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Protokół drugiego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Dróg Wodnych 

 

         W dniu 21 kwietnia 2021 r. odbyło się zdalne posiedzenie Parlamentarnego  

Zespołu Dróg Wodnych.  

W jego trakcie uzupełniono skład Prezydium Zespołu. Dokonano wyboru dwóch 

wiceprzewodniczących – senatora Stanisława Lamczyka i senatora Aleksandra Szweda.  

W kolejnym punkcie spotkania rozpatrzone zostały wnioski o objęcie patronatem 

Parlamentarnego Zespołu Dróg Wodnych wymienionych poniżej wydarzeń: 

- pilotażowego rejsu z kontenerami drogami wodnymi MDW E70 i E40 z trójmiejskich 

portów do odbiorców w rejonie Dolnej Wisły, 

- rejsu ekologicznego na trasie Gliwice-Iława, planowanego przez Akademię Wychowania 

Fizycznego w Katowicach w okresie czerwiec-sierpień 2021, 

- jubileuszowego, XXV Flisu Odrzańskiego w 2021, 

- flisackiego spławu drewna po Kanale Elbląskim w 2022 roku. 

Przewodniczący Zespołu, senator Jerzy Wcisła poinformował o zgodzie członków 

Zespołu, wyrażonej drogą mailową, na przyjęcie  przez Zespół patronatu nad pilotażowym 

rejsem z kontenerami drogami wodnymi MDW E70 i E40 z trójmiejskich portów do 

odbiorców w rejonie Dolnej Wisły. Informację z realizacji tego wydarzenia przekażą jego 

organizatorzy, zaproszeni na kolejne posiedzenie Zespołu. 

Dr hab. inż. Stefan Nowak, prof. AWF w Katowicach przedstawił informację o rejsie 

ekologicznym na trasie Gliwice – Iława. Rejs będzie się odbywał ECO-mobilną jednostką 

naukowo-badawczą, wybudowaną na bazie szalupy ratunkowej, wyposażoną w napęd 

elektryczny. Rejs, realizowany przez Yacht Club ”Sztag” AWF im. Jerzego Kukuczki w 

Katowicach, rozpocznie się 8 maja br. w Raciborzu, jego trasa będzie biegła przez takie porty 

jak Kędzierzyn-Koźle, Gliwice, Szczecin, wzdłuż wybrzeża do Gdyni i Gdańska, następnie 

przez Elbląg do Iławy. Rejs zakończy się na początku września na Mazurach. 

Współorganizatorami i uczestnikami rejsu są trzy uczelnie – Akademia Wychowania 

Fizycznego w Katowicach, Uniwersytet Śląski i Politechnika Częstochowska. W trakcie 

całego rejsu analizowane będzie zastosowanie napędu elektrycznego, ocenione zostanie 

przygotowanie szlaków wodnych do rozwoju ekoturystyki, do możliwości pływania 

jednostkami o napędzie elektrycznym i podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytanie, czy 



idea jachtu elektrycznego sprawdzi się na polskich rzekach. Dr hab. inż. Stefan Nowak 

obiecał po zakończeniu rejsu udostępnić członkom Parlamentarnego Zespołu Dróg Wodnych 

raport z wyników prowadzonych badań.  

Przewodniczący Zespołu, senator Jerzy Wcisła przedstawił propozycję, aby w trakcie 

rejsu, w czasie postoju jachtu w Elblągu, zorganizować tam wyjazdowe posiedzenie Zespołu, 

z udziałem uczestników rejsu, poświęcone turystyce wodnej, z punktem dotyczącym 

ekologicznych napędów łodzi turystycznych. 

Arkadiusz Drulis, cechmistrz Stowarzyszenia Polski Cech Flisaków, Szkutników i 

Sterników przedstawił cele działania Stowarzyszenia – archiwizowanie, odtwarzanie i 

przywracanie starych technik spławiania materiałów po rzekach i innych wodach 

śródlądowych. Pan Arkadiusz Drulis przekazał, że obecnie rozpatrywany jest wniosek o 

wpisanie flisactwa na Światową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości 

UNESCO. Stowarzyszenie, w ramach swojej działalności, ale też w ramach zachowania i 

upowszechniania tradycji flisactwa oraz przywracania i utrwalania lokalnej kultury i tradycji 

społeczeństw mieszkających wzdłuż tras dawnych flisów, zobowiązało się do 

przeprowadzania przynajmniej  jednego w roku tradycyjnego flisu o zasięgu regionalnym. W 

