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zasad
UN Global Compact

___Prawa Człowieka:
___

01

___

02

firmy powinny: przestrzegać i wspierać ochronę międzynarodowo uznanych praw człowieka
oraz

UN Global Compact jest największą na świecie ini-

UN Global Compact jest wiodącą platformą na rzecz

cjatywą ONZ na rzecz biznesu i wspierania zrów-

rozwoju, implementacji oraz rozpowszechniania od-

noważonego rozwoju. Od momentu inauguracji

powiedzialnej i zrównoważonej polityki korporacyj-

w 2000 roku przez Sekretarza Generalnego ONZ

nej. Wspierane przez prezesów największych fi rm,

Kofiego Annana, do Inicjatywy przystąpiło już ponad

UN Global Compact buduje synergiczne powią-

12 000 członków ze 145 krajów.

zania pomiędzy strategicznymi działaniami biznesu
a 10 zasadami UN Global Compact z zakresu praw

eliminować wszelkie przypadki łamania praw człowieka przez firmę

człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska
i przeciwdziałania korupcji.

___Standardy Pracy:
___

03

___
05___
06___
04

firmy powinny: popierać wolność zrzeszania się i w praktyce uznawać prawo
do zbiorowych negocjacji
wspierać eliminację wszelkich form niewolnictwa i pracy przymusowej
przyczyniać się do faktycznego zniesienia pracy dzieci oraz
przeciwdziałać dyskryminacji w sferze zatrudnienia

___Ochrona środowiska:
___
08___
09___
07

firmy powinny wspierać zapobiegawcze podejście do problemów środowiska naturalnego
podejmować inicjatywy propagujące większą odpowiedzialność środowiskową oraz
wspierać rozwój i upowszechnianie technologii przyjaznych środowisku

___Przeciwdziałanie korupcji:
10____

Formal Network
Established Network

firmy powinny przeciwdziałać korupcji we wszystkich jej formach, w tym łapówkarstwu
i wymuszeniom

Emerging Network
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„

Raport Żegluga Śródlądowa – Wisła

Rozrost populacji, procesy urbanizacyjne, rosnący popyt na żywność i energię – zdegradowały ekosystemy i globalny klimat, poważnie obciążając światowe zasoby wodne. Współpraca w zarządzaniu transgranicznymi zasobami rzecznymi, jeziorami i wodami
powierzchniowymi jest kluczowa dla pokoju, bezpieczeństwa, ograniczania ubóstwa, osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwojowych,
ochrony ekosystemów i wspierania zrównoważonego rozwoju.
Wkrótce Konwencja o ochronie i użytkowaniu cieków transgranicznych i jezior międzynarodowych będzie otwarta dla włączania
wszystkich krajów członkowskich. Wasza wiedza i doświadczenia
będzie nieoceniona. Zachęcam także kraje spoza regionu UNECE
do włączenia się do Konwencji i wspierania jej dalszego rozwoju.

„

Globalizacja Konwencji powinna także iść ramię w ramię z planowaną ratyfikacją Konwencji ONZ o ciekach wodnych. Te dwa in-

strumenty bazują na tych samych pryncypiach. Uzupełniają siebie
nawzajem i powinny być implementowane w spójny sposób.

Na konferencji Rio+20 zgodziliśmy się na wspólną pracę zmierza-

jącą do utworzenia uniwersalnych celów zrównoważonego rozwoju
jako części agendy rozwojowej na lata po 2015 roku. Ochrona zasobów wodnych jest niezbywalnym ich elementem.

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ Ban Ki-moona
na konferencji UNECE – Rzym, 28 listopada 2012 r.
Ban Ki-moon,
Sekretarz Generalny ONZ

źródło: UN Photo P. Filgueiras
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„

„Kontynuujmy działania
w celu utrzymania rzek i jezior
w Europie, aby były one
bezpieczne dla żeglugi”
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Raport Żegluga Śródlądowa – Wisła

Kilka lat temu statek zwany Waldhof zawie-

Centralna Komisja Żeglugi na Renie i Komi-

rający ponad 2000 ton kwasu siarkowego

sji Dunaju aktywnie współpracowała z Komi-

przewrócił się na Renie. Dwóch członków za-

sją Gospodarczą ONZ w rozwoju tej nowej

łogi zginęło, a dwie osoby zostały ranne. Do

umowy, która weszła w życie w dniu 29 lu-

wypadku doszło w pobliżu Loreleifelse w za-

tego 2008 r.

kolu Renu z powodu silnych prądów. 900 ton
kwasu siarkowego wyciekło do Renu.

Dziś umowa ma osiemnaście stron: z Francji, Belgii i Holandii do Polski, Rumunii, Rosji

Ren był ponownie otwarty dla żeglugi miesiąc

i na Ukrainie.

później. Był to najpoważniejszy wypadek na
Renie w powojennej historii, a całkowitą szko-

Zachęcam wszystkie kraje do korzystania

dę szacuje się na około 50 milionów euro.

z tej umowy jako drogi do ujednolicenia międzynarodowej regulacji żeglugi śródlądowej.

Pamiętacie historię Waldhof? Biorąc pod
uwagę ogrom chemikaliów dostarczanych co

Umawiające się strony mogą stosować

roku w Europie przez rzeki i jeziora, moż-

swoje przepisy zarówno w ruchu krajowym,

na się zastanawiać, dlaczego nie słyszymy

jak i międzynarodowym, a to pozwala na

o tego rodzaju wypadkach częściej.

wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony
środowiska.

Dzieję się tak ze względu na przepisy bezpieczeństwa określone w Umowie europej-

Po incydencie Waldhof umawiające się

skiej dotyczącej międzynarodowego przewo-

strony przyjęły szereg zmian w celu dalsze-

zu śródlądowymi drogami wodnymi towarów

go zwiększenia bezpieczeństwa. Ostatnie

niebezpiecznych (ADN – The European Agre-

zmiany zaczęły obowiązywać od 1 stycznia

ement concerning the International Carriage

tego roku.

of Dangerous Goods by Inland Waterways),
zawartej w Genewie dnia 26 maja 2000 r.

Incydentów podobnych do Waldhof nie odnotowano od 2011 r. Niemniej jednak uma-

„

Kor y tar z Men – Dunaj został ot wor zony

wiające się strony muszą zachować czuj-

w 1992 r. Oczywiste stało się, że teraz

ność, aby pr zewidzieć nowe wyzwania

konieczne będzie uregulowanie przewo-

w zakresie bezpieczeństwa, zapobiegania

zu towarów niebezpiecznych w jednym

zanieczyszczeniom. Tylko dzięki mobilizacji

rozporządzeniu. Przejście z dorzecza do

wszystkich zainteresowanych możemy kon-

ogólnoeuropejskiego podejścia można uznać

tynuować działania mające na celu utrzyma-

za udany przykład rozwoju przepisami mię-

nie rzek i jezior w Europie, aby były one bez-

dzynarodowymi.

pieczne dla żeglugi.

Christian Friis Bach,
Sekretarz Wykonawczy Europejskiej

źródło: www.unece.org

Komisji Gospodarczej ONZ UNECE
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Włodzimierz Albin – Prezes
Zarządu Wolters Kluwer S.A.

Sebatián Arana – Dyrektor
Generalny 3M Poland Sp. z o.o.

Ronald Binkofski – Dyrektor
Generalny Microsoft Polska

Dr Henryka Bochniarz – Prezydent
Konfederacji LEWIATAN

Prof. dr hab. Anna Giza-Poleszczuk
– Prorektor ds. rozwoju i polityki
finansowej Uniwersytetu
Warszawskiego, członek Rady
Naukowej Global Compact
w Polsce

Harm Goossens – Prezes Unilever
w regionie Europy Środkowo-Wschodniej

Janusz Górski – Prezes Schenker
Sp. z o.o.

Prof. dr hab. Danuta Maria
Hübner – Posłanka do Parlamentu
Europejskiego, Przewodnicząca
Komisji Spraw Konstytucyjnych
Parlamentu Europejskiego

Dr Michał Boni – Poseł do
Parlamentu Europejskiego,
b. Minister Administracji
i Cyfryzacji, b. Minister w Kancelarii
Premiera oraz b. Szef Zespołu
Doradców Strategicznych Premiera

Prof. nadzw. SGH dr hab. Halina
Brdulak – Wykładowca Szkoły
Głównej Handlowej w Warszawie,
b. Kierownik Zakładu Transportu
Międzynarodowego i Logistyki,
b. Prezes Międzynarodowego
Forum Kobiet, członek Rady
Naukowej Global Compact
w Polsce

Prof. dr hab. Jerzy Buzek – Poseł
do Parlamentu Europejskiego,
Przewodniczący Komisji Przemysłu,
Badań Naukowych i Energii
Parlamentu Europejskiego,
b. Prezes Rady Ministrów,
b. Przewodniczący Parlamentu
Europejskiego

Prof. dr hab. Wojciech Cellary
– Ekspert ds. elektronicznego
biznesu, Profesor Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu,
członek Rady Naukowej Global
Compact w Polsce

Marek Huzarewicz – Prezes
Zarządu Philips Lighting
Poland S.A.

Paweł Jarczewski – Prezes Zarządu
Grupa Azoty S.A.

Dr Filip Kaczmarek –
Wykładowca Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu,
b. Poseł do Parlamentu
Europejskiego, członek Rady
Naukowej Global Compact
w Polsce

Dr Jakub Karnowski – Prezes
Zarządu Polskich Kolei
Państwowych S.A.

Dr hab. Jan Chadam – Prezes
Zarządu GAZ-SYSTEM S.A.,
Prezes Zarządu Polskie LNG S.A.

Michał Drozdek – b. Doradca
Prezesa Rady Ministrów, Marszałka
Sejmu RP oraz Szef Gabinetu
Politycznego Ministra Gospodarki,
obecnie Ekspert Najwyższej Izby
Kontroli

Jarosław Duda – Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Pracy i Polityki
Społecznej, Pełnomocnik Rządu
ds. osób niepełnosprawnych

Dr Dirk Elvermann – Prezes
Zarządu BASF Polska Sp. z o.o.

Dr Michał Kiełsznia – Generalny
Dyrektor Ochrony Środowiska

Prof. dr hab. Michał Kleiber
– członek rzeczywisty PAN,
Prezes PAN w latach 2007–2010,
2011–2014, członek Rady Naukowej
Global Compact w Polsce

Prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński
– Prezydent Akademii Leona
Koźmińskiego, członek Rady
Naukowej Global Compact
w Polsce

Prof. dr Franciszek Kubiczek –
Przewodniczący Rady Statystyki
przy Prezesie Rady Ministrów,
Dziekan Wydziału Ekonomicznego
Almamer Szkoła Wyższa, członek
Rady Naukowej Global Compact
w Polsce

Rada pRogRamowa gLoBaL compact w poLSce
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Prof. dr hab. Barbara Kudrycka
– Posłanka do Parlamentu
Europejskiego, b. Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego

Dominika Kulczyk – Założycielka
i Prezes Kulczyk Foundation,
Założycielka i Wiceprezes Green
Cross Poland, Członek Rady
Nadzorczej Kulczyk Investments,
Wiceprezes Polskiego Komitetu
Olimpijskiego, Współzałożycielka
Grupy Firm Doradczych Values

Dr Jerzy Kwieciński – Prezes
Zarządu Fundacji Europejskie
Centrum Przedsiębiorczości, b.
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Rozwoju Regionalnego

Dr Andrzej Malinowski – Prezydent
Pracodawców Rzeczypospolitej
Polskiej

Prof. dr hab. Tomasz Panek –
Wicedyrektor Instytutu Statystyki
i Demografii, Szkoła Główna
Handlowa w Warszawie, członek
Rady Naukowej Global Compact
w Polsce

Marek Plura – Poseł do Parlamentu
Europejskiego

Anna Potocka-Domin –
Wiceprezes Business Centre Club,
Dyrektor Instytutu Interwencji
Gospodarczych

Janusz Reiter – Założyciel
i Przewodniczący Rady
Fundacji Centrum Stosunków
Międzynarodowych,
były Ambasador RP w Republice
Federalnej Niemiec i Stanach
Zjednoczonych

Dr Simona Marinescu – Dyrektor
Development Impact Group
w biurze ds. Polityki i Wsparcia
Programów, UNDP Nowy Jork

Krzysztof Michalski – Country
Director Diageo Polska Sp. z o.o.

Dr Kálmán Mizsei –Szef misji
doradczej Unii Europejskiej na
rzecz reformy cywilnego sektora
bezpieczeństwa na Ukrainie
(EUAM Ukraine), b. Dyrektor
Regionalny UNDP na Europę i kraje
Wspólnoty Niepodległych Państw
w randze Zastępcy Sekretarza
Generalnego ONZ

Adam Niewiński – Prezes
Zarządu Domu Inwestycyjnego
Xelion Sp. z o.o., Dyrektor
Wykonawczy Pionu Bankowości
Prywatnej Banku Pekao S.A.

Dr hab. Bolesław Rok –
ekspert UNGC do spraw etyki
w biznesie oraz CSR, koordynator
merytoryczny Rady Programowej
UNGC w Polsce, członek Rady
Naukowej Global Compact
w Polsce

Katarzyna Rudnicka – Prezes
Zarządu VIVENGE Sp. z o.o.

Dr Małgorzata Skucha – Prezes
Zarządu Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej

Simon Smith – Szef Rynku
w Polsce i Krajach Bałtyckich
w Nestle Polska S.A.

Janina Ochojska – Prezes Polskiej
Akcji Humanitarnej

Paweł Olechnowicz – Prezes
Zarządu Grupy LOTOS S.A.

Solange Olszewska – Założyciel
Solaris Bus & Coach S.A.

Michał Olszewski – Zastępca
Prezydenta Miasta Stołecznego
Warszawy

Anna Streżyńska – Prezes
Zarządu Wielkopolskiej Sieci
Szerokopasmowej S.A.

Dr Ewa Synowiec – Dyrektor
Przedstawicielstwa Komisji
Europejskiej w Polsce

Wojciech Szpil – Prezes Zarządu
Totalizatora Sportowego Sp. z o.o.

Piotr Śliwicki – Prezes Grupy Ergo
Hestia

Rada pRogRamowa gLoBaL compact w poLSce
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Andrzej Tersa – Prezes Zarządu
ENERGA S.A.

