
Warszawa, dnia 20.05.2021 r.  

 

Protokół trzeciego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Dróg Wodnych 

 

         W dniu 18 maja 2021 r. odbyło się posiedzenie Parlamentarnego  Zespołu Dróg 

Wodnych, z udziałem zaproszonych gości – członków Zespołu Ekspertów, powołanego przy 

Parlamentarnym Zespole Dróg Wodnych oraz przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury. 

Rozpoczynając posiedzenie, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Dróg Wodnych, 

senator Jerzy Wcisła, przedstawił skład i sylwetki członków Zespołu Ekspertów. 

Uczestniczące w posiedzeniu osoby zapoznały się informacją o wydarzeniach, nad 

którymi Parlamentarny Zespół Dróg Wodnych objął patronat.  

Pierwsze z nich to Rejs ekologiczny na trasie Gliwice-Iława, zorganizowany przez 

Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach, we współpracy z Politechniką 

Częstochowską i Uniwersytetem Śląskim.  

Prof. Stefan Nowak, kierownik Zakładu Zarządzania Turystyką Akademii 

Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach prosto z odbywającego się 

właśnie rejsu relacjonował jego przebieg. Rejs ten odbywa się na ekologicznej jednostce 

pływającej, powstałej na bazie szalupy ratunkowej, wyposażonej w napęd elektryczny. Celem 

4-miesięcznego rejsu z Raciborza przez Gliwice, Opole, Wrocław, Szczecin, Morzem 

Bałtyckim przez Trójmiasto, Elbląg na Mazury jest nie tylko analiza i promocja zastosowania 

napędu elektrycznego, lecz także ocena przygotowania szlaków wodnych do rozwoju 

ekoturystyki. W rejsie, obok stałej załogi, biorą udział także studenci. Pod koniec rejsu 

planowane jest w czasie postoju w Elblągu spotkanie z członkami Parlamentarnego Zespołu 

Dróg Wodnych. Rejs zakończy się na Mazurach na początku września. W trakcie rejsu 

prowadzone są badania na temat stanu szlaków wodnych i marin, pobierane i wysyłane do 

laboratoriów są próbki wody i osadów, badana jest też wydajność zainstalowanych na łodzi 

elastycznych paneli fotowoltaicznych.  

Leszek Turowski, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego, przedstawił relację z Pilotażowego rejsu z kontenerami drogami 

wodnymi MDW E70 i E40 z trójmiejskich portów do odbiorców w rejonie Dolnej Wisły,  który 

odbył się w dniach  6-9 kwietnia 2021 r., nad którym Zespół objął patronat, Celem rejsu była 

promocja śródlądowego transportu wodnego, zwiększenie wiedzy na temat wykorzystania 

żeglugi śródlądowej i promocja działań związanych z budową węzła logistycznego 



Bydgoszcz oraz portu śródlądowego na granicy Bydgoszczy i Solca Kujawskiego. Rejs odbył 

się w ramach międzynarodowego projektu EMMA Extension. Zgodnie z zaprezentowanymi 

przez organizatorów danymi, przetransportowanych zostało sześć 40-stopowych kontenerów, 

z ładunkiem odebranym z portów morskich, o łącznej masie 300 ton, przy wykorzystaniu 850 

litrów paliwa oraz 270 litrów w drodze powrotnej. Kontenery dopłynęły do Chełmna, w 

którym zostały przeładowane na ciężarówki. Stamtąd towar został  dostarczony do odbiorcy 

końcowego. Partnerami rejsu były: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 

Ministerstwo Infrastruktury, Port Gdańsk, Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza 

Transportowego Bałtyk-Adriatyk oraz Międzywojewódzki Zespół dla MDW E70. Rejs 

promowany był nie tylko w mediach, ale została też specjalnie utworzona, poświęcona mu 

strona internetowa https://wislacargo.kujawsko-pomorskie.pl/. Zainteresowanie tematem jest 

ogromne, widać więc, że ta gałąź transportu jest w Polsce bardzo potrzebna.  

Arkadiusz Drulis, cechmistrz Stowarzyszenia Polski Cech Flisaków, Szkutników i 

Sterników zaprezentował gościom posiedzenia informację o przygotowywanym 

jubileuszowym XXV Flisie Odrzańskim, również objętym patronatem Parlamentarnego 

Zespołu Dróg Wodnych. Rozpocznie się on 1 lipca w Ścinawie budową tratwy, połączoną z 

warsztatami szkutniczymi i zakończy 18 lipca w Szczecinie. Wszystkie miasta, stanowiące 

ponad 20 przystanków na trasie, zaangażowały się w organizację flisu. Pan Arkadiusz Drulis 

poinformował, że czynione są starania o wpisanie tradycyjnego flisactwa i spławu drewna na 

listę Niematerialnego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO. Wniosek w tej sprawie został 

złożony w marcu tego roku. Wszystkie informacje o flisie znajdują się na stronie internetowej 

https://flisodrzanski.pl/.  