2021 roku  będzie to Jubileuszowy XXV Flis Odrzański, który odbędzie się na trasie 

Ścinawa-Szczecin w pierwszej połowie lipca. Flis jest organizowany od 25 lat, z inicjatywy 

Elżbiety Marszałek, prezesa Ligi Morskiej i Rzecznej w Szczecinie. W ramach 

Jubileuszowego XXV Flisu zbudowana zostanie 80-metrowa tratwa z tradycyjnym 

wyposażeniem, na której postawiona zostanie chata flisacka. Każdego dnia zaplanowane jest 

pokonywanie samospławem wzdłuż Odry około 40 km.  Zaplanowane są również postoje w 

15 miejscowościach i towarzyszące im spotkania, prezentujące pracę flisaka, budowę i 

wyposażenie tratwy. 

Kolejnym projektem, o którym poinformował członków Zespołu pan Arkadiusz 

Drulis, będzie flisacki spław drewna po Kanale Elbląskim w 2022 roku. Będzie to 10-dniowy 

spław, odbywający się metodą tradycyjnego holowania tratwy, po kanale, który kiedyś służył 

do transportowania drewna. Senator Jerzy Wcisła, uzupełniając wypowiedź dodał, że taki 

flis będzie dodatkowym argumentem na rzecz wpisania Kanału Elbląskiego na listę 

Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

Członkowie Zespołu podjęli decyzję o objęciu patronatem wszystkich przedstawionych 

wydarzeń. Dodatkowo, jednostki pływające zostaną wyposażone w banery z logo 

Parlamentarnego Zespołu Dróg Wodnych.  



W drugiej części posiedzenia, Przewodniczący Zespołu, senator Jerzy Wcisła 

przypomniał, że w poprzedniej kadencji ważną częścią Parlamentarnego Zespołu Dróg 

Wodnych był Zespół Ekspertów – osób, które od lat związane są ze sprawami dróg wodnych -  

naukowców, samorządowców, przedstawicieli różnych organizacji, branżowych mediów, 

pracowników instytucji związanych z rzekami, kanałami, ekologów. Mieli oni głos doradczy, 

na prośbę członków Zespołu przedstawiali swoje stanowiska, opinie, projekty uchwał i 

stanowisk Parlamentarnego Zespołu Dróg Wodnych. Senator Wcisła zaproponował 

powołanie  takiego zespołu również i obecnej kadencji. Przedstawił listę 33 osób, 

proponowanych do prac w Zespole Ekspertów. Większość z nich współpracowała z Zespołem 

w poprzedniej kadencji parlamentu. Podkreślił, że lista osób jest otwarta i będzie uzupełniana, 

jeśli ktoś z parlamentarzystów zaproponuje kolejne kandydatury. Członkowie 

Parlamentarnego Zespołu Dróg Wodnych przyjęli propozycję Przewodniczącego i 

zaakceptowali skład Zespołu Ekspertów.  

W ostatniej części posiedzenia  przyjęty został plan pracy Zespołu. Ustalono, że 

najbliższe, merytoryczne posiedzenie odbędzie się w maju. Zostaną na nie zaproszeni 

przedstawiciele rządu,  w celu zaprezentowania informacji o stanie prac nad przygotowaniami 

do rewitalizacji Drogi odrzańskiej MDW E30 i Drogi wiślanej MDW E 40.  Na posiedzeniu 

tym przedstawiona zostanie również informacja o pracy Zespołu ds. Żeglugi i Turystyki 

Wodnej, powołanego przy PGW Wody Polskie oraz informacja o wydarzeniach, nad którymi 

Parlamentarny Zespół Dróg Wodnych objął patronat. 

Na lipiec zaplanowane zostało posiedzenie wyjazdowe Zespołu w Elblągu, na temat 

stanu prac nad strategią turystyki wodnej, z udziałem Zespołu ds. Żeglugi i Turystyki Wodnej 

oraz przedstawicieli największych organizacji i stowarzyszeń, zajmujących się turystyką 

wodną.   

We wrześniu planowane jest posiedzenie poświęcone strategicznym kanałom - 

Kanałowi przez Mierzeję, Kanałowi Śląskiemu, Kanałowi Odra-Dunaj-Łaba i Kanałowi 

Odra-Dniepr.  

Listopadowe posiedzenie odbędzie się pod hasłem „Miasta wracają nad rzeki – 

waterfronty na przykładzie miast: Bydgoszcz, Nowa Sól, Poznań, Warszawa”. 

Członkowie Zespołu przyjęli zaprezentowany plan pracy. 

BSS (D.W.) 


