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
MW – megawat - jednostka mocy: 106 Wata (W). 1 W = 1kg m2 /1 s3
OOŚ – ocena oddziaływania na środowisko
PIG – Państwowy Instytut Geologiczny
RDW (Ramowa Dyrektywa Wodna) - Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej
RZGW – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
TEU - (twenty-feet equivalent unit) - jednostka pojemności używana często w odniesieniu do portów i statków. Jest ona równoważna objętości kontenera o długości 20 stóp
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Skład Parlamentarnego Zespołu ds. Dróg Wodnych
i Turystyki Wodnej
1. Jadwiga Rotnicka - przewodnicząca (senator)
2. Tomasz Piotr Nowak - wiceprzewodniczący (poseł)
3. Marek Ziółkowski - wiceprzewodniczący (senator)
4. Piotr Andrzejewski (senator)
5. Mieczysław Augustyn (senator)
6. Arkady Fiedler (poseł)
7. Stanisław Gorczyca (senator)
8. Piotr Gruszczyński (senator)
9. Andrzej Grzyb (senator)
10. Kazimierz Kleina (senator)
11. Marek Konopka (senator)
12. Ireneusz Niewiarowski (senator)
13. Andrzej Orzechowski (poseł)
14. Witold Pahl (poseł)
15. Zbigniew Pawłowicz (senator)
16. Andrzej Person (senator)
17. Janusz Rachoń (senator)
18. Bożena Sławiak (poseł)
19.Piotr Waśko (poseł)
20.Henryk Woźniak (senator)
21. Marek Zieliński (poseł)
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Zeszyty Zespołów Senackich
W obecnej, VII kadencji Senatu zostały wydane następujące Zeszyty Zespołów Senackich, dokumentujące zorganizowane przez nie
konferencje:
1. Liberalizacja przewozów pasażerskich – koniec PKP czy nowa
era pomyślności kolei żelaznych ? (materiały z konferencji 20
listopada 2009 r. )
2. Funkcjonowanie i finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych
(materiały z konferencji 14 grudnia 2009 r. )
3. Bezpieczeństwo w górnictwie (materiały z konferencji 1 grudnia
2009 r. )
4. Możliwości poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach samorządowych (materiały z konferencji 9 grudnia 2009 r. )
5. Samorządy lokalne na Żuławach Wiślanych w III RP (materiały
z konferencji 15 grudnia 2009 r. )
6. Ochrona środowiska a inwestycje infrastrukturalne (materiały
z konferencji 14 grudnia 2009 r. )
7. Samorząd przyjazny seniorom (materiały z konferencji 5 listopada 2010 r. )
8. Stan gospodarki wodnej w Polsce - problematyka prawna i kompetencyjna (na przykładzie Dolnej Wisły) (materiały na konferencję 2 czerwca 2011 r. )
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