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Protokół czwartego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Dróg Wodnych 

 

         W dniu 22 listopada 2021 r. w gmachu Senatu odbyło się posiedzenie 

Parlamentarnego Zespołu Dróg Wodnych, dotyczące realizacji programów rewitalizacji dla 

Odrzańskiej Drogi Wodnej oraz Drogi Wodnej Wisły a także informacji na temat: zmian  

w ustawie o żegludze śródlądowej i o programie Naiades III. 

   

Uczestniczący w spotkaniu Przemysław Rdes, radca Departamentu Gospodarki 

Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Infrastruktury poinformował  

o działaniach w kierunku rozwoju śródlądowych dróg wodnych i włączenia Odrzańskiej 

Drogi Wodnej oraz Drogi Wodnej Wisły do europejskiej sieci transportowej dzięki  

niezbędnym inwestycjom w celu osiągnięcia międzynarodowej klasy żeglowności i budowy 

brakujących połączeń. Aktualnie, w zakresie prac nad rozwojem Odrzańskiej Drogi Wodnej, 

trwają przygotowania do rozpoczęcia konsultacji wewnątrzresortowych. W kwestii rozwoju 

Drogi Wodnej Rzeki Wisły trwają przygotowania wniosku o wpis do Wykazu Prac 

Legislacyjnych i Programowych RM, przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury zaznaczył, 

że konsultacje wewnątrzresortowe zostały zakończone.     

Pan Rdes przedstawił cele programów rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej oraz Drogi 

Wodnej Wisły. Program ODW przewiduje zapewnienie połączenia Portów Morskich Szczecin 

i Świnoujście z lądem, wzrost udziału TWŚ w obsłudze przewozowej, zwiększenie znaczenia 

TWŚ w obsłudze PMSziŚ oraz poprawę konkurencyjności dzięki rozwojowi ŚDW. Wiąże się to 

z realizacją inwestycji przyczyniających się do: modernizacji infrastruktury- Odra 

skanalizowana, budowie infrastruktury- Odra swobodnie płynąca i graniczna oraz budowie 

połączeń- kanał DOL i Kanał Śląski. 

Program rozwoju DWW przewiduje natomiast zapewnienie połączenia Portów Gdańsk 

i Elbląg z lądem, poprawę parametrów nawigacyjnych, wzrost udziału transportu wodnego 

śródlądowego w obsłudze przewozowej i w obsłudze portów morskich oraz poprawę 

konkurencyjności dzięki rozwojowi ŚDW. Wiąże się to z realizacją inwestycji 

przyczyniających się do budowy: połączenia Port Gdańsk-Wisła, stopnia wodnego Siarzewo 

oraz połączenia Wisła-Port Elbląg. 



Pani Monika Niemiec-Butryn, Dyrektor Departamentu Gospodarki Wodnej  

i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Infrastruktury poinformowała zebranych,  

iż zgodnie z ratyfikowanym przez Polskę w 2017 r. Europejskim Porozumieniem w Sprawie 

Głównych Śródlądowych Dróg Wodnych o Znaczeniu Międzynarodowym (AGN) drogi 

wodne E30 (ODW), E40 (DWW) i E70 miałyby zyskać większą żeglowność. Komisja 

Europejska, w myśl zasady do no significant harm, jest zdania, że trudno pogodzić rozwój 

śródlądowych dróg wodnych z aspektami środowiskowymi. Według większości uczestników 

spotkania kwestie ochrony przyrody nie kolidują z rozwojem żeglugi. Biorąc pod uwagę cel 

działań UE jakim jest dostosowanie do wyzwań związanych z zasadą zrównoważonego 

rozwoju, należałoby, zdaniem przewodniczącego Zespołu, senatora Jerzego Wcisły 

przenieść na drogi wodne część transportu kołowego, a także stosować działania 

kompensacyjne. 

  

Przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury przedstawili także cele szczegółowe 

Krajowego Programu Żeglugowego do roku 2030 (KPŻ2030), stanowiącego kierunkowy 

program rozwoju sektora żeglugi śródlądowej w Polsce. Powstał on dla współfinansowania 

rozwoju sektora ze środków UE w latach: 2021-2027. KPŻ2030 zakłada: zapewnienie 

dobrych warunków nawigacyjnych, rozwój rynku w sektorze transportu wodnego 

śródlądowego i rozwój partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju dróg wodnych. 

Planowanych jest sześć inwestycji przy współfinansowaniu z UE. Obecnie trwają 

przygotowania do rozpoczęcia konsultacji publicznych oraz procedura wyłonienia 

wykonawcy SOOŚ. 