Dr hab. Herbert Wirth – Prezes
Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Henryk Wujec – b. Doradca
Prezydenta RP

Kamil Wyszkowski – Dyrektor
Generalny Global Compact
w Polsce, Przewodniczący Rady
Programowej Global Compact
w Polsce

Ban Ki-moon, Sekretarz Generalny Organizacji Narodów
Zjednoczonych / str. 4

Paul P.J. Bekkers, Ambasador Królestwa Niderlandów
w Polsce / str. 40

Christian Friis Bach, Sekretarz Wykonawczy
Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ UNECE / str. 6

Harri Tiido, Ambasador Republiki Estonii w Polsce
/ str. 42

Rada Programowa
Słowo wstępne
Maciej H. Grabowski, doktor ekonomii, Minister
Środowiska / str. 18
Dorota Pyć, profesor nadzwyczajny doktor habilitowany,
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
i Rozwoju / str. 22
Ewa Synowiec, doktor nauk ekonomicznych, Dyrektor
Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, członek
Rady Programowej Global Compact w Polsce / str. 26

Prof. Muhammad Yunus –
ekonomista, Laureat Pokojowej
Nagrody Nobla, doradca
Sekretarza Generalnego ONZ

Krzysztof Zanussi – polski reżyser,
scenarzysta filmowy oraz filozof

Katarzyna Zawodna – Prezes
Zarządu Skanska Property
Poland Sp. z o.o.

Prof. dr hab. Tomasz Żylicz
– Dziekan Wydziału Nauk
Ekonomicznych Uniwersytetu
Warszawskiego, członek Rady
Naukowej Global Compact
w Polsce

Krzysztof Kwiatkowski, Prezes Najwyższej Izby
Kontroli / str. 28
Danuta Hübner, profesor doktor habilitowany, Poseł
do Parlamentu Europejskiego, Przewodnicząca Komisji
Spraw Konstytucyjnych, członek Rady Programowej
Global Compact w Polsce / str. 30
Michał Boni, doktor nauk humanistycznych,
Poseł do Parlamentu Europejskiego, Wiceprzewodniczący
Delegacji do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UEMołdawia, członek Rady Programowej Global Compact
w Polsce / str. 32
Iurie Chirinciuc, Minister Transportu i Infrastruktury
Drogowej Republiki Mołdawii / str. 34
Jakub Karfík, Ambasador Republiki Czeskiej w Polsce
/ str. 36

Rada pRogRamowa gLoBaL compact w poLSce
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SpiS tReŚci

Aleksandr Averyanov, Ambasador Republiki Białorusi
w Polsce / str. 46
Kamil Wyszkowski, Krajowy Przedstawiciel i Dyrektor
Generalny Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ
Global Compact w Polsce / str. 50

Rozdział I
Łączenie regionów
Jerzy Kwieciński, doktor nauk technicznych,
Prezes Zarządu Fundacji Europejskie Centrum
Przedsiębiorczości, członek Rady Programowej
Global Compact w Polsce / str. 54

Europejskie korytarze
transportowe
Paweł Wojciechowski, doktor nauk technicznych,
Koordynator KE ds. korytarza transportowego Ren–Alpy
/ str. 58
Jerzy Kwieciński, doktor nauk technicznych,
Prezes Zarządu Fundacji Europejskie Centrum
Przedsiębiorczości, członek Rady Programowej
Global Compact w Polsce / str. 62
Jerzy Kleniewski, doktor inżynier, Przewodniczący
Komitetu Transportu Lądowego Europejskiej Komisji
Gospodarczej ONZ / str. 66
Jerzy Hopfer, Wiceprezes Związku Polskich Armatorów
Śródlądowych w Szczecinie, Przewodniczący Rady
ds. Promocji Żeglugi Śródlądowej / str. 74

GLOBAL COMPACT

Werner Knoll, doktor, ekspert, Port Hamburg Marketing
Stefan Breitenbach, Kierownik Departamentu Rozwoju
Projektów w Port Hamburg Marketing
Stefan Kunze, Dyrektor Przedstawicielstwa Port
Hamburg Marketing w Dreźnie, przewodniczący
stowarzyszenia „ELBE Allianz” / str. 80
Maciej Matczak, doktor nauk ekonomicznych,
Akademia Morska w Gdyni
Bogdan Ołdakowski, Sekretarz Generalny Organizacji
Portów Bałtyckich / str. 86
Halina Brdulak, profesor nadzwyczajny doktor habilitowany
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, członek Rady
Programowej Global Compact w Polsce / str. 90

Infrastruktura i energetyka
Andrzej Tersa, Prezes Zarządu ENERGA S.A., członek
Rady Programowej Global Compact w Polsce / str. 98
Franciszek Kubiczek, profesor nadzwyczajny, Dziekan
Wydziału Ekonomicznego, Przewodniczący Rady
Statystyki przy Prezesie Rady Ministrów, członek Rady
Programowej Global Compact w Polsce / str. 104
Tomasz Emiljan, Dyrektor Departamentu Infrastruktury,
Najwyższa Izba Kontroli / str. 112
Maciej Gromek, kapitan żeglugi śródlądowej, Dyrektor
Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Warszawie / str. 116
Wojciech Majewski, profesor doktor habilitowany
inżynier, Wiceprzewodniczący Komitetu Gospodarki
Wodnej PAN / str. 120
Janusz Steller, doktor nauk technicznych, Kierownik
Zakładu Kawitacji w Ośrodku Hydrodynamiki, Instytut
Maszyn Przepływowych PAN / str. 126
Mariusz Gajda, ekspert UNGC, były Prezes Krajowego
Zarządu Gospodarki Wodnej oraz doradca Ministra
Środowiska / str. 132

Zrównoważony rozwój
polskiej gospodarki
Mieczysław Struk, Marszałek Województwa
Pomorskiego / str. 140

Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego
/ str. 144
Wojciech Saługa, Marszałek Województwa Śląskiego
/ str. 148
Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego / str. 154

Wojciech Majewski, profesor doktor habilitowany
inżynier, Wiceprzewodniczący Komitetu Gospodarki
Wodnej PAN / str. 202

Mariusz Gajda, ekspert UNGC, były Prezes Krajowego
Zarządu Gospodarki Wodnej oraz doradca Ministra
Środowiska / str. 236

Maciej Zalewski, profesor doktor habilitowany, Dyrektor
Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii
w Łodzi / str. 208

Leszek Miazga, Wiceprezes Zarządu Regionalnej Izby
Gospodarczej Pomorza, Członek Zarządu Towarzystwa
Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych
Donat Paliszewski, adwokat, Kancelaria Adwokatów
i Radców Prawnych „Liber” D. Paliszewski sp.p. / str. 242

Zygmunt Babiński, profesor zwyczajny doktor
habilitowany, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy
Michał Habel, doktor nauk technicznych, Uniwersytet
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy / str. 212

Hanna Gronkiewicz-Waltz, profesor nadzwyczajny
doktor habilitowany, Prezydent Miasta Stołecznego
Warszawy / str. 158
Wojciech Szczurek, Prezydent Miasta Gdyni, Prezes
Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej / str. 162
Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańsk / str. 166
Jacek Majchrowski, profesor zwyczajny doktor
habilitowany, Prezydent Miasta Krakowa / str. 170

Mariusz Adynkiewicz-Piragas, doktor nauk
rolniczych, adiunkt w Instytucie Meteorologii i Gospodarki
Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego oddział
we Wrocławiu / str. 218
Jacek Bożek, Prezes Klubu Gaja / str. 224

Andrzej Nowakowski, Prezydent Miasta Płocka
/ str. 174

Rozdział III
Uwarunkowania
prawne i ekonomiczne

Marek Wojtkowski, doktor nauk historycznych,
Prezydent Miasta Włocławek / str. 178
Krystyna Wojewódzka-Król, profesor zwyczajny
doktor habilitowany, Uniwersytet Gdański / str. 180

Jerzy Kwieciński, doktor nauk technicznych,
Prezes Zarządu Fundacji Europejskie Centrum
Przedsiębiorczości, członek Rady Programowej Global
Compact w Polsce / str. 228

Michał Górski, Prezes Pętla Żuławska sp. z o.o.,
Pełnomocnik Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza
/ str. 186

Rozwój żeglugi śródlądowej
– wyzwania regulacyjne

Rozdział II
Bezpieczeństwo
ekologiczne

Tomasz Sowiński, doktor nauk prawnych, Kierownik
Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów
Lokalnych Uniwersytetu Gdańskiego, Prezes Związku
Miast Nadwiślańskich / str. 232

Jerzy Kwieciński, doktor nauk technicznych,
Prezes Zarządu Fundacji Europejskie Centrum
Przedsiębiorczości, członek Rady Programowej
Global Compact w Polsce / str. 196
Michał Kiełsznia, doktor nauk ekonomicznych,
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, członek Rady
Programowej Global Compact w Polsce / str. 198
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Stanisław Lamczyk, Poseł na Sejm RP,
Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu
ds. Przywrócenia Żeglowności Wiśle / str. 250
Elżbieta Załoga, profesor doktor habilitowany
Uniwersytetu Szczecińskiego, ekspert Komisji Europejskiej
Emilia Kuciaba, doktor, asystentka w Katedrze
Systemów i Polityki Transportowej na Wydziale
Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu
Szczecińskiego / str. 252

Potencjalne źródła
finansowania
Małgorzata Skucha, doktor nauk ekonomicznych,
Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, członek Rady
Programowej Global Compact w Polsce / str. 260
Jerzy Jacek Szugajew, Wiceprezes Zarządu
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. / str. 264
Jose Rino, ekspert ds. portów Europejskiego Banku
Inwestycyjnego / str. 266
Sue Barrett, Dyrektor Departamentu Transportu
Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju / str. 270
Radosław Czapski, Koordynator projektów
transportowych i infrastrukturalnych w Banku Światowym
/ str. 274

SŁOWO W STĘ PNE

by Josefin Brosche Hagsgård
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„Wisła, największa i najważniejsza z polskich
rzek, której dorzecze zajmuje przeważającą
część powierzchni naszego kraju, zasługuje
na szczególną troskę, z uwagi na swoje
bogactwo ekosystemów, szeroką paletę
odgrywanych przez nią ról, jak i niesione
okresowo przez jej wody zagrożenie
powodziowe”
Maciej H. Grabowski,

Wśród wielu pełnionych przez Wisłę ról od długiego

doktor ekonomii, Minister Środowiska

czasu większego znaczenia nie ma jednak transport
wodny śródlądowy. W wyniku ograniczonych środ-

Ż

ków dostępnych na budowę, utrzymywanie i konserwację urządzeń wodnych, Wisła – pomimo pełnionej
egluga śródlądowa to niewątpliwie jedna

przez wieki funkcji osi transportowej, łączącej cen-

z najbardziej przyjaznych środowisku natural-

trum kraju z portami polskiego wybrzeża – powróciła

nemu gałęzi transportu. Wynika to w szczegól-

do stanu naturalnego, stając się królestwem boga-

ności z mniejszej emisji zanieczyszczeń do atmosfery

tych ekosystemów wodnych i lądowych oraz ważnym

w porównaniu do transportu drogowego i kolejowe-

korytarzem migracji fauny lądowej i wodnej. W roz-

go – zarówno dwutlenku węgla, najważniejszego gazu

ważaniach dotyczących ewentualnego zwiększonego

cieplarnianego, jak i pozostałych rodzajów zanieczysz-

wykorzystania gospodarczego Doliny Wisły nie można

czeń. Należy wspomnieć również o mniejszym zanie-

pominąć istniejących form ochrony przyrody wyzna-

czyszczeniu hałasem spowodowanym przez ten środek

czonych zarówno w samej dolinie, jak i na obszarze

transportu. Nie bez znaczenia pozostają również inne

przylegającym do niej. W sumie istnieje tu trzydzie-

zalety transportu wodnego śródlądowego, polegające

ści siedem obszarów chronionego krajobrazu, dwa-

na niższych kosztach przewozu towarów w porówna-

naście obszarów specjalnej ochrony ptaków, pięć-

niu do innych gałęzi transportu oraz większym bezpie-

dziesiąt trzy specjalnych obszarów ochrony siedlisk,

czeństwie.

jedenaście parków krajobrazowych, jeden park narodowy, osiemdziesiąt siedem rezerwatów, dwa stano-
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Wisła, największa i najważniejsza z polskich rzek, któ-

wiska dokumentacyjne oraz trzynaście zespołów przy-

rej dorzecze zajmuje przeważającą część powierzchni

rodniczo-krajobrazowych. Dostępne raporty wskazują,

naszego kraju, zasługuje na szczególną troskę z uwa-

że przekształcanie dolin rzecznych poprzez budowę

gi na swoje bogactwo ekosystemów, szeroką paletę

stopni wodnych powoduje istotne zmniejszenie róż-

odgrywanych przez nią ról, jak i niesione okresowo

norodności biologicznej. Z tego względu znalezienie

przez jej wody zagrożenie powodziowe. Wisła jest rze-

kompromisowych rozwiązań umożliwiających zacho-

ką kapryśną, a jej poziom wód ulega znacznym waha-

wanie unikalnego charakteru Wisły stanowi olbrzymie

niom w zależności od wielkości opadów na obszarze

wyzwanie dla wszystkich zainteresowanych podmio-

jej zlewni.

tów uczestniczących w tej dyskusji.
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Wymienione powyżej okoliczności sprawiły, że po-

dzania zmian w charakterystyce fizycznej części wód

planów, które winny zostać przyjęte przez Polskę do

Możliwość realizacji powierzonych zadań jest ściśle

mimo ekologicznych walorów transportu wodnego

powierzchniowych, powodującej nieosiągnięcie celów

końca 2015 r.

uzależniona od środków na ten cel. Były one niedo-

śródlądowego w opracowanej przez ministra właś-

środowiskowych dla tej części, konieczne jest speł-

ciwego ds. transportu Strategii Rozwoju Transportu

nienie następujących warunków, określonych w art. 4

Prawdopodobnie również z uwagi na wymogi Ramo-

tach 2004–2013, jednostki nadzorowane przez Ministra

do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) wskazano, że

ust. 7 dyrektywy:

wej Dyrektywy Wodnej w ostatnich latach w Europie

Środowiska wydatkowały ogółem 2,3 mld zł na przed-

„transport ładunków ma szanse w miarę dynamicz-

• podjęto wszystkie praktyczne kroki dla ograniczenia

„nie udało się osiągnąć celu polityki polegającego na

sięwzięcia inwestycyjne realizowane na śródlądowych

poprawie żeglowności i ograniczeniu ruchu drogowego

drogach wodnych.

nie rozwijać się jedynie na Odrzańskiej Drodze Wod-

niekorzystnego wpływu na stan części wód,

stateczne w stosunku do potrzeb. Tym niemniej, w la-

nej. W dłuższej perspektywie możliwe jest transporto-

• w planach gospodarowania wodami lub ich aktualiza-

na rzecz śródlądowego transportu wodnego. W okre-

we wykorzystanie Wisły, zwłaszcza odcinka dolnego,

cji opisano przyczyny zmian, stanowiące nadrzędny

sie od 2001 r., kiedy wyznaczono ten cel, do 2012 r.,

Dążąc do zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpo-

w ramach redystrybucji towarów z portów morskich,

interes społeczny lub których korzyści dla zdrowia

za który dostępne są najnowsze dane statystyczne,

wodziowego, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

oraz w jej górnym biegu (Kaskada Górnej Wisły). Jed-

i bezpieczeństwa ludzkiego oraz zrównoważonego

udział śródlądowego transportu wodnego w przewo-

w Gdańsku opracowuje „Koncepcję ochrony przed

nakże Odra jeszcze przez wiele lat pozostanie w Pol-

rozwoju przewyższają korzyści płynące z osiągnię-

zach nie wzrósł znacząco, oscylując na poziomie około

wodami powodziowymi dolnego odcinka Wisły od

sce jedyną drogą wodną, która będzie miała znacze-

cia celów środowiskowych,

6%”. Powyższe stanowisko zaprezentowano w Sprawo-

Włocławka do jej ujścia do Zatoki Gdańskiej”. Pro-

nie transportowe”. Zasadniczym kierunkiem działania

• tych korzyści dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzkiego

zdaniu specjalnym „Śródlądowy transport wodny w Eu-

ponowane rozwiązania, polegające między innymi na

w perspektywie do 2020 r. jest jednak osiągnięcie

oraz zrównoważonego rozwoju nie można osiągnąć

ropie: od 2001 r. nie odnotowano znaczącego wzrostu

odbudowie ostróg wraz z wycinką w korycie wielkiej

i utrzymanie warunków nawigacyjnych na istnieją-

za pomocą innych środków stanowiących znacz-

udziału w przewozach ani istotnej poprawy żeglowno-

wody, pozwoliłyby również na poprawę warunków że-

cych drogach wodnych według przypisanych im klas

nie korzystniejszą opcję środowiskową, z uwagi na

ści”, opublikowanym w 2015 r. przez Europejski Trybu-

glugowych na dolnym odcinku Wisły i ewentualne uła-

dróg wodnych, określonych europejską klasyfikacją

brak możliwości technicznych lub nieproporcjonal-

nał Obrachunkowy.

twienie wyprowadzania ładunków z portów morskich.