W nawiązaniu do przedstawionej informacji, Wojciech Skóra, Dyrektor Centrum 

Turystyki Wodnej PTTK poinformował, że w Zespole działającym przy Prezesie 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie prowadzone są działania, mające na 

celu zainteresowanie odpowiednich osób tematem włączenia do programu nauczania w trzech 

istniejących technikach żeglugowych nauki samospławu.  

Arkadiusz Drulis, odnosząc się do tej wypowiedzi, wyraził zadowolenie z powyższych 

działań, ponieważ od wielu lat prowadzone są próby przywrócenia uprawnień zawodowych, 

związanych ze spławianiem elementów scalonych czy też samospławu. W obowiązującym, 

formalnym stanie prawnym, pojęcie samospławu bowiem nie funkcjonuje. Nie ma również 

już patentu flisackiego, uprawnienia te zostały wygaszone.  

Drugim wydarzeniem, o którym poinformował Arkadiusz Drulis jest Flisacki spław drewna 

po Kanale Elbląskim, zaplanowany na 2022 rok. Spławiana będzie sosna taborska – 

https://wislacargo.kujawsko-pomorskie.pl/
https://flisodrzanski.pl/


sztandarowy produkt drewniany lasów z okolicy Elbląga – drewno proste, mocne i bardzo 

wytrzymałe, stosowane do produkcji masztów. W to wydarzenie również zostaną 

zaangażowane lokalne społeczności z miejscowości, przez które będzie wiodła trasa spławu, 

zwłaszcza te, które mogą być zainteresowane transportem towarów na tej drodze wodnej. Flis 

ma pokazać, że transport kanałami jest jak najbardziej możliwy. Przewodniczący Zespołu, 

senator Jerzy Wcisła w uzupełnieniu informacji przekazał, że Kanał Elbląski również 

oczekuje na wpisanie na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jednym z argumentów za 

tym wpisem jest wykazanie, że na Kanale kontynuuje się tradycje, które na tym obiekcie 

funkcjonowały w przeszłości.  Dlatego przywrócenie spławów drewna po Kanale Elbląskim 

będzie pomagało w pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.  

Kolejnym punktem posiedzenia była informacja przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury o 

stanie prac nad programami rewitalizacji: 

 MDW E30 – Drogi odrzańskiej, 

 MDW E40 – Drogi wiślanej. 

Tomasz Kocoń, Naczelnik Wydziału Strategii Rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury 

przekazał, że celem polityki  publicznej dotyczącej dróg wodnych jest zmiana polskiego 

systemu transportowego, ubogiego w drogi wodne łączące porty morskie, znaczące dla 

gospodarki kraju oraz dążenie do włączenia dróg wodnych E30, E40 i E70 do TEN-T 

(Transeuropejskiej Sieci Transportowej). Dla polityki dotyczącej dróg wodnych niezwykle 

ważna jest data 2030 r., która rozdziela działania krótkoterminowe od długofalowych. Do 

2030 r. przygotowany jest Krajowy Program Żeglugowy, z wykorzystaniem środków 

unijnych dla likwidacji „wąskich gardeł” na drogach wodnych, łączących porty morskie z 

zapleczem, dla modernizacji infrastruktury i łączącym się z tym osiągnięciem minimum III 

klasy żeglowności na całej Odrzańskiej Drodze Wodnej. Krajowy Program Żeglugowy do 

roku 2030 to dokument o perspektywie krótkookresowej, określający zadania o charakterze 

inwestycyjnym i sektorowym na Odrzańskiej Drodze Wodnej i Drodze Wodnej Rzeki Wisły. 

Program został opracowany w celu umożliwienia współfinansowania ze środków UE rozwoju 

transportu śródlądowego w perspektywie lat 2021 – 2027. Ma on również poprawić 

bezpieczeństwo transportowe oraz pozwolić na rozwój rynku w sektorze transportu wodnego 

śródlądowego. Dla okresu po 2030 roku przygotowane są programy Rozwoju Odrzańskiej 

Drogi Wodnej oraz Drogi Wodnej Rzeki Wisły, a więc programy wyznaczające kierunki 

rozwoju infrastruktury dla potrzeb wypełnienia postanowień porozumienia AGN, 

zapewniające międzynarodowe klasy żeglowności na śródlądowych drogach wodnych o 

znaczeniu międzynarodowym oraz efektywny transport ładunków na całej długości Odry oraz 



Wisły. Podmiotami bezpośrednio zaangażowanymi w ten proces są porty (w zakresie analiz), 

Ministerstwo Infrastruktury (w zakresie strategii i programu) oraz Państwowe Gospodarstwo 

Wodne Wody Polskie (w zakresie inwestycji). Długoterminowe programy Rozwoju 

Odrzańskiej Drogi Wodnej oraz Rozwoju Drogi Wodnej rzeki Wisły uwzględniają inwestycje 

konieczne w celu osiągnięcia międzynarodowej klasy żeglowności, budowy brakujących 

połączeń oraz włączenia do europejskiego systemu transportowego i sieci dróg wodnych. 

