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Protokół czwartego posiedzenia Kujawsko – Pomorskiego Zespołu Parlamentarnego  

 

 

Dnia 8 października 2014 r. o godzinie 12.00 w sali 182 odbyło się posiedzenie 

Kujawsko – Pomorskiego Zespołu Parlamentarnego. Posiedzenie rozpoczęło się od informacji 

Stanisława Wrońskiego, pełnomocnika marszałka województwa kujawsko-pomorskiego  

ds. dróg wodnych, nt. uwarunkowań i inicjatyw województwa kujawsko-pomorskiego na 

rzecz gospodarczego wykorzystania rzek oraz rewitalizacji i rozwoju dróg wodnych.  

Pan Stanisław Wroński zwrócił uwagę uczestników posiedzenia na to, iż corocznie 32 mld. 

metrów sześciennych słodkiej wody Wisły jest bezproduktywnie odprowadzane do morza, 

przy jednoczesnym stepowieniu Kujaw i części Wielkopolski. Podkreślił konieczność 

zwiększenia bezpieczeństwa powodziowego Dolnej Wisły poprzez budowę kolejnych stopni 

wodnych usytułowanych poniżej Włocławka. Pan Stanisław Wroński zauważył,  

że wprowadzane są programy dotyczące Międzynarodowych Dróg Wodnych E 30 i E 40, 

natomiast stopień wodny Nieszawa-Ciechocinek nie jest budowany. Tymczasem jego budowa 

umożliwi gospodarcze wykorzystanie Dolnej Wisły w postaci: reaktywowania wiślanej drogi 

wodnej, hydroenergetyki, retencji i przeciwdziałania stepowieniu Kujaw oraz racjonalnego 

zagospodarowania terenów nadwodnych. Oprócz stopnia wodnego planowana jest też 

budowa platformy multimodalnej w Solcu Kujawskim na obszarze ok 30 hektarów.  

Na terenie platformy zbudowane zostaną; port śródlądowy, bocznica kolejowa, place 

składowe i magazyny. W dalszej części prezentacji Pan Stanisław Wroński przedstawił 

pozostałe inicjatywy województwa, do których zaliczono m.in. czynny udział w opracowaniu 

MasterPlanów, planów gospodarowania wodami, map zagrożenia i ryzyka powodziowego.  

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Pan Stanisław Gawłowski podkreślił, iż prace  

w resorcie koncentrują się na opracowywaniu dokumentacji inwestycji w dorzeczach Odry  

i Wisły, a nie na pojedynczych inwestycjach. Prace realizowane są przy uwzględnieniu 

ramowej dyrektywy wodnej (2000/60/WE (RDW) z dnia 23 października 2000 r.) i innych 

dyrektyw UE, z których tylko dyrektywa w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych 

(91/271/EWG) podlega derogacji. Pan minister podkreślał, iż najważniejsze jest takie 



opracowanie dokumentacji i programów, aby nie zostały one odrzucone przez Komisję 

Europejską, ani też nie były zaskarżane do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.  

Pan Sławomir Kopyść, członek zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, wyraził 

niepokój, iż rozpoczęcie budowy śluzy na stopniu wodnym Nieszawa-Ciechocinek może 

zostać odłożone w czasie, albowiem znajduje się ona na 14 pozycji inwestycji transportowych 

realizowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Sekretarz Stanu w Ministerstwie 

Środowiska Pan Stanisław Gawłowski oraz Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej 

Pan Witold Sumisławski zapewnili uczestników posiedzenia, iż dodatkowe środki na 

realizację tej inwestycji mogą zostać przesunięte z części przeznaczonych na ochronę 

przeciwpowodziową, trwają też rozmowy z Bankiem Światowym o pozyskanie odpowiednich 

środków finansowych na realizację tego typu inwestycji.  

Członkowie zespołu zapoznani zostali z projektem stanowiska zespołu w sprawie 

działań rządowych organów i instytucji dotyczących gospodarki wodnej na Dolnej Wiśle, 

w tym szczególnie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt stanowiska 

zespołu kończył się wyrażeniem dezaprobaty dla działań, które uniemożliwiają realizację 

przygotowywanej przez wiele lat kluczowej dla tego regionu i Dolnej Wisły inwestycji, 

zapewniającej bezpieczeństwo, zgodnej z dopuszczalnymi uwarunkowaniami 

środowiskowymi i umożliwiającej wielofunkcyjne wykorzystanie gospodarcze Wisły.  

Po wysłuchaniu wystąpień ministra Stanisława Gawłowskiego i Pana Sławomira Kopyścia 

członkowie zespołu postanowili, iż przewodniczący zespołu senator Michał Wojtczak 

przeredaguje projekt stanowiska zespołu, a następnie przekaże je Pani Premier Ewie Kopacz, 

Pani Marii Wasiak Minister Infrastruktury i Rozwoju i Panu Maciejowi Grabowskiemu 

Ministrowi Środowiska.  

Następnym punktem porządku dziennego posiedzenia było rozpatrzenie wniosku 

senatora Jana Rulewskiego i poseł Iwony Kozłowskiej do Jacka Cichockiego, Szefa 

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, o spowodowanie, aby w budżecie na rok 2015 

zapewnione zostały środki na adaptację siedziby Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 

Bydgoszczy. Senator Rulewski poinformował uczestników posiedzenia, iż inicjatywa szefa 

CBA Pawła Wojtunika dotycząca rozbudowy terytorialnej CBA o nowe delegatury, w tym w 

Bydgoszczy, nie doczekała się realizacji. W 2012 roku władze miasta Bydgoszczy przekazały 

siedzibę dla nowej jednostki lecz do dnia dzisiejszego nie doszło do adaptacji budynku. 

Członkowie zespołu postanowili, iż przewodniczący zespołu senator Michał Wojtczak na 

podstawie wniosku przygotuje stanowisko zespołu, po czym przekaże je Pani Premier Ewie 

Kopacz oraz Panu Jackowi Cichockiemu, Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.  
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