śródlądowych dróg wodnych, oraz poprawa warun-

nych kosztów.
Zgodnie z ustawodawstwem krajowym, za utrzymanie

ków żeglugowych poprzez modernizację infrastruktury służącej żegludze, w tym na drogach wodnych

Wydaje się, że wobec powyższego w pierwszej ko-

dróg wodnych w Polsce odpowiadają Krajowy Zarząd

o znaczeniu turystycznym. Dla rozpoczęcia programu

lejności niezbędne byłoby przygotowanie komplek-

Gospodarki Wodnej oraz podległe mu regionalne za-

rozbudowy drogi wodnej na Wiśle konieczna byłaby

sowych analiz ekonomicznych, społecznych, tech-

rządy gospodarki wodnej. Do ich zadań należy utrzy-

zatem zmiana powyższej Strategii.

nicznych i ekologicznych, wskazujących zasadność

mywanie szlaku żeglownego, w tym trałowanie, son-

i możliwość realizacji takiej inwestycji, jej koszty oraz

dowanie głębokości i oznakowanie szlaku wodnego,

Aby możliwa była realizacja wszelkich przedsięwzięć

źródła fi nansowania. Dopiero takie analizy pozwoliły-

usuwanie przeszkód w celu zapewnienia bezpieczeń-

z zakresu żeglugi śródlądowej, konieczne jest nie tyl-

by na uzasadnienie nadrzędnego interesu społeczne-

stwa żeglugi, a także prowadzenie śluzowań i inwesty-

ko ich poparcie w dokumentach strategicznych, ale

go w rozumieniu Ramowej Dyrektywy Wodnej. Takie

cji na śródlądowych drogach wodnych.

również zapewnienie zgodności z ustawodawstwem

analizy musiałyby również uwzględniać porównanie do

krajowym i prawodawstwem europejskim, w szcze-

innych środków transportu, w tym do transportu ko-

gólności z Ramową Dyrektywą Wodną. Przypomina

lejowego.

nam ona, że całość zasobów wodnych służy realizacji
wielu potrzeb, a zaspokojenie żadnej z nich nie po-

Należy przypomnieć, że zgodnie z dyrektywą przed-

winno odbywać się kosztem innych sposobów użyt-

sięwzięcia mogące spowodować nieosiągnięcie do-

kowania. Dyrektywa przewiduje możliwość realizacji

brego stanu wód muszą zostać odpowiednio oce-

przedsięwzięć, które mogą spowodować nieosiągnię-

nione i uwzględnione w planach gospodarowania

cie dobrego stanu wód, ale nakłada wymóg przed-

wodami – dokumentach strategicznych w gospodarce

stawienia odpowiedniego uzasadnienia nadrzędnego

wodnej, wyznaczających kierunki działań służących

interesu społecznego takich inwestycji. Szczegółowe

osiągnięciu dobrego stanu wód i aktualizowanych co

wymogi zostały określone w art. 4 Ramowej Dyrekty-

sześć lat. Obecnie zakończył się proces konsultacji

wy Wodnej. W szczególności, w przypadku wprowa-

społecznych pierwszej aktualizacji przedmiotowych
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Maciej H. Grabowski,
Minister Środowiska. Doktor ekonomii
na Uniwersytecie Gdańskim oraz inżynier nawigator
w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni. Od listopada
2013 r. Minister Środowiska, wcześniej od 2008 roku
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów oraz
członek Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa
Rady Ministrów. Pracował także m. in. w Komisji
Nadzoru Finansowego oraz jako Główny Rzecznik
Dyscypliny Finansów Publicznych i wiceprezes
Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową.

GLOBAL COMPACT

„W oparciu o zapisy SRT
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
przy współpracy z Krajowym
Zarządem Gospodarki Wodnej pracuje
nad programem wieloletnim
dotyczącym modernizacji śródlądowych
dróg wodnych”

Raport Żegluga Śródlądowa – Wisła

2. Wisła górna i środkowa swobodnie
płynąca

W

Odcinek ten zaczyna się od stopnia wodnego Przewóz, gdzie na skutek erozji wgłębnej nastąpiło obni-

isła jest najdłuższą polską rzeką. Łączy

żenie zwierciadła wody i znaczne wypłycenie, unie-

południe z północą kraju, gdzie usytuowane są por-

możliwiające jakąkolwiek żeglugę. Z tego względu

ty morskie, dlatego też walory transportowe tej rzeki

planowane jest wybudowanie kolejnego stopnia wod-

są niezaprzeczalne. W obecnej chwili jednak na swo-

nego w Niepołomicach, umożliwiającego żeglugę tu-

jej zdecydowanej długości jest rzeką niewykorzystaną

rystyczną z Krakowa do Sandomierza.

transportowo ze względu na fakt, iż parametry żeglugowe nie pozwalają na bezpieczne uprawianie żeglugi.

Omawiany długi odcinek, obejmujący również okolice
Warszawy do miasta Płock posiada I klasę żeglowno-

Ze względu na cechy transportowe rzekę Wisłę można

ści i pełni jedynie funkcję turystyczną.

podzielić na następujące odcinki:

3. Odcinek od Płocka do Włocławka
1. Wisła Górna skanalizowana
Ze względu na stopień wodny we Włocławku droga
Na tym odcinku drogi wodnej w ramach utworzonego

ta na długości 50 km jest V, najwyższą klasą drogi

w latach 70-tych ubiegłego wieku programu „Wisła”,

wodnej.

od roku 1976 do 2002 wybudowano stopnie wodne Dwory, Smolice i Kościuszko, które wraz z istnie-

Z uwagi na zagrożenie stopnia wodnego we Włocław-

jącymi wcześniej stopniami wodnymi Łączany, Dąbie

ku planuje się poniżej niego budowę kolejnego stopnia

i Przewóz pozwoliły na stworzenie odcinka drogi wod-

wspierającego, który jednocześnie wydłuży o około 25

nej od Oświęcimia do Krakowa, tzw. Kaskady Górnej

km drogę wodną o najwyższych parametrach żeglu-

Wisły o długości 79 km i parametrach II, III i IV klasy

gowych.

żeglowności. Odcinek ten ze względu na brak połączenia z drogami wodnymi pełniącymi funkcję trans-

4. Dolny odcinek od Włocławka do ujścia

portową jest słabo wykorzystywany gospodarczo. Ze

Dorota Pyć,
profesor nadzwyczajny doktor habilitowany,

względu na duże koszty utrzymania infrastruktury hy-

Droga ta posiada kolejno I, II i III klasę, uzyskiwaną

drotechnicznej RZGW w Krakowie wyszło z inicjatywą

dzięki budowlom regulacyjnym. Ze względu na połą-

budowy tzw. Kanału Śląskiego, łączącego ten odcinek

czenie z portami morskimi, głównie w Gdańsku, odci-

z Odrzańską Drogą Wodną.

nek ten ma potencjalnie duże znaczenie transportowe.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju
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Obecne plany dotyczące modernizacji drogi wodnej
Wisły opierają się na Strategii Rozwoju Transportu do
2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) (SRT) przyjętej
w dniu 22 stycznia 2013 r. przez Radę Ministrów. Do-

• Odbudowa budowli regulacyjnych na Dolnej Wiśle
w km 772–718 – 96 mln zł,
• Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka, element śluza – 170 mln zł,

kument wskazuje na konieczność modernizacji śródlą-

• Modernizacja śluz żeglugowych na drodze wodnej

dowych dróg wodnych oraz przygotowanie programu

Nogatu, Szkarpawy i Martwej Wisły – 20 mln zł,

wieloletniego przywrócenia parametrów eksploatacyj-

• Modernizacja drogi wodnej rzeki Wisły od km 0+000

nych na śródlądowych drogach wodnych w Polsce,

do km 92+600 wraz z poprawą bezpieczeństwa

zgodnie z obowiązującą klasyfikacją.

obiektów hydrotechnicznych – 91 mln zł,
• Budowa stopnia wodnego Niepołomice na górnej Wi-

W oparciu o SRT Ministerstwo Infrastruktury i Rozwo-

śle – 500 mln zł.

ju przy współpracy z Krajowym Zarządem Gospodarki
Wodnej pracuje nad programem wieloletnim dotyczą-

O kolejności finansowania projek tów zdecyduje

cym modernizacji śródlądowych dróg wodnych. Pro-

m.in. ich funkcja transportowa oraz stopień przygoto-

gram ma się składać z trzech części, dotyczących:

wania pełnej dokumentacji inwestycyjnej, a także wy-

– Odrzańskiej Drogi Wodnej,

sokość środków przyznanych na realizację inwestycji

– rzeki Wisły,

śródlądowych.

– połączenia Odra – Wisła – Zalew Wiślany.
Dodatkowo, oprócz realizacji projektów transportoDodatkowo planuje się przeprowadzenie analizy spo-

wych, Ministerstwo Środowiska prowadzić będzie dzia-

łeczno – ekonomicznej, dotyczącej rozwoju śródlądo-

łania przeciwpowodziowe, które wpłyną na poprawę

wych dróg wodnych w Polsce. Dokument ten powinien

warunków nawigacyjnych na Wiśle.

wskazać, które odcinki śródlądowych dróg wodnych
można z powodzeniem wykorzystać transportowo i do

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

jakich parametrów je modernizować.

przygotowuje koncepcję rewitalizacji dolnego odcinka
drogi wodnej rzeki Wisły.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju planuje wykorzystać środki z funduszy europejskich w celu realizacji

Realizacja powyższych działań stanowić będzie istotny

projektów dotyczących poprawy stanu infrastruktury

element poprawy warunków nawigacyjnych na drodze

śródlądowych dróg wodnych w Polsce, W Dokumencie

wodnej Wisły.

Implementacyjnym do SRT znalazła się lista projektów
śródlądowych, zgłoszonych przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej do współfinansowania ze środków UE
w ramach perspektywy finansowej na lata 2014–2020.
Na liście znalazły się następujące projekty dotyczące
rzeki Wisły:
• Odbudowa budowli regulacyjnych na Dolnej Wiśle
w km 933–847 – 70 mln zł,
• Odbudowa budowli regulacyjnych na Dolnej Wiśle

Dorota Pyć,
Podsekretarz Stanu odpowiedzialna za sprawy
gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.
Jest członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa
Morskiego, przewodniczącą Komisji Prawa
Morskiego PAN, członkiem Stowarzyszenia Prawa
Międzynarodowego, Polskiego Stowarzyszenia
Prawa Europejskiego, honorowym członkiem ELSA
Gdańsk. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa
morskiego i prawa morza. Ukończyła Wydział Prawa
i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

w km 847–772 – 96 mln zł,
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„Europejskie korytarze transportowe
to szansa na włączenie Polski
do europejskiej transportowej sieci,
istotnej dla przepływu towarów,
usług i osób”

w ramach którego mają być m.in. finansowane inwestycje transportowe zmniejszające dysproporcje oraz poprawiające przepustowość i gęstość połączeń między

Ewa Synowiec,
doktor nauk ekonomicznych,
Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce,
członek Rady Programowej Global Compact w Polsce

E

krajami członkowskimi UE. Jest to największy plan inwestycyjny przyjęty do tej pory przez UE a obejmujący
uropejskie

ko r y t a r z e

t r a n s p o r t ow e

również projekty transportowe. Cieszę się, że Inicjatywa

to szansa na włączenie Polski do europejskiej

Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Pol-

transportowej sieci, tak istotnej dla przepły-

sce, z którą współpracujemy jako Przedstawicielstwo

wu towarów, usług i osób. Polska z racji swojego

Komisji Europejskiej, wspiera ten kierunek poprzez dzia-

unikalnego tranzytowego położenia ma bardzo dobrą

łania w ramach Programu Żegluga Śródlądowa. Cieszę

pozycję zarówno w ramach korytarza transportowe-

się, że Program został przyjęty decyzją Rady Programo-

go Bałtyk – Adriatyk, jak i Bałtyk – Morze Północ-

wej Global Compact w Polsce w czerwcu 2015 r., pod-

ne, z którym powiązany jest kluczowy w perspek-

czas jej posiedzenia w warszawskiej siedzibie Przed-

tywie idei Partnerstwa Wschodniego korytarz Bałtyk

stawicielstwa Komisji Europejskiej. Trzymamy kciuki za

– Morze Czarne.

pomyślną realizację programu!