 

Pan Tomasz Kocoń z Ministerstwa Infrastruktury udzielił informacji na temat 

planowanych zmian w ustawie o żegludze śródlądowej. Mają to być zmiany kierunkowe, 

dotyczące: kompleksowego uregulowania w kwestii żeglugi nocnej wraz z podziałem 

obowiązków na administratora drogi wodnej i administrację żeglugową; uregulowanie kwestii 

oznakowania dróg wodnych, a zwłaszcza obiektów nienależących do Wód Polskich; 

doprecyzowanie podziału obowiązków pomiędzy administrację drogi wodnej a administrację 

żeglugową w zakresie zamykania i otwierania drogi wodnej, a także wyznaczania wskaźnika 

wysokiej wody żeglownej; zmiana funkcjonowania kąpielisk na drogach wodnych, zwłaszcza 

zakaz tworzenia kąpielisk na śródlądowych drogach wodnych z możliwością wyznaczania 

stref bezpieczeństwa dla kąpielisk oraz zmian technicznych dla usprawnienia funkcjonowania 



Urzędów Żeglugi. Kluczowa aktualizacja opłat za czynności wykonywane przez dyrektorów 

Urzędów Żeglugi, a także aktualizacja grzywien za wykroczenia na drogach wodnych.    

 

 

         Pan naczelnik nadmienił, że Ministerstwo Infrastruktury porządkuje kwestie związane 

z inwestycjami i zarządzaniem drogami wodnymi w Polsce. Zaczyna od ustawy o działach 

Administracji Rządowej. Pan Kocoń poinformował, że Minister do Spraw Żeglugi 

Śródlądowej będzie posiadał kompetencje, dotyczące inwestycji na wszystkich śródlądowych 

drogach wodnych, natomiast utrzymanie dróg wodnych pozostanie w kompetencji Ministra 

Gospodarki Wodnej. W ustawie Prawo Wodne definicja śródlądowych dróg wodnych  

o szczególnym znaczeniu transportowym zostanie zastąpiona definicją drogi wodne  

o znaczeniu międzynarodowym w porozumieniu AGN. Pan naczelnik dodał, że Wody Polskie 

staną się jedynym inwestorem na wszystkich drogach wodnych o znaczeniu 

międzynarodowym, a nad ich działalnością kompetencje nadzorcze będzie posiadał Minister 

właściwy ds. Żeglugi Śródlądowej poprzez możliwość realizacji kontroli merytorycznej, 

Wody Polskie będą również w obowiązku sprawozdawczości. Kolejne zmiany w ustawie 

Prawo Wodne obejmą określenie warunków projektowych dla dróg wodnych oraz politykę 

opłat za drogi wodne. Rozpatrywana jest możliwość czasowego zwolnienia rozporządzeniem 

Rady Ministrów z ponoszenia opłat za pewne odcinki dróg wodnych, np. w przypadku 

niespełniania parametrów określonych w przepisach prawa. W planach zawarta jest także 

możliwość wprowadzenia cyfrowego poboru opłat za drogi wodne w żegludze towarowej  

i w żegludze rekreacyjnej.  

    

Ostatnim punktem posiedzenia była prezentacja programu NAIADES 3.  

Pan Tomasz Kocoń z Ministerstwa Infrastruktury poinformował członków Zespołu i jego 

ekspertów, że przyjęty 24 czerwca 2021 r. program ma na celu przyspieszenie budowy 

sektora transportu wodnego śródlądowego. Ma nastąpić jego wzrost drogami wodnymi,  

a także NAIADES 3 ma przyczynić się do stworzenia dogodnych warunków do rozwoju 

żeglugi śródlądowej. Pan naczelnik wymienił najistotniejsze punkty programu, jakimi są: 

integracja żeglugi śródlądowej z multimodalną siecią transportową, zwiększenie ogólnego 

udziału w przewozach oraz stopniowe przechodzenie na statki o zerowej emisji poprzez 

koordynację polityki transportowej, środowiskowej i energetycznej. Jak zaznaczył pan 

Kocoń, realizacja celów tych możliwa będzie dzięki inwestycjom w kapitał ludzki, 

infrastrukturę, flotę i digitalizację żeglugi śródlądowej. Przedstawiciel Ministerstwa 



stwierdził, że NAIADES 3 ma zapewnić dobre warunki nawigacyjne wzdłuż unijnych 

korytarzy ŚDW do 31.12.2030 roku. Pan naczelnik zwrócił uwagę uczestników spotkania  

na fakt, iż program stwarza atrakcyjne i stałe miejsca pracy w sektorze, aczkolwiek nie jest 

poparty dedykowanymi środkami na realizację jego kierunkowych celów i wytycznych.  

W ramach środków Łącząc Europę, posiada wsparcie na rzecz przejścia na statki 

zeroemisyjne.       

 

Członkowie Parlamentarnego Zespołu Dróg Wodnych, odnosząc się do 

przedstawionych planów, wyrazili poparcie dla zróżnicowania opłat za poszczególne  

rodzaje działalności oraz dla korzystania z dróg wodnych przez prywatne osoby. 

        W trakcie posiedzenia członkowie Zespołu wręczyli akty mianowania członkom Zespołu 

ekspertów przy Parlamentarnym Zespole Dróg Wodnych. 

 

 

 
A.D. 
Biuro Spraw Senatorskich        

 