Długoterminowe strategie rozwoju to także pogodzenie rozwoju najważniejszych dróg 

wodnych, celów polityki wodnej oraz racjonalnej gospodarki wodnej i transportu wodnego. 

Programy Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej oraz Drogi Wodnej Rzeki Wisły mają na celu 

m.in. efektywne połączenie portów morskich z lądem: portów Morskich Szczecin i 

Świnoujście dla Odry oraz portów Gdańsk i Elbląg dla Wisły, wzrost udziału śródlądowego 

transportu wodnego w obsłudze przewozowej oraz poprawę konkurencyjności poprzez 

rozwój śródlądowych dróg wodnych.  

Na przełomie 2022 i 2023 r., po przeprowadzeniu prognoz oddziaływania na środowisko i 

konsultacji społecznych, zaplanowane zostało przyjęcie powyższych Programów uchwałami 

Rady Ministrów, a pełne ich wdrożenie programów nastąpi do 2050 r. (Odra) i 2060 r. 

(Wisła). 

Członkowie Zespołu poprosili przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury o udostępnienie 

wglądu do studium wykonalności przygotowanego w ramach prac nad programem dla rzeki 

Wisły. Poprosili również o zwiększenie udziału ekspertów w pracach prowadzonych przez 

resort już na etapie przygotowywania planów. Członkowie Zespołu przekazali 

przedstawicielom Ministerstwa prośbę o przygotowanie informacji na temat prac nad drogą 

wodną E 70 na odcinku Odra-Wisła. Temu tematowi poświęcone zostanie jedno z kolejnych 

posiedzeń Zespołu.  

W odpowiedzi na zadane pytanie w sprawie  rewizji sieci TEN-T, Dyrektor Departamentu 

Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Infrastruktury, Pani  Monika 

Niemiec-Butryn poinformowała, że Komisja Europejska rozpoczęła spotkania bilateralne w 

tej sprawie z państwami członkowskimi, zakończyły się też konsultacje w sprawie kształtu 

sieci i tego, jak powinna się ona rozwijać. Jednostki samorządu terytorialnego otrzymywały 

na bieżąco materiały w tej sprawie.   

Zbigniew Ptak, Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego d/s Rozwoju Dróg 

Wodnych, na zakończenie posiedzenia, przedstawił informację o stanowisku środowisk 

gospodarczych ziemi malborskiej w sprawie ograniczenia dostępności rzeką Nogat do 

Malborka. Postawiony na rzece most, który miał być mostem tymczasowym, a który 



pozostanie na stałe ,wykluczył Malbork z wodnego dostępu turystycznego i transportowego. 

Zwrócił się z prośbą do członków Zespołu o zainteresowanie się tą sprawą.  

Profesor Krystyna Wojewódzka-Król wspomniała  o potrzebie edukacji społeczeństwa w 

kwestii potrzeby i wagi rozwoju dróg wodnych i transportu wodnego. Wojciech Skóra,  

Dyrektor Centrum Turystyki Wodnej PTTK poinformował, że przygotowany został 

materiał zawierający założenia programowe dla szkół podstawowych, związany z ekologią i  

turystyką.  Został on przekazany do PGW Wody Polskie, z nadzieją, że zostanie włączony do 

podstawy programowej i pomoże w kształceniu i wychowaniu młodego pokolenia. 

W ostatniej części spotkania, Przewodniczący Zespołu, senator Jerzy Wisła, poinformował 

uczestników posiedzenia o kolejnych tematach, którymi będzie się zajmował Zespół.  Na 

przełomie lipca i sierpnia odbędzie się posiedzenie, poświęcone  stanowi prac nad strategią 

turystyki wodnej.  Przedstawiona zostanie informacja o pracy Zespołu ds. Żeglugi i Turystyki 

Wodnej, działającego przy PGW Wody Polskie. We wrześniu tematem posiedzenia będą 

strategiczne kanały, czyli Kanał przez Mierzeję, Kanał Śląski, Kanał Odra-Dunaj-Łaba i 

Kanał Wisła-Dniepr. Listopadowe posiedzenie Zespołu odbyłoby się pod hasłem „Miasta 

wracają nad rzeki – waterfronty na przykładzie różnych miast”. Ponadto jedno z posiedzeń 

poświęcone zostanie studiom wykonalności dla strategicznych dróg wodnych w Polsce.  

 

BSS (D.W.) 