Jak wiemy, brak sprawnego systemu transportowego
blokuje możliwości rozwoju, stąd decyzja Komisji Europejskiej o finansowaniu inwestycji w ramach rozbudowy korytarzy TEN-T, co jest możliwe dzięki Instrumentowi „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility
– CEF). Ponadto w lipcu 2015 r. został przyjęty Plan
Inwestycyjny dla Unii Europejskiej, którego celem jest
wygenerowanie inwestycji o wartości 315 mld euro,
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Ewa Synowiec,
doktor nauk ekonomicznych, w latach 2006–2010
pracowała w Dyrekcji Generalnej ds. Handlu KE, od
2007 r. jako Dyrektor ds. zamówień publicznych,
własności intelektualnej i dwustronnych stosunków
handlowych z państwami europejskimi nienależącymi
do UE oraz krajami Azji Środkowej. Z wykształcenia
jest ekonomistką, posiada tytuł doktora ekonomii
uzyskany w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
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„Wyniki kontroli jednoznacznie
wskazują, że bez jasno
sformułowanej i realizowanej
polityki państwa w zakresie
wspierania rozwoju żeglugi
śródlądowej, przy jednoczesnym
zapewnieniu wsparcia
finansowego, nie uda się
zatrzymać degradacji dróg
wodnych i marginalizacji
tej gałęzi transportu”

Raport Żegluga Śródlądowa – Wisła

dróg wodnych w Polsce spełnia obowiązujące wyma-

środków na rozwój śródlądowego transportu wodne-

gania techniczno-eksploatacyjne, w tym niewiele po-

go w ramach programów pomocowych UE na lata

nad 5% spełnia standardy stawiane drogom wodnym

2004–2006, a środki pozyskane na ten cel w ramach

o znaczeniu międzynarodowym. Nabiera to dodatko-

perspektywy finansowej 2007–2013 wyniosły zaledwie

wego znaczenia w sytuacji gdy inwestycje infrastruk-

0,44% całkowitej ich alokacji.

turalne o podstawowym znaczeniu dla żeglugi śródlądowej w dalszym ciągu realizowane są nieterminowo.

Wyniki kontroli jednoznacznie wskazują, że bez jasno

Długotrwałe procedury związane z przygotowywaniem

sformułowanej i realizowanej polityki państwa w za-

dokumentacji i pozyskiwaniem decyzji administracyj-

kresie wspierania rozwoju żeglugi śródlądowej, przy

nych, skutkowały koniecznością przesunięcia terminów

jednoczesnym zapewnieniu wsparcia finansowego, nie

rozpoczęcia realizacji zadań, a w konsekwencji czę-

uda się zatrzymać degradacji dróg wodnych i margi-

stym wzrostem kosztów projektów i dalszym przesu-

nalizacji tej gałęzi transportu.

waniem terminów rozpoczęcia bądź zakończenia ich
realizacji.
Istotną przyczynę postępującej dekapitalizacji infrastruktury śródlądowych dróg wodnych stanowiły rów-

Krzysztof Kwiatkowski,

nież niewystarczające środki finansowe przeznaczone

Prezes Najwyższej Izby Kontroli

na przeciwdziałanie temu zjawisku. Pomimo że wielkość fi nansowania bieżącego utrzymania dróg wod-

„ „

nych nie pozwalała nawet na zapewnienie reprodukcji
prostej tej infrastruktury, nie pozyskano jakichkolwiek

P

w przewozach wszystkimi rodzajami transportu. Ma to
miejsce w sytuacji, gdy Unia Europejska promuje roz-

olska żegluga śródlądowa traci na znacze-

wój tej gałęzi transportu, głównie z powodu konieczno-

niu i to pomimo że we wszystkich programach

ści zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko

rządowych określających politykę transportową

przewozów w ruchu drogowym.

po 2000 r. zakładano jej rozwój. Zły stan techniczny
dróg wodnych, systematycznie starzejąca się flota ar-

Pomimo że transport wodny jest dużo bardziej wydajny

matorów, jak również opieszałość urzędów odpowie-

i przyjazny dla środowiska niż np. transport drogowy,

dzialnych za tę gałąź transportu powoduje, że mimo

to inwestowanie w żeglugę śródlądową ma w Polsce

sprzyjających warunków naturalnych, polska żegluga

dużo niższy priorytet, niż budowa autostrad czy moder-

śródlądowa nie jest obszarem atrakcyjnym gospodar-

nizacja linii kolejowych. Wieloletnie zaniedbania w za-

czo. Od wielu lat zmniejszają się w Polsce zarówno

kresie budowy i modernizacji tej infrastruktury dopro-

przewozy towarowe żeglugą śródlądową, jak i ich udział

wadziło do stanu, że jedynie 10% łącznej długości sieci
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Krzysztof Kwiatkowski,
Prezes Najwyższej Izby Kontroli. W 2006 roku
uzyskał mandat radnego sejmiku województwa
łódzkiego. W wyborach parlamentarnych w 2007
wybrany z okręgu łódzkiego na senatora. Kierował
Komisją Ustawodawczą. W lutym 2009 roku został
Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.
W 2009 roku powołany na urząd ministra
sprawiedliwości i prokuratora generalnego.
W wyborach parlamentarnych w 2011 uzyskał mandat
poselski z okręgu łódzkiego.

Pomimo że transport wodny jest dużo bardziej wydajny
i przyjazny dla środowiska niż np. transport drogowy, to
inwestowanie w żeglugę śródlądową ma w Polsce dużo
niższy priorytet, niż budowa autostrad czy modernizacja
linii kolejowych.
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„Polska ma unikalną i może ostatnią
szansę na otrzymanie funduszy
unijnych na rozwój infrastruktury
koniecznej dla zapewnienia sprawnej
żeglugi śródlądowej wpisującej
się w sieć europejskich korytarzy
transportowych”

Raport Żegluga Śródlądowa – Wisła

ny z potrzebą podejmowania nowych inwestycji infra-

znaczeniu (konwencji AGN), przebiegają trzy dro-

strukturalnych, takich jak rozwój śródlądowych dróg

gi wodne o międzynarodowym znaczeniu. Niestety

wodnych. Program TEN-T kładzie nacisk na rozwój

konwencja ta nie została do tej pory przez Polskę

transportu innowacyjnego oraz o niższej emisyjności,

ratyfikowana, a rozwój śródlądowych dróg został za-

co wpłynie z kolei na zmniejszenie zanieczyszczenia

niedbany. W związku z tym polskie drogi wodne nie

środowiska w Polsce. Korytarze są oknem na świat

zostały zakwalifikowane do Transeuropejskiej Sie-

dla polskich nadbałtyckich portów, których dynamicz-

ci Transportowej, a Polska utraciła możliwość po-

ny rozwój trzeba wspierać. Polska, dzięki swojemu

zyskiwania funduszy na inwestycje infrastrukturalne

położeniu nad akwenem Morza Bałtyckiego, posia-

w tym zakresie.

da niezwykłe możliwości rozwojowe, jakie niesie za
Danuta Hübner,

sobą wymiana handlowa stymulowana przez transport

W związku z tym niezwykle ważne dla polskiej gospo-

profesor doktor habilitowany, Poseł do Parlamentu Europejskiego,

morski oraz intermodalny, z wykorzystaniem żeglugi

darki jest przyjęcie konwencji AGN oraz podjęcie sta-

Przewodnicząca Komisji Spraw Konstytucyjnych,

śródlądowej. Zarówno Port Gdańsk, jak i Port Gdy-

rań mających na celu wypracowanie planu moderniza-

członek Rady Programowej Global Compact w Polsce

nia zostały zakwalifikowane jako porty bazowe sieci

cji śródlądowych dróg wodnych zgodnie z wytycznymi

TEN-T. Oba z nich mają przed sobą duże możliwo-

Unii Europejskiej.

ści rozwojowe. Niezwykle ważne jest w związku z tym
zadbanie o zaplecze drogowe, kolejowe, a także, do

Program Żegluga Śródlądowa, zainaugurowany

U

tej pory w Polsce mało wykorzystywaną, możliwość

27 marca przez Inicjatywę Sekretarza Generalnego

na rekordową sumę 13,1 miliardów euro, które mają

efektywnego włączenia żeglugi śródlądowej do sieci

ONZ Global Compact w Polsce, pozwala zwrócić

nia Europejska kładzie duży nacisk na roz-

być zainwestowane w modernizację transportu w Euro-

śródlądowych połączeń dla portów w Gdańsku i Gdy-

uwagę na ten ważny aspekt polskiej polityki. Po-

wój sieci transportowych w Europie. W 2014 r.

pie, zmniejszając dysproporcje w stopniu rozwoju infra-

ni. Efektywność intermodalnego transportu w dużej

zwala on także na uświadomienie strat, jakie ponosi

Komisja Europejska przyjęła nową politykę transpor-

struktury transportowej pomiędzy krajami członkowski-

mierze przekłada się na możliwości przeładunkowe

polska gospodarka, zaniedbując potencjał polskich

tową opartą na Programie TEN-T (Trans-European

mi Unii. Jest to największy plan inwestycji transportowej

portów i na ich rozwój. Optymistycznie nastraja mnie

rzek. Mając przyjemność bycia członkiem Rady Pro-

Transport Network). Jest to niezwykle ważna zmiana

przyjęty do tej pory przez UE.

fakt, że Polska plasuje się w czołówce krajów, któ-

gramowej Global Compact w Polsce, gorąco popie-

re najlepiej wykorzystują fundusze unijne. Mimo tego

ram tę inicjatywę.

we wspólnotowym podejściu do tak ważnej kwestii jak
sieć transportowa. Unia Europejska zdecydowała się

Ważne jest, aby Polska umiejętnie wykorzystała moż-

ciągle w Polsce musimy pracować nad poprawą jako-

na wprowadzenie programu, który pozwala na zinte-

liwości, jakie daje członkostwo w Unii Europejskiej.

ści instytucji, które zarządzają środkami finansowymi

growane podejście do rozwoju infrastruktury transpor-

Dwa z korytarzy transportowych wytyczonych przez

z Unii Europejskiej. Dotyczy to zarówno administracji

towej, dzięki czemu powstanie bardziej spójny system

sieć TEN-T przechodzą przez terytorium Polski. Są to:

na szczeblu centralnym, jak również regionalnym czy

połączeń transportowych oraz zredukowane zostaną

korytarz Bałtyk – Adriatyk, łączący polskie nadbałty-

lokalnym.

transgraniczne wąskie gardła. Efektywna sieć trans-

ckie porty z Adriatykiem, przechodzący przez Czechy,

portu jest warunkiem dynamicznego rozwoju gospo-

Słowację, Austrię oraz Włochy, a także korytarz Bał-

W Polsce śródlądowe drogi wodne praktycznie nie

darczego. Transport jest jak krwiobieg, łączący w jeden

tyk – Morze Północne. Łączy on region Morza Bał-

są wykorzystywane. Jest to tym trudniejsze do zro-

organizm europejskie regiony. Brak sprawnego systemu

tyckiego z Morzem Północnym, poczynając od wy-

zumienia, ponieważ przez Polskę, według europej-

transportowego blokuje możliwości rozwoju, jakie ofe-

brzeży Finlandii poprzez Estonię, Łotwę, Litwę, Polskę,

skiego porozumienia przygotowanego przez Europej-

ruje większa mobilność towarów i ludzi w Unii Euro-

Niemcy, Holandię oraz Belgię. Korytarz ten jest także

ską Komisję Gospodarczą ONZ na temat głównych

pejskiej. Finansowanie inwestycji w ramach rozbudowy

istotny z uwagi na połączenia poprzez dopływy Wisły

śródlądowych dróg wodnych o międzynarodowym

korytarzy TEN-T jest możliwe dzięki Instrumentowi CEF

i tranzyt przez Białoruś, Ukrainę i Mołdowę do Morza

(Connecting Europe Facility). Na początku lipca 2015 r.

Czarnego. Powstanie tych dwóch korytarzy transpor-

państwa członkowskie Unii Europejskiej zaakceptowa-

towych może być ważnym bodźcem rozwojowym dla

ły plan inwestycyjny Komisji Europejskiej, opiewający

Polski. Oznacza nie tylko wzrost zatrudnienia związa-
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Danuta Hübner,
przez okres 5 lat pełniąca funkcję Komisarza Unii
europejskiej ds. Polityki Regionalnej. Od listopada
2001 r. odpowiadała w polskim rządzie za całość
problematyki integracji jako Sekretarz Komitetu
Integracji Europejskiej, szef Urzędu KIE oraz Sekretarz
Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Jako
pełnomocnik rządu stworzyła Komitet Integracji
Europejskiej, była szefem tego Urzędu i pierwszą
polską minister ds. europejskich. Ponadto pracowała
w Organizacji Narodów Zjednoczonych, gdzie
w randze Zastępcy Sekretarza Generalnego ONZ
kierowała Europejską Komisją Gospodarczą.

GLOBAL COMPACT

Żegluga śródlądowa
polską piętą Achillesową
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ławka, a pozostałości rzecznego przemysłu stocznio-

śli będziemy potrafili wykorzystać korytarze transpor-

wego w Płocku i Włocławku produkują barki na eks-

towe na osi Bałtyk – Adriatyk oraz Bałtyk – Morze

port do Holandii, Niemiec i Francji.

Czarne, to wygramy na tym ekonomicznie i politycznie, zwłaszcza że obecnie jest sprzyjający klimat dla

Czas najwyższy zrewidować podejście do żeglu-

inwestycji w projekty ponadnarodowe zwiększające

gi śródlądowej, także biorąc pod uwagę, jak duży

przepustowość sieci transportowych na kluczowych

nacisk na rozwój multimodalnych sieci transporto-

dla Unii Europejskiej kierunkach. Trzeba to wykorzy-

wych kładzie Unia Europejska. W ramach Programu

stać, bo nikt za Polskę tego nie zrobi.

TEN-T (Trans-European Transport Network) zmieniła
się wspólnotowa polityka i rozwój infrastruktury trans-

Michał Boni,
doktor nauk humanistycznych, Poseł do Parlamentu

portowej został przeniesiony z poziomu narodowego

Europejskiego, Wiceprzewodniczący Delegacji

na poziom unijny. Celem jest bardziej zintegrowany

do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE-Mołdawia,

i wydajny system transportowy, co ma wzmocnić

członek Rady Programowej Global Compact w Polsce

konkurencyjność europejskich gospodarek na globalnej mapie i usprawnić szybkość transportu towarów i osób. Jest to kluczowe także z perspektywy
krajów sąsiadujących z Unią Europejską. Polska w tej

G

„

skomplikowanej i złożonej sieci powiązań transporto-

przerwała ten proces. Po wojnie na długie dziesięłówne polskie rzeki – Wisła i Odra, od

ciolecia Polska odwróciła się od rzek. Trzymając się

średniowiecza były intensywnie wykorzystywa-

przykładu Wisły, obecnie jej żeglowność jest moc-

ne jako środek transportu towarów i osób. Za-

no dyskusyjna, przy ujściu Wisły operuje skromna

stanawia, że obecnie ten tani, ekologiczny i efektyw-

liczba kilkunastu barek, a Holendrzy dziwią się, jak

ny kanał transportowy jest tak słabo wykorzystywany,

to możliwe, że tak znakomicie położne porty mor-

zwłaszcza jeśli przeanalizujemy, jak rozkładają się eu-

skie jak Port Gdański i Port Gdyński nie mogą wy-

ropejskie korytarze transportowe i jak strategiczne po-

korzystywać potencjału potężnej rzeki Wisły. Jest to

łożenie na mapie Europy ma Polska.

tym bardziej zastanawiające, gdy spojrzymy w ramach międzynarodowych porównań na potężny port

Transport rzeczny ma długą tradycję. Wystarczy przy-

w Hamburgu, który zwany jest niemiecką bramą na

pomnieć, że w okresie 20-lecia międzywojennego po

świat. Leży on 110 kilometrów od morza północne-

Wiśle pływało ponad 300 potężnych barek towaro-

go i jest drugim co do wielkości przeładowywanych

wych oraz kwitła żegluga pasażerska, a takie porty

towarów w Europie zaraz za Rotterdamem i jest 15

rzeczne jak Warszawski Port Żerański, porty w Pło-

co do wielkości portem na świecie. Rzeka Elba, nad

cku, Włocławku, Gdańsku czy nowo wybudowa-

którą leży w niczym nie ustępuje Wiśle, z tą różni-

ny port w Gdyni przeżywały rozkwit, podobnie jak

cą, że od dziesięcioleci jest tam wdrażana strategia

rzeczny przemysł stoczniowy. Plany z tamtego okre-

jej umiejętnego wkomponowania w sieć europejskich

su zakładały chociażby zbudowanie 16 zbiorników

korytarzy transportowych z wykorzystaniem koncep-

retencyjnych, które nie tylko miały zapewniać pełną

cji transportu multimodalnego. W samym roku 2014

żeglowność Wisły, ale także zabezpieczać przed su-

rzeką Elbą przewieziono do portu w Hamburgu i tam

szą czy powodzią, co zwłaszcza w kontekście tego-

przeładowano 9,73 miliona kontenerów. Tymczasem

rocznej suszy daje do myślenia. II wojna światowa

polską Wisłą z wielkim trudem żegluje się do Włoc-
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Michał Boni,
wybitny polityk i kulturoznawca. Był posłem na Sejm
oraz Ministrem Pracy w rządzie Jana Krzysztofa
Bieleckiego. Był Sekretarzem Stanu w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów, a następnie ministrem
– członkiem Rady Ministrów i Przewodniczącym
Komitetu Stałego Rady Ministrów. Sprawował
funkcję Ministra Administracji i Cyfryzacji w rządzie
Donalda Tuska. W 2014 roku wybrany na posła
do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji.
Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu
Odrodzenia Polski.

wych wygrywa swoim tranzytowym położeniem. Je-
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Czas najwyższy zrewidować podejście do żeglugi śródlądowej, także biorąc pod uwagę, jak duży nacisk na
rozwój multimodalnych sieci transportowych kładzie
Unia Europejska. W ramach Programu TEN-T (Trans-European Transport Network) zmieniła się wspólnotowa polityka i rozwój infrastruktury transportowej został
przeniesiony z poziomu narodowego na poziom unijny.
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„Uważamy, iż rozwój żeglugi
śródlądowej stanowi dla Mołdawii
szczególnie istotny czynnik
warunkujący możliwość rozwoju
ekologicznego oraz ekonomicznie
korzystnego rodzaju transportu.”
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nowoczesnego i efektywnego kompleksu portowego na
ołdawia jest zainteresowania kontynua-

cją rozbudowy infrastruktury związanej z żeglu-

Dunaju (który posiada status Specjalnej Strefy Ekonomicznej do roku 2030).

gą śródlądową i włączeniem już istniejących dróg
wodnych (na Dniestrze oraz Prucie) do między-

Kompleks Giurgiulești Portuary składa się z Między-

narodowej sieci transportowej. W celu zwiększenia

narodowego Wolnego Portu Giurgiulești, obejmują-

udziału transportu wodnego w Mołdawii została przyjęta

cego terminal paliwowy, zbożowy, oleju roślinnego,

Strategia Transportowa i Logistyczna na lata 2013–2022,

kontenerowy, a w planach jest trwająca już budowa

która w szczególności zaleca rozbudowę krajowego

terminalu roll on/roll off oraz terminalu przeładunko-

transportu rzecznego. Jednym z celów przewidzianych

wego. W skład kompleksu wchodzi także pasażerski

przez Strategię Transportową i Logistyczną jest zapew-

oraz towarowy port, którego budowa została sfinan-

nienie Mołdawii strategicznego dostępu do transportu

sowana z budżetu państwa. Co istotne poprzez Wol-

morskiego i śródlądowego wodnego jako efektywnie

ny Port Giurgiulești Mołdawia uzyskała bezpośredni

ekonomicznego. Dostęp ten powinien zostać zapewnio-

dostęp do nadmorskiej części Dunaju, co pozwala

ny poprzez wspieranie rozwoju portów jako efektywnych

na rozbudowę sieci międzynarodowego transportu

logistycznie oraz ich połączeń z lądem, jak również wy-

morskiego.

sokiej jakości prywatnego transportu komercyjnego.
Uważamy, iż rozwój żeglugi śródlądowej stanowi dla
Poprzednio transport rzeczny w Mołdawii stanowił

Mołdawii szczególnie istotny czynnik warunkujący

znaczącą gałąź gospodarki. Wówczas mołdawskie

możliwość rozwoju ekologicznego oraz ekonomicz-

śródlądowe drogi wodne spełniały parametry gwa-

nie korzystnego rodzaju transportu. Transportu, któ-

rantujące transport różnego rodzaju ładunków (jak

ry z pewnością przyczyni się do zwiększenia wymia-

drewno, węgiel, materiały budowlane, produkty po-

ny handlowej pomiędzy Mołdawią i jej partnerami, jak

chodzenia rolniczego), osiągając nawet 5 mln ton

również do optymalizacji istniejącej sieci międzynaro-

rocznie. Infrastruktura rzeczna na Dniestrze, w tym

dowego transportu morskiego.

porty Bender, Râbnița, port przeładunkowy Varnița
oraz Olănești, tworzyła efektywny system logistyczny,
który odpowiadał w zupełności na krajowe zapotrzebowanie, mając zdolność przeładunkową 1000 ton
metrycznych.
Obecnie Mołdawia podejmuje liczne działania w celu
zrewitalizowania i rozwoju transportu rzecznego. Jako
takie działanie można wskazać stworzenie atrakcyjnych
warunków dla inwestorów w Międzynarodowym WolIurie Chirinciuc,

nym Porcie Giurgiulești (GIFP), co zaowocowało budową

Minister Transportu i Infrastruktury Drogowej
Republiki Mołdawii
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Iurie Chirinciuc,
Minister Transportu i Dróg Infrastruktury
Republiki Mołdawii. Studiował w National College
of Commerce w Kiszyniowie w latach 1978 i 1981.
W 1985 roku ukończył studia na Uniwersytecie
Stanowym Mołdawii. Od 2014 roku jest doktorantem
na Akademii Ekonomicznej Mołdawii.Pracował
na stanowiskach kierowniczych w różnych
przedsiębiorstwach do roku 2013. Jest założycielem
„Stowarzyszenia Producentów Mebli w Mołdawii”,
który przewodniczył do 2011 roku. Był doradcą
w Radzie Okręgu Ungheni.
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publicznego w Pradze. Transport wodny ponadto wykorzystywany jest w celach turystycznych jako atrak-

Fragmenty Polityki
Transportowej Republiki Czeskiej
na lata 2014–2020 związanej
z czeską strategią rozwoju
żeglugi śródlądowej

cyjna forma podróżowania. Turystyka zaś stanowi istot-

S

ny element regionalnej gospodarki.

pecyfika transportu wodnego

Najważniejsze wyzwania dla rozwoju

Republiki Czeskiej

żeglugi śródlądowej

Udział transportu wodnego w sektorze transportu Re-

Żegluga śródlądowa, oprócz funkcji transportowych,

publiki Czeskiej nie jest wysoki, co jest wynikiem nie-

spełnia także inne cele. Dlatego przy planowaniu jej

dostatecznie rozwiniętej infrastruktury. W przypadku

rozwoju powinny być brane pod uwagę inne aspek-

spełnienia odpowiednich warunków, transport wodny

ty (jak np. finansowanie), które leżą w kompetencji

może stać się częścią regularnego systemu transpor-

Ministerstwa Rolnictwa (gospodarowanie zasoba-

towego i konkurować z transportem drogowym, wymu-

mi wodnymi) oraz Ministerstwa Przemysłu i Hadlu

szając tym samym obniżenie kosztów przewozu dro-

(przemysł wytwórczy). Kwestie żeglowności oraz

gowego oraz kolejowego.

niezawodności istotnych śródlądowych dróg wodnych wykorzystywanych w celach transportowych

W 2006 roku Komisja Europejska ogłosiła program

oraz innych dróg wodnych, których rozwój i moder-

NAIADES, który z założenia miał wspierać rozwój że-

nizacja jest efektywna, odbywa się na podstawie

glugi śródlądowej do 2013 roku. Jego głównym ce-

Strategii Rozwoju Sektora Transportowego, któr y

lem było w szczególności wspieranie procesu włą-

zakłada:

czenia śródlądowych dróg wodnych do europejskiej

– kont ynuację implementacji celów programów

sieci transportowej. Główne założenia programu koncentrowały się na stworzeniu korzystnych warunków
do świadczenia usług transportowych wodnymi dro-

NAIADES, NAIADES II oraz ich następców;
– kontynuację rozwoju Rzecznych Systemów Informacyjnych;

gami śródlądowymi, pozyskiwaniu nowych rynków,

– przygotowywanie projektów związanych z żeglugą re-

wsparciu modernizacji floty i rozwoju jej innowacyj-

kreacyjną, co jest istotne ze względu na przestrze-

ności, wzrostu inwestycji w kapitał ludzki, zwięk-

ganie wytycznych ustawy nr 114/95 Coll w sprawie

szeniu świadomości społecznej na temat żeglugi

żeglugi śródlądowej;

śródlądowej oraz poprawie infrastruktury z nią związanej. Aktualnie założenia programu realizowane są
przez jego następcę, program NAIADES II na lata
2014–2020.

– wyposażanie dróg wodnych oraz portów w konstrukcje antypowodziowe;
– rozwiązanie problemów związanych z wysokością
mostów na Wełtawie pomiędzy miastem Mělník
i Pragą oraz kwestiami przepustowości na drodze

Transport wodny może stanowić uzupełnienie trans-

Jakub Karfík,
Ambasador Republiki Czeskiej w Polsce
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wodnej w Pradze;

portu publicznego, w szczególności poprzez skróce-

– przygotowanie kanału Dunaj–Odra–Łaba, opierając

nie czasu podróży w przypadku wykorzystania promów

się na rezultatach analiz wykonalności tego pro-

operujących na dużych rzekach z uwagi na relatywnie

jektu;

niską liczbę mostów, zwłaszcza w dolnej części Łaby

– kontynuację współpracy z Polską oraz Niemcami

oraz w środkowej oraz dolnej części Wełtawy. Trans-

(połączenie konurbacji Ostravy z Odrzańską Drogą

port wodny może także służyć jako środek transportu

Wodną), a także ze Słowacją oraz Austrią; osta-

37
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teczny termin: koniec roku 2015, włączając Dyrek-

ne. Innym poważnym zagrożeniem dla rozwoju żeglugi

śródlądowych dróg wodnych o międzynarodowym

„Děčín Weir” w ramach obecnie prowadzonej oce-

tywę Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie

jest jej negatywny odbiór w oczach opinii społecznej

znaczeniu (konwencja AGN). Dokument ten nie do-

ny oddziaływania na środowisko. Dlatego Strategie

oceny wpływu niektórych planów i programów na

oraz ekologów, co sprawia, iż budowanie infrastruk-

tyczy jednak bezpośrednio projektu DOE. Jest to

dla Sektora Transportowego, Faza 2, nie przewidują

środowisko (tzw. Dyrektywa SEA). Organ odpo-

tury ingerującej w naturalny bieg rzeki może spotkać

koncepcja sięgająca poza granice Republiki Czeskiej

żadnej konkretnej formy pomiarów w tym obszarze.

wiedzialny: Ministerstwo Transportu we współpracy

się protestami ze strony społeczeństwa.

i podlega specjalnemu reżimowi, w ramach którego

Zostanie zastosowana tu forma pomiaru, która otrzy-

przygotowywane jest Studium Wykonalności zgod-

ma pozytywną ocenę w ramach procesu oceny od-

Braki w rozwoju infrastruktura dróg

nie z Rządowym Rozporządzeniem nr 155 z dnia 14

działywania na środowisko. Forma taka musi jednak

wodnych

marca 2012 r.

spełniać również warunek nisko kosztowej. Minister-

z Ministerstwem Rolnictwa i Ministerstwem Przemysłu i Handlu;
– w następstwie rezultatów analiz dotyczących kanału Dubaj–Odra–Łaba, przedstawienie rządowi

stwo Transportu nie akceptuje faktu braku możliwo-

Republiki Czeskiej dokumentu dotyczącego nad-

Defi cyt w rozwoju sieci dróg wodnych jest następ-

Infrastruktura w Republice Czeskiej funkcjonuje w zgo-

ści poprawy parametrów głównych szlaków transpor-

zoru nad projektem; ostateczny termin: koniec

stwem następujących czynników:

dzie z regulacjami wyznaczonymi przez TEN-T, zapew-

tu wodnego.

roku 2016, organ odpowiedzialny: Ministerstwo

– niekompletna sieć dróg wodnych,

niając żeglowność na Dolnej Łabie przez maksymalną

Rozwoju Lokalnego we współpracy z Minister-

– niska wydajność sieci,

możliwą liczbę dni w roku. Powyższe sprawia, iż duże

Sieć dróg śródlądowych w Republice Czeskiej jest

stwem Transportu i Ministerstwem Ochrony Śro-

– niedobory parametrów żeglugi (gabaryty, susze,

statki są w stanie przepłynąć przez Dolną Wełtawę

niekompletna (niezintegrowana), a drogi wodne są

podziemne prześwity, codzienna/coroczna eks-

oraz Środkową Łabę. Zapewnienie żeglowności jest

w większości częścią cieków wodnych, które nie

ploatacja),

konieczne, aby zapewnić żeglowność Łabie na tery-

pozwalają na ich optymalizację poprzez skrócenie

torium Niemiec.

niektór ych z istniejących odcinków. Racjonaliza-

dowiska.
Jako główne zalety transportu wodnego można wskazać ekologiczność, infrastrukturę o wysokiej wydajności, efektywność żeglowności w sytuacji, gdy warunki

– braki wydajności infrastruktury portowej (towarowej/
pasażerskiej),

cja systemu dróg wodnych powinna polegać na

– braki w płynności oraz bezpieczeństwie przepływu.

Infrastruktura śródlądowa

są stabilne, atrakcyjność dla turystyki oraz łączność

wzroście efek ty wności zarządzania transpor tem
wodnym.

rzeki Łaby z Wełtawą. Z drugiej strony żegluga śród-

Na podstawie analiz rozwoju sieci dróg śródlądo-

Jak dotąd w zakresie infrastruktury transportu wod-

lądowa jest częściowo negatywnie odbierana przez

wych oraz ich porównań z bazą środków WD można

nego nie udało się zidentyfikowanie żadnych alterna-

opinię publicznej, zaś jej słabością są czynniki takie

stwierdzić, iż na naprawę wszystkich uchybień ziden-

tywnych rozwiązań, innych niż indywidualne pomiary

jak uzależnienie od warunków pogodowych, wymaga-

tyfikowanych powyżej zostały przeznaczone środki

na poziomie strategicznym. Wszystkie pomiary do-

nia dotyczące zasilania, mała prędkość, brak portów,

finansowe.

konywane są w łożyskach rzek. Oczywiście istnieją
rozwiązania alternatywne do regulacji pewnych seg-

ograniczona żeglowność (poza odcinkiem zmodernizowanej części drogi wodnej Łaba–Wełtawa między

Powstanie połączenia wodnego Dunaj–Odra–Elba

mentów cieków wodnych. Zwłaszcza w rejonie Dolnej

granicą państwa a pracami wodnymi w miejscowości

(projekt DOE) jest planowane w dłuższej perspekty-

Łaby (pomiędzy Strekovem a granicą niemiecką) nie

Střekov). Rozwój żeglugi śródlądowej daje możliwości

wie w celu włączenia tej drogi wodnej w europejską

jesteśmy w stanie przewidzieć wyniku raportu wy-

takie jak zapewnienie niezawodnej żeglowności drogi

sieć transportową. Wspomina o tym jeden z zapi-

danego w związku z oceną rzeczywistego projektu

wodnej łączącej Łabę z Wełtawą oraz centrami logi-

sów Traktatu o przystąpieniu Republiki Czeskiej do

stycznymi i portami morskimi, możliwość szerszego

Unii Europejskiej (AA 2003/ACT/Annex II/CS/1645,

wykorzystania żeglugi śródlądowej w transporcie to-

AA 2003/ACT/ Annex II/CS/1648), a także decyzja

warowym oraz turystycznym. Głównym zagrożeniem,

Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 661/2010/EU

jakie niesie ze sobą rozwój żeglugi śródlądowej jest

z dnia 7 lipca 2010 w sprawie unijnych wytycznych

fakt, iż fundusze, które mogą być przeznaczone na

dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci trans-

ten cel są ograniczone, a co za tym idzie z powo-

portowej (nie dotyczy ona jednak polskiego odcin-

du braku środków finansowych flota może nie zostać

ka Odry) oraz ratyfikowane przez Republikę Cze-

w pełni wykorzystana, a same drogi wodne zaniedba-

ską Europejskie Porozumienie w sprawie głównych
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Jakub Karfik,
Ambasador Republiki Czeskiej w Polsce, były
Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki
Słowackiej (2009–2014), Były Dyrektor Generalny
w Sekcji krajów pozaeuropejskich i współpracy
na rzecz rozwoju (2006–2009), były Ambasador
Nadzwyczajny i Pełnomocny Arabskiej Republiki
Egiptu (2002–2006), były Ambasador Nadzwyczajny
i Pełnomocny, Islamskiej Republiki Pakistanu
(1995–1999), doktor z zakresu klasycznej literatury
arabskiej.
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Drogi wodne
w Królestwie
Niderlandów
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cenną wiedzę w tym zakresie i jeszcze bardziej rozwinąć zorganizowany system zarządzania zasobami wodnymi. Za kilka lat cała
woda, która przepływa przez Królestwo Niderlandów będzie mogła być śledzona na
cyfrowej tablicy. Obserwacja wałów przeciwpowodziowych pozwoli ocenić, w którym
miejscu ilość wody osiąga krytyczny poziom,
co z kolei uruchomi mechanizmy pozwalające na uniknięcie powodzi.
Wielowymiarowość podejmowanych analiz jest typowa dla holenderskiego sposoPaul P.J. Bekkers,

bu myślenia i prowadzi do innowacyjnych

Ambasador Królestwa Niderlandów w Polsce

rozwiązań. Podejście to polega na zaangażowaniu wszystkich zainteresowanych
stron w proces decyzyjny: krajowych i lokalnych władz, przedstawicieli poszczególnych prowincji, administracji wodnej,

K

i były używane nie tylko do żeglugi, ale także w celu

instytucji naukowych, świata biznesu oraz

drenowania. Stanowią one kompletny system wodny.

mieszkańców. Wszystkie te grupy są za-

rólestwo Niderlandów i woda są ze sobą

proszone do dialogu dotyczącego rozwoju

ściśle związane. Z jednej strony woda stanowi dla

Królestwo Niderlandów, dzięki swojemu położeniu

dróg wodnych i regionów nad nimi poło-

nas niebezpieczeństwo, co sprawia, iż z konieczno-

u ujścia kilku ważnych europejskich rzek jak Ren,

żonych. Takie działanie prowadzi do po-

ści staliśmy się ekspertami w dziedzinie zarządzania

Moza, Skalda, jest swoistą bramą Europy. Poza rze-

wstania strategii, która ma duże poparcie

gospodarką wodną, z drugiej zaś ma w sobie wiel-

kami, które przepływają przez Holandię, liczne kana-

społeczne i jest jednocześnie kreatywna

ki potencjał transportowy. Już od wczesnych lat drogi

ły i jeziora, które łączą ze sobą główne miasta kraju,

i innowacyjna.

wodne były wykorzystywane przez Holandię jako me-

tworzą naturalną sieć dróg wodnych mających poten-

toda transportowania towarów do odległych miejsc.

cjał transportowy.

Królestwo Niderlandów a polska Wisła

Holenderski punkt widzenia

Rząd holenderski wspiera konsorcjum biznesu i insty-

Dziś żegluga śródlądowa wciąż odgrywa ważną rolę
transportową, posiadając liczne zalety: jest przyjazna

tucji badawczych w celu rozwoju i wdrożenia zintegro-

dla środowiska naturalnego i bezpieczna, ekonomiczna (włączając niskie koszty społeczne). Ponadto jest

Holenderskie zintegrowane podejście łączy w sobie

wanego planu rewitalizacji Wisły. Marszałek Wojewódz-

w wysokim stopniu niezawodna.

bezpieczeństwo wodne, przepisy oraz infrastrukturę

twa Mazowieckiego oraz Holenderskie Konsorcjum

potrzebną do zapobiegania powodziom, jak również

podpisali list o współpracy, na mocy którego podejmo-

Całkowita długość dróg wodnych w Holandii wynosi

do przedsięwzięć związanych z budownictwem eko-

wane są wspólne działania. Aktualnie powstają plany,

5046 km, z których 4800 km to szlaki wodne przysto-

dynamicznym. To podejście, które ma swoje historycz-

które mają na celu nie tylko poprawić żeglowność na

sowane do żeglugi transportowej. Łączna długość głów-

ne korzenie, doprowadziło do utworzenia sieci wałów,

Wiśle, ale także rozwinąć możliwość wykorzystywania

nych szlaków transportowych i głównych dróg wodnych

rowów, polderów, śluz oraz miejsc, gdzie rzeki mogą

jej do celów irygacyjnych oraz rekreacyjnych. Jesteśmy

wynosi 1400 km. Pozostałe drogi wodne mają długość

intencjonalnie wylewać. Tymczasem Holandia korzysta

niezmiernie dumni z tej ścisłej współpracy mającej na

3400 km. Szlaki wodne istniały w Holandii od dawna

z dobrodziejstw współczesnej techniki, aby zdobyć

celu rewitalizację pięknej polskiej rzeki, jaką jest Wisła.
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Paul P.J. Bekkers,
Ambasador Królestwa Niderlandów w Polsce,
akredytowany również w Republice Białorusi. Były
Ambasador Królestwa Niderlandów do Federacji
Malezji, były Zastępca Szefa Misji, kierownik Wydziału
Politycznego w Ambasadzie Królestwa Niderlandów
w Ankarze, Turcja. University of Nijmegen. Były
Międzynarodowy szef Departamentu Polityki
Kulturalnej, I zastępca Ambasadora Współpracy
Kulturalnej, MSZ w Hadze.
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Przegląd
żeglownych rzek
w Estonii

Harri Tiido,
Ambasador Republiki Estonii w Polsce

wy i jeziora Pejpus. Na przykład przy ujściu rzeki Piri-

rwy, połączony z morzem. Na tym odcinku minimalna

ty znajduje się największy w Estonii port obsługujący

głębokość rzeki wynosi 2,9 m, a szerokość w dolnym

jachty i małe statki. We wschodniej Estonii, przy uj-

biegu wynosi 200–500 m. Obecnie nie odnotowuje się

ściu rzeki o Purtse, znajduje się nowy port obsługu-

większego ruchu handlowego i pasażerskiego, na rze-

jący małe statki zbudowany dla turystów. Przez Park

ce obecne są w większości statki turystyczne lub małe

Narodowy Matsalu przepływają rzeki Kassari i Tuudi,

łodzie należące do mieszkańców i rybaków. W porcie

płynące do Morza Bałtyckiego, gdzie organizowane są

rzecznym jest możliwe umocowanie łodzi na przycze-

wyjazdy czarterowe dla turystów, w celu podziwiania

pie przy pomocy dźwigu stacjonarnego. Możliwy jest

przyrody i ptactwa. Wspomniane powyżej rzeki nie są

również spływ łodzią w górę do zbiornika wodnego

żeglowne.

Narwy.

Największa sieć śródlądowych dróg wodnych zbudo-

Jezioro Pejpus, z k tórego rzeka Nar wa płynie

wana jest z rzek i jezior składających się na zlewnię

do morza, składa się z trzech części, północną

Pejpus. Są to rzeka Narwa, jezioro Pejpus oraz rzeka

Suurjärv, zwykle nazywaną Pejpus, jeziora Pihkva

Emajõgi wypływająca z jeziora Võrtsjärv.

(Pskow) na południu i Lämmijärv (jezioro Lammi),
które znajduje się w samym środku. Jezioro roz-

Jeśli chodzi o transport morski, zlewnia Pejpus zo-

ciąga się na 152 km, z największą szerokością 47

stała wyizolowana od morza aż do 1950 roku przez

km. Jego najgłębszy punkt znajduje się w Läm-

wodospad i zapory dla elektrowni wodnej. W ubie-

mijärv i wynosi 15,3 m. Średnia głębokość wynosi

W porcie handlowym głębokość wody wynosi 6 me-

głym wieku podejmowano wiele działań na jeziorze

7 m. Pejpus jest czwartym co do wielkości jeziorem

trów, a port może funkcjonować w zbiornikach, które

Pejpus dotyczących usprawnienia ruchu pasażer-

w Europie. 45% należy do Estonii, 55% do Rosji.

eglowne śródlądowe drogi wodne można

sięgają do 140 m długości i 45 m szerokości przy

skiego między estońskimi miastami Tartu i Narwa

Ruch na obszarze jeziora składa się w większości

podzielić w Estonii na dwie kategorie. Pierwszą

korzystnych poziomach wody. Około 530 statków

a rosyjskim Pskowem i miastem Słancy. Tamy na

ze statków rybackich, które są kontrolowane przez

stanowią te, które wpadają do morza – głównie Parna-

rocznie odwiedza port Parnawy. Zatoka Ryska zma-

Emajõgi zostały zastąpione konstrukcjami z pia-

Radę Ochrony Środowiska. Z uwagi na fakt, iż je-

wa wraz z jej małymi dopływami, zaś do drugiej należą

ga się z najcięższymi zlodowaceniami w Estonii, co

sku i żwiru w 1960 roku. Gospodarka w regionie

zioro stanowi obszar przygraniczny, działa na nim

rzeki położone w zlewni jeziora w Pejpus.

sprawia, że zimą konieczne jest korzystanie z lodo-

zmieniła się, gdy Estonia odzyskała niepodległość

Straż Ochrony Granicy.

łamacza.

w 1991 roku. Wówczas nastąpił spadek ruchu,

Ż

Estonia posiada około 416 km żeglownych torów

czego przyczyną był wzrost cen paliwa. Większość

W chwili obecnej ruch rekreacyjny w okolicy zlewni

Łodzie rybackie wpisują się w codzienny krajobraz

statków pasażerskich w konsekwencji sprzedano.

Pejpus jest niewielki, jednak działalność na tym ob-

Parnawy, jednak ostatnio urozmaicają go także łodzie

Podobnie jak rzeka Narwa, jezioro Pejpus, Lammi

szarze prowadzi kilka firm, które oferują wyjazdy czar-

Rzeka Parnawa uchodzi do Zatoki Ryskiej w południo-

motorowe i jachty. Na rzece kluby wioślarskie organi-

i Pihkva (Pskow) są obszarami graniczącymi z Ro-

terowe do jeziora Pejpus.Trasa rozpoczyna się głównie

wo-wschodniej Estonii. Jest to najdłuższa i najgłębsza

zują szkolenia i zawody.

sją. Z tego względu istnieje wymóg rejestracji na

począwszy od Tartu. Przez pięć dni w tygodniu kursuje

najbliższym posterunku straży granicznej. W kilku

również prom od portu Laaksaare do wyspy Piirissaare, niedaleko granicy z Rosją.

wodnych.

żeglowna rzeka w Estonii. W jej ujściu zlokalizowane
są komercyjne łowiska i przystanie jachtowe oraz małe

Żeglowną część Parnawy dostrzeżemy, gdy spojrzy-

miejscach są ograniczenia w oznakowaniu na dro-

zakłady naprawy statków. Rzeka ma ponad 3 metry

my na mapę Estonii. Rzeka jest szeroka i głęboka,

gach wodnych.

głębokości na odcinku 10 km, przy czym niski most

a niewielkie natężenie ruchu tworzą płytkie statki. Na

w centrum miasta sprawia, że Parnawa jest dostępna

północy, zachodzie i wschodzie znajdują się również

Na dolnym biegu rzeki Narwy (do tamy) można dotrzeć

nie przyniosły rezultatów. Najważniejsze estońskie

tylko dla małych obiektów pływających.

mniejsze rzeki, które nie należą do systemu Parna-

do portu rzecznego stanowiącego centralny punkt Na-

porty na Pejpus to Mustvee, rybacki port Kallaste
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i niedawno odnowione porty promowe w Laaksaare

ma 35 km długości i najdłuższą szerokość wynoszą-

i Piirissaare.

cą 15 km. Jego średnia głębokość wynosi zaledwie
2,8 m. Ze względu na niewielką głębokość rośnie tu

Największe porty mają głębokość około 2 metrów,

dużo roślinności, co ogranicza ruch morski na dużym

a wiatry będące wynikiem burz zazwyczaj powodują

obszarze. Oznaczenia nawigacyjne oparte są na trady-

przesunięcia pisaków na wybrzeżach, czego rezul-

cji historycznej i doświadczeniu praktycznym. Wejścia

tatem są pogłębione kanały. Przesunięcia piasków

do rzek zostały oznaczone, ale wiele z tych oznaczeń

stwarzają również problemy z dostępem do jeziora

wymaga rekonstrukcji.

ze strony Tartu na rzece Emajõgi. Rzeka Emajõgi
ma 100 km długości. Płynie Võrtsjärve do Pejpus.

Na jeziorze Võrtsjärv spotyka się wielu rybaków, co jest

To 20 metrów szerokości na górnym biegu i 140 m

utrudnieniem dla turystów i osób nieznających lokal-

szerokości na dolnym biegu. Dolny bieg rzeki jest

nych warunków. Z tego powodu żeglujące statki często

szeroki i spokojny, z minimalnymi wgłębieniami wy-

uszkadzały tamy. Zdarzenia sprawiały, że dochodziło

noszącymi około 2 metrów. W górę od Tartu rzeka

do konfliktów pomiędzy rybakami a armatorami.

jest płytsza i węższa, przy minimalnej głębokości
1,3 metra na jej żeglownej części. Średni przepływ

Do roku 2014 na jeziorze Võrtsjärv nie było żadnych

to 1 m/s.

oficjalnych dróg wodnych. Z tego powodu rybacy mogli wszędzie zarzucać swoje sieci poza obszarami

Nad rzeką Emajõgi usytuowana jest stolica śródlądo-

wyłączonymi na mocy umów zawartych z rybakami.

wych dróg wodnych – miasto Tartu, które rozkwitło

Rozmieszczenie sieci jest zabronione na ofi cjalnych

czasach Hanzy. Tartu straciło na znaczeniu w XVI wieku

drogach wodnych, ich utworzenie umożliwiło więc bez-

wraz z rozwojem autostrady Riga-Pihkva. W Tartu ist-

pieczną żeglugę. Estońska Agencja do spraw Morza

nieją największe porty małych okolicznych. W dalszych

zaprojektowała i wyznaczyła tranzytowe szlaki wodne

okolicach nie ma takich miejsc. W mieście znajduje

w 2014 roku.

się zakład budujący historyczne statki z drewna, które
są używane do rejsów po Emajõgi, Pejpus i Võrtsjärv.
Istnieje kilka firm w Tartu, które organizują przejażdżki
rekreacyjne na Pejpus i Emajõgi. Na Emajõgi jest kilka
mostów, które stanowiłyby ograniczenie dla wyższych
konstrukcji. W centrum miasta mosty ograniczają maksymalną długość masztu do 5,7 m, a kiedy dociera się
do Võrtsjärve, most obniża limit do 4,9 m.
Kierując się od jeziora Pejpus na zachód do rzeki Emajõgi, można dotrzeć do jeziora Võrtsjärv, które

Harri Tiido,
Ambasador Republiki Estonii w Polsce,
były Ambasador, przedstawiciel w UE PSC
(2010–2014), specjalny wysłannik w Afganistanie
i Pakistanie, były Ambasador (nierezydent)
w Afganistanie (2008–2012), były Podsekretarz
do spraw politycznych w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych (2007–2010), były Ambasador
przy NATO Reprezentant Estonii w North Atlantic
Council (2003–2007), były Zastępca Podsekretarza
w estońskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych
(2000–2003).
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Projekt „Ustanowienie magistrali
wodnej E-40 na odcinku Dniepr–Wisła:
od strategii do planowania”

R

Raport Żegluga Śródlądowa – Wisła

stanie technicznym i są klasyfikowane jako IV klasa
wewnętrznych dróg wodnych o znaczeniu międzynaozwój żeglugi śródlądowej jako gałęzi

rodowym. Trzeba zaznaczyć, iż białoruski odcinek ma-

transportu jest bardzo ważny z punktu widze-

gistrali wodnej (około 626 km) dysponuje już w pełni

nia zwiększania konkurencyjności krajowej go-

rozwiniętą infrastrukturą dla żeglugi śródlądowej. Po-

spodarki. Użeglownione rzeki oznaczają dostępność

nadto jest ona ciągle ulepszana.

nowych europejskich i światowych rynków przewozu

(wedle informacji Republikańskiego
Eksploatacyjno-Budowlanego Przedsiębiorstwa Unitarnego
„Dniepro-Bużański Szlak Wodny” (Białoruś))

towarów, dlatego Republika Białorusi inwestuje w infra-

W ramach programu współpracy transgranicznej Pol-

strukturę magistrali wodnej E-40.

ska–Białoruś–Ukraina został uruchomiony i jest realizowany projekt Założeń Techniczno-Ekonomicznych (ZTE)

Dziś Dniepro-Bużański szlak wodny nie ma przejrzy-

dla rekonstrukcji szlaku wodnego E-40.

stego połączenia z wodami śródlądowymi Europy Zachodniej, ale jest częścią składową magistrali wodnej

Budżet projektu: 912 657 euro; czas trwania projek-

Bug–Wisła–Odra, która w dłuższej perspektywie po-

tu – 24 miesiące (od 1 grudnia 2013 r. do 30 listo-

winna służyć handlowi międzynarodowemu między Za-

pada 2015 r.).

chodem i Wschodem.
Partner wiodący: Eksploatacyjno-Budowlane PrzedStworzony pod koniec XVIII wieku Dniepro-Bużanski

siębiorstwo Unitarne „Dniepro-Bużański Szlak Wodny”

szlak wodny Dniepr–Wisła, łączący Morza Czerwone

(Białoruś).

i Bałtyckie istniał do II wojny światowej. Po rekonstrukcji budowli hydrotechnicznych i zorganizowaniu

Partnerzy:

ślepej zapory w Brześciu, transportowe połączenie

• Brzeski Obwodowy Komitet Wykonawczy (Białoruś);

wodne rozdzieliło się na dwie części: pierwszą na

• Fundacja Rozwoju Międzynarodowego Dialogu

terytorium Białorusi i Ukrainy oraz drugą na terytorium Polski.

i Współpracy „Interakcja” (Białoruś);
• Administracja Marszałka Województwa Lubelskiego
(Polska);

Zgodnie z Europejskim porozumieniem o głównych
szlakach wodnych międzynarodowego znaczenia,
szlak wodny rzeki Wisły na odcinku od Gdańska przez
odcinek Warszawa–Brześć–Pińsk–rzeka Dniepr, przez
Kijów do Chersonia, jest klasyfikowany jako magistralny
wewnętrzny szlak wodny E-40. Jego całkowita długość

• Wołyński Obwodowy Urząd Zasobów Wodnych
(Ukraina);
• Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego i Lokalnego
„Progres” (Polska);
• Wołyńskie Stowarzyszenie Uczonych i Innowatorów
(Ukraina).

wynosi ponad 2000 km.
Główny cel: sprzyjanie zwiększeniu ekonomicznej

Aleksandr Averyanov,
Ambasador Republiki Białorusi w Polsce
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Szalki wodne na terytorium Republiki Białorusi od

atrakcyjności i dostępności transportowej regionów

Brześcia do granicy z Ukrainą (kanał Dniepro-Bu-

przygranicznych Polski, Białorusi i Ukrainy poprzez:

żański i rzeka Prypeć) znajdują się w zadawalającym

• skuteczną realizację fazy 1. „Analiza i przygotowanie”,

47
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• stworzenie podstaw do realizacji fazy 2. „Planowanie”,

i opłacalności projektu rekonstrukcji przez wyżej wy-

• stworzenie warunków do realizacji fazy 3. „Budowa”

mienione instytucje, wzywano do włączenia projektu

Raport Żegluga Śródlądowa – Wisła

rekonstrukcji połączenia wodnego E-40 w porządek
wielkiego projektu infrastrukturalnego dla rekonstrukcji

obrad dwustronnych i wielostronnych grup roboczych

magistralnego szlaku wodnego o międzynarodowym

do spraw transportu, a także w strategię rozwoju

znaczeniu E-40 na odcinku Dniepr–Prypeć–Dniepro-

szlaków transportowych na poziomie państwowym

-Bużański szlak wodny–Muchawiec–Zachodni Bug–

i między narodowym.

Wisła.
W ramach realizacji projektu międzynarodowej poKonkretne cele (zadania):

mocy technicznej „Ustanowienie Magistrali Wodnej

• wypracować i zatwierdzić na wszystkich poziomach

E-40 na odcinku Dniepr–Wisła: od strategii do pla-

jeden priorytetowy wariant rekonstrukcji transporto-

nowania”, dnia 29 stycznia 2015 r. w Mińsku został

wego połączenia wodnego Dniepr–Wisła, który był-

podpisany kontrakt na opracowanie Założeń Tech-

by wypracowany z uwzględnieniem interesów i przy

niczno-Ekonomicznych rekonstrukcji magistrali wod-

uczestnictwie wszystkich stron, które są zaintere-

nej E-40.

sowane rozwojem transportu w regionach przygranicznych,

Opracowaniem rekonstrukcji żeglugi po całej długości

• zwiększyć uwagę dla priorytetowego wariantu re-

magistrali wodnej zajmuje się międzynarodowe kon-

konstrukcji transportowego połączenia wodnego

sorcjum pod przewodnictwem Instytutu Morskiego

Dniepr–Wisła na regionalnym, państwowym i euro-

w Gdańsku (Polska). W skład konsorcjum wchodzą

pejskim poziomie,

także Instytut Ekonomii Przewozu i Logistyki (Bre-

• stworzyć instytucjonalne podstawy dla realizacji dal-

ma, Niemcy), Państwowa Akademia Nauk Białorusi,

szych działań na rzecz rekonstrukcji połączenia

Państwowe Przedsiębiorstwo „CzernomorNIIprojekt”

wodno-transportowego Dniepr–Wisła z udziałem

(Ukraina) i Europejsko-Ukraińska Agencja ds. Biznesu

wszystkich zainteresowanych stron.

i Innowacji (Niemcy).

Wyniki realizacji projektu

Przeprowadzenie badania nad opracowaniem ZTE,

w ciągu 18 miesięcy

a także przeprowadzenie oceny ZTE przez międzynarodowych ekspertów zakończy się w 2015 r.

W dniach 27–28 marca 2014 r. w Brześciu odbyła się konferencja, w ramach której powołano Komi-

Informacje dodatkowe – http://e40restoration.eu/pl.

sję ds. Rozwoju Szlaku Wodnego E-40 na odcinku
Dniepr–Wisła i cztery grupy robocze. Uczestnicy konferencji przyjęli deklarację o poparciu idei rekonstrukcji
szlaku wodnego, w której wezwali rządy i ministerstwa
zainteresowanych stron, Komisję Europejską oraz Europejską Komisję Gospodarczą do zwrócenia uwagi
na rezultaty opracowania Założeń Techniczno-Ekonomicznych inicjatywy. W przypadku uznania celowości

Aleksandr Averyanov,
Ambasador Republiki Białorusi w Polsce.
11 lutego 2014 wręczył listy uwierzytelniające
Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Były zastępca
dyrektora Departamentu, były dyrektor Departamentu
Zagranicznej Działalności Gospodarczej
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki
Białorusi. Były kierownik Służby Handlowo-Ekonomicznej Ambasady Republiki Białoruś
w Polsce.
źródło: imageworld.pl.
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Dlaczego żegluga śródlądowa
jest tak ważna dla ONZ
i dlaczego uruchomiliśmy
Program na lata 2015–2020
dedykowany użeglownieniu
polskich rzek?

Raport Żegluga Śródlądowa – Wisła

niezwykle istotna dla Polski, przed którą stoją wyzwa-

Motywem przewodnim każdego raportu będzie pogłę-

nia związane w szczególności z ratyfikowaniem Eu-

biona analiza na temat jednej z polskich rzek o zna-

ropejskiego porozumienia o głównych śródlądowych

czeniu międzynarodowym oraz rekomendacje dla de-

drogach wodnych o międzynarodowym znaczeniu

cydentów. Wybór Wisły jako tematu przewodniego dla

zawartego w Genewie w 1996 r. na posiedzeniu

pierwszego raportu jest przemyślanym zabiegiem. Wi-

Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (Konwencja

sła jest przebiegającym centralnie przez Polskę szla-

AGN).

kiem wodnym i jako łącząca najważniejsze polskie
miasta: Kraków, Warszawę oraz Gdańsk powinna stać

Chcielibyśmy, aby Program Żegluga Śródlądowa i dzia-

się strategicznym kanałem komunikacji uzupełniającym

łania podejmowane w jego zakresie prowokowały do

inne drogi transportowe. Naturalną konsekwencją po-

refleksji na tematy związane z ekonomicznym, gospo-

wrotu Wisły na mapę europejskiej żeglugi śródlądowej

darczym oraz ekologicznym aspektem użeglowienia

będzie udrożnienie korytarza transportowego Bałtyk –

rzek w Polsce, zarówno w kontekście międzynarodo-

Morze Czarne i Bałtyk – Adriatyk.

wym, jak i krajowym.
Im szybciej Polska dokona stosownych decyzji, tym

Kamil Wyszkowski,
Krajowy Przedstawiciel i Dyrektor Generalny
Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ
Global Compact w Polsce

O

portu rzecznego oscyluje w okolicy 0,03% (wg danych

le jest prosta, jeśli spojrzymy na statystyki i na

rurociągowy 6,9%). Żeby dogonić średnią europejską

stanowisko Europejskiej Komisji Gospodarczej

i wypełnić zalecenie Europejskiej Komisji Gospodarczej

ONZ (UNECE) zawartej w „Blue Book” wydanej

ONZ, Polska musi zwrócić się ponownie ku śródlądo-

w 2012 roku: „Przy jedynie 7 procentowym za-

wym drogom wodnym.

W ramach Programu Żegluga Śródlądowa, Inicjatywa

lepiej dla kondycji zintegrowanego i wydajnego euro-

Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Pol-

pejskiego transportu śródlądowego. Z punktu widzenia

sce (Global Compact Network Poland) tworzy platfor-

zrównoważonego rozwoju przesunięcie towarów z dróg

mę współpracy biznesu, administracji rządowej i sa-

i kolei na rzeki jest odciążeniem dla środowiska natu-

morządowej, organizacji pozarządowych oraz sektora

ralnego. Naszym zaś zadaniem jest, aby użeglownienie

nauki, koordynującą działania zainteresowanych stron

polskich rzek odbyło się z poszanowaniem środowi-

na rzecz:

ska naturalnego i rzecznych ekosystemów, ponieważ

• wzmocnienia znaczenia Polski w usługach transpor-

rzeki to nasze wspólne dobro, które mamy obowiązek

towych w ramach Unii Europejskiej poprzez włącze-

przekazać przyszłym pokoleniom w lepszym stanie niż

nie Polski do systemu Europejskich Sieci Transpor-

je zastaliśmy.

towych,

GUS transport drogowy to odpowiednio 71,6%, trans-

• ratyﬁkacji Konwencji AGN,

dpowiedź na pytanie postawione w tytu-

port morski 6,2%, transport kolejowy 15%, a transport

• rozwoju zielonych korytarzy transportowych,
• integracji wodnego transportu śródlądowego z pozostałymi środkami transportu,
• rozbudowę i modernizację krajowej infrastruktury
śródlądowego transportu wodnego, przy poszano-

angażowaniu dróg wodnych w transport towa-

waniu środowiska naturalnego.

rów w Unii Europejskiej potrzebne jest podjęcie

Jest to jedno z kluczowych zadań stojących przed

kroków przez przedstawicieli rządów w regionie

Programem Żegluga Śródlądowa na lata 2015–2020.

Program Żegluga Śródlądowa jest programem wielo-

aby zwiększyć ten procent i odciążyć kolej oraz

Jest on jednym z czterech Programów realizowa-

letnim, którego pierwsza faza przypada na lata 2015–

transport drogowy”.

nych w ramach Inicjatywy Odpowiedzialny Transport

2020. W ramach Programu co roku będziemy odda-

i naszym zadaniem jest rozwój śródlądowych dróg

wać w Państwa ręce raporty prezentujące zagadnienia

Żeby zwiększyć procentowy udział transportu rzecz-

wodnych w ramach przebiegających przez Polskę

horyzontalne dla żeglugi śródlądowej.

nego do rozsądnego poziomu w Polsce, trzeba wy-

europejskich korytarzy transportowych w oparciu

konać rozłożona na lata pracę. Obecnie udział trans-

o zasady zrównoważonego rozwoju. Kwestia ta jest

Słowo wStępne

50

51

Słowo wStępne

Kamil Wyszkowski,
Od 2002 roku pracownik ONZ, a od 2004 roku
Krajowy Przedstawiciel oraz Dyrektor Generalny
Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global
Compact w Polsce, koordynującej z ramienia ONZ
współpracę z biznesem, miastami, uczelniami
wyższymi oraz organizacjami pozarządowymi.
W latach 2002 -2009 w UNDP odpowiadał za
współpracę międzynarodową i wielostronną
oraz za rozwój programów w Europie i Azji.
Pracował w kilkudziesięciu krajach wdrażając
programy rozwojowe. Wykładowca na Central
European University w Bukareszcie, Akademii
Leona Koźmińskiego, w Instytucie Dyplomacji
im. Ignacego Paderewskiego przy MSZ oraz na
Uniwersytecie Warszawskim. Stały komentator
TVN 24 Biznes i Świat.

ROZDZI A Ł I
ŁĄ CZENI E REGI ONÓW
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Słowo wstępne

Ogromne znaczenie będą miały te inwestycje na rzece,

rzek na poziomie 1/5, jeden z najniższych w Europie.

które przyczynią się do zwiększenia ochrony przeciwpo-

Poziom produkowanej energii praktycznie nie zmienia

wodziowej. Powtarzające się co pewien czas powodzie

się od lat, chociaż znacząco rośnie w przypadku in-

mogą generować wielkie straty, idące w miliardy złotych.

nych rodzajów OZE.

Infrastruktura hydroenergetyczna może stanowić zna-

Jerzy Kwieciński,
doktor nauk technicznych,
Prezes Zarządu Fundacji Europejskie Centrum
Przedsiębiorczości. Od 2005 r. do lutego 2008 r. pełnił
funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju
Regionalnego. Posiada dogłębną wiedzę teoretyczną
i praktyczne wieloletnie doświadczenie na temat
funkcjonowania Unii Europejskiej i funduszy unijnych,
zarówno z poziomu instytucji unijnych, polskiej
administracji publicznej, jak i sektora prywatnego
i pozarządowego.

czące wsparcie dla systemu elektroenergetycznego
jako bardzo efektywny element generujący energię
odnawialną. Ze swej natury elektrownie wodne mają
znacznie wyższy współczynnik wykorzystania zainstaJerzy Kwieciński,

lowanej mocy i dzięki temu mogą stabilizować cały

doktor nauk technicznych,

system. W Polsce mamy wciąż bardzo niski stopień

Prezes Zarządu Fundacji Europejskie Centrum Przedsiębiorczości,

wykorzystywanego potencjału hydroenergetycznego

członek Rady Programowej Global Compact w Polsce

Ż

finansowane zarówno na poziomie krajowym z Funegluga śródlądowa zazwyczaj obejmu-

duszu Spójności (te związane z europejską siecią

je szereg krajów i regionów na danym szlaku

transportową TEN-T), jak również na poziomie regio-

wodnym, stanowiąc bardzo skuteczny instru-

nalnym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-

ment integracji międzyregionalnej. Ze swej na-

nalnego.

tury jej funkcjonowanie wymaga współdziałania wielu
instytucji publicznych oraz prywatnych i stąd stanowi

Ponadto drogi wodne, rzeki, kanały i zbiorniki wod-

efektywne narzędzie do pobudzania rozwoju regional-

ne stanowią bardzo dobrą bazę do rozwoju nie tyl-

nego. Ponieważ jest to tani i przyjazny środowisku ro-

ko transportu, ale także turystyki i rekreacji, mając

dzaj transportu, więc sprzyja rozwojowi różnych gałęzi

szczególnie duże znaczenie dla aglomeracji miej-

gospodarki takich jak transport, w tym transport inter-

skich. W Polsce daje się zauważyć bardzo pozytyw-

modalny, turystyka, logistyka, ale też nowoczesnych

ny trend zwracaniu się miast ku rzekom, zbiornikom

sektorów jak przemysł energetyczny, w tym bioener-

i ciekom wodnym, wykorzystywaniu ich walorów do

getyka i energetyka wiatrowa, przemysł samochodowy.

wzmocnienia różnych funkcji metropolitarnych miast.

Może stanowić część systemu transportowego aglo-

Dobrym przykładem może być rewitalizacja terenów

meracji miejskich, a porty rzeczne i fi rmy przewozo-

nadrzecznych i przywracanie transportu wodnego

we są ważnymi podmiotami gospodarczymi, generując

w postaci tramwajów wodnych, np. w Bydgoszczy

nowe miejsca pracy.

czy Gdańsku. Pozytywnym symptomem jest nawiązy-

„

sce w sprawie wspólnych przedsięwzięć dotyczących

rozwój żeglugi śródlądowej w ramach rozwoju regio-

Wisły. Dotyczy ona wszystkich aspektów związanych

nalnego. Przedsięwzięcia z tego obszaru mogą być

z funkcjami rzeki.
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„

Nie bez znaczenia jest fakt, że UE silnie wspiera rozwój żeglugi śródlądowej w ramach rozwoju regionalnego. Przedsięwzięcia z tego obszaru mogą być
finansowane zarówno na poziomie krajowym z Funduszu Spójności (te związane z europejską siecią transportową TEN-T), jak również na poziomie regionalnym
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

wanie współpracy samorządów wojewódzkich w PolNie bez znaczenia jest fakt, że UE silnie wspiera

Raport Żegluga Śródlądowa – Wisła
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by Rob Bye
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Charakterystyka i znaczenie
społeczno-gospodarcze
korytarza transportowego
Ren–Alpy, ze szczególnym
uwzględnieniem
roli żeglugi śródlądowej

Raport Żegluga Śródlądowa – Wisła

nad 1500 km. Infrastruktura punktowa korytarza to: 13

lądową 5 przypada 54% przewozów transgranicznych

węzłów miejskich, 11 lotnisk (wśród nich jedne z naj-

w kor ytarzu 6. Transpor t drogowy ma udział 34%

większych hubów pasażerskich w Europie: Frankfurt

a kolej 12%.

i Schiphol), 8 portów morskich (wśród nich dwa największe w Europie: Rotterdam i Antwerpia), 22 porty

Podstawowym szlakiem wodnym w korytarzu jest

śródlądowe (w tym największy na świecie: Duisburg)

Ren. Korytarz obejmuje również Mozelę i rzekę Ne-

oraz 20 terminali multimodalnych .

ckar. Infrastruktura wodna spełnia w całości wyma-

4

gania dla klasy IV CEMT 7 lub wyższych. Większość
Analiza potoków ruchu w korytarzu wskazuje, że klu-

parametrów określonych dla korytarzy transporto-

czowe znaczenie odgrywa globalna rola portów na

wych jest wypełniona w 100%. Dotyczy to dopusz-

Morzu Północnym. Podaż towarów generowanych

czalnej długości statków (minimum 80 m), szerokości

Paweł Wojciechowski,

przez statki zawijające do Rotterdamu, Antwerpii czy

całkowitej (minimum 9,5 m), tonażu (minimum 1000

doktor nauk technicznych, Koordynator KE

Zeebrugge sprawia, że 83% ruchu transgranicznego

ton). Na krótkim odcinku na pograniczu francusko-

ds. korytarza transportowego Ren–Alpy

w korytarzu odbywa się w trójkącie Niderlandy–Bel-

-szwajcarsko-niemieckim występują ograniczenia

gia–Niemcy (28% stanowi transport z Niderlandów do

dotyczące maksymalnej wysokości pod mostami

Niemiec).

(5,1 m zamiast wymaganych 5,25 m). Najpoważniejszym problemem są ograniczenia w maksymalnym

R

ozwój nowoczesnej i wydajnej infrastruk-

Cechą charakterystyczną korytarza Ren–Alpy – szcze-

zanurzeniu statków (norma to 2,5 m) na ok. ¼ ko-

sowaniu inwestycji na sieci transportowej (Connecting

gólnie, jeśli porówna się go z pozostałymi ośmioma

rytarzowych dróg wodnych w Niemczech, głównie

Europe Facility – CEF).

korytarzami – jest istniejąca, dobrze rozwinięta infra-

na środkowym Renie.

tury transportowej jest jednym z fi larów poli-

struktura drogowa, kolejowa, wodna i punktowa. Nie-

tyki transportowej Unii Europejskiej. Znalazło to

Jednym z narzędzi służących sprawnej i skoordyno-

mniej korytarz ten ma swoje specyfi czne problemy

Celem, który stawia sobie koordynator w perspekty-

swoje odzwierciedlenie zarówno w prawie – poczynając

wanej realizacji inwestycji na sieci bazowej jest dzie-

związane z zatorami na drogach, wysokim poziomem

wie do 2030 roku, jest utrzymanie ponad 50% udziału

od Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – jak

więć multimodalnych korytarzy sieci bazowej, wśród

emisji zanieczyszczeń, hałasem, niepełną interopera-

żeglugi śródlądowej w przewozach transgranicznych.

i w dokumentach programowych, a w szczególności

nich korytarz Ren–Alpy. Korytarz ten łączy holender-

cyjnością na kolei, infrastrukturą wodną wymagającą

w tzw. Białych Księgach nt. transportu. Ostatni z tych

skie i belgijskie porty Morza Północnego z portem

modernizacji.

dokumentów – z 2011 roku – podkreśla, że „Euro-

w Genui nad Morzem Liguryjskim. Przebiega przez

pie potrzebna jest «sieć bazowa» korytarzy pozwala-

najbardziej rozwinięte i uprzemysłowione oraz naj-

Jednym z zasadniczych celów cytowanej już wcześ-

ckar), pogłębieniu torów wodnych na Renie, rozbudo-

jących na wydajny i niskoemisyjny transport dużych,

gęściej zaludnione regiony Unii Europejskiej. W ob-

niej Białej Księgi nt. transportu z 2011 roku jest za-

wie kotwicowisk na granicy niderlandzko-niemieckiej,

skonsolidowanych ilości towarów i pasażerów”. Pod-

szarze oddziaływania korytarza znajdują się ważne

pewnienie zrównoważonego rozwoju transpor tu.

likwidacji wąskich gardeł w porcie w Strasburgu.

stawę prawną dla realizacji konkretnych działań w tym

centra produkcyjne przemysłu chemicznego i petro-

Komisja Europejska wyznaczyła w tym dokumen-

Dodatkowym istotnym elementem sprzyjającym bar-

zakresie stanowią rozporządzenia Parlamentu Europej-

chemicznego, stalowego, farmaceutycznego, samo-

cie cel, jakim jest przeniesienie do 2030 roku 30%

dziej efektywnej i zrównoważonej żegludze śródlą-

skiego i Rady 1315/2013 (rozporządzenie TEN-T ) oraz

chodowego i energetycznego. Obszar ten liczy ok. 70

transportu drogowego na odległości powyżej 300

dowej jest rozwój systemu informacji rzecznej (RIS)

1316/2013 (rozporządzenie CEF ). Pierwsze z nich usta-

mln mieszkańców (13% ludności UE) i wytwarza 19%

km na inne środki transportu, np. kolej lub trans-

oraz stworzenie infrastruktury dla dostaw paliw al-

nawia wytyczne dla trans-europejskiej sieci transporto-

unijnego PKB. Tym samym korytarz Ren–Alpy zalicza

port wodny.

ternatywnych.

wej (TEN-T), drugie – ustanawia fundusz służący finan-

się do najbardziej strategicznych szlaków transporto-

1

2

3

ce modernizacji śluz (głównie na Mozeli i rzece Ne-

Pod tym względem korytarz Ren–Alpy można zali-

wych w Europie.
1 h t t p://e u r- l ex.e u ro p a.e u /l e g a l- c o n te n t /P L /A L L /?u r i= C E L E X
%3A52011DC0144
2 h t t p://e u r- l ex.e u ro p a.e u /l e g a l- c o n te n t /P L /A L L /?u r i= C E L E X
%3A32013R1315
3 h t t p://e u r- l ex.e u ro p a.e u /l e g a l- c o n te n t /P L /A L L /?u r i= C E L E X
%3A32013R1316

W związku z tym konieczne będą inwestycje służą-

czyć do awangardy europejskiej. Na żeglugę śródKorytarz Ren–Alpy ma charakter międzygałęziowy.
Obejmuje ponad 3200 km linii kolejowych, ponad
1700 km dróg oraz szlaki żeglugowe o długości po4 Niektóre z węzłów mieszczą się w więcej niż jednej kategorii.
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5 Drogi wodne w Belgii są częścią innego korytarza – Morze Północne–
Morze Śródziemne.
6 Dane ETIS za 2010 rok.
7 Jest to minimalna klasa dla uwzględnienia drogi wodnej w korytarzu
sieci bazowej.
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Największym wyzwaniem i barierą dla realizacji po-

Korytarz Ren–Alpy, ze znaczącą rolą żeglugi śródlą-

stawionego wyżej celu jest sfinansowanie powyż-

dowej, można śmiało nazwać „zielonym” korytarzem.

szych inwestycji. Szacunkowe dane wskazują, że

Wyzwanie, które stoi przed państwami członkowskimi

koszt pogłębienia toru wodnego na Renie przekroczy

i przed koordynatorem, to zapewnienie dalszego zrów-

1 mld euro, koszt modernizacji śluz na rzece Neckar

noważonego rozwoju korytarza.

to ponad 800 mln euro, a koszt budowy drugiej
śluzy na Mozeli w Trewirze – ponad 500 mln euro.
Rozporządzenie CEF przewiduje możliwość dofinansowania inwestycji w sektorze żeglugi śródlądowej w zakresie 20–40% kosztów. Jednak biorąc
pod uwagę ograniczony budżet instrumentu CEF,
konieczne jest poszukiwanie alternatywnych źródeł
finansowania.

„

Paweł Wojciechowski,
doktor nauk technicznych, były Minister Finansów RP.
Pracuje jako główny ekonomista Polskiego
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Jest
także Europejskim Koordynatorem korytarza
transportowego Ren-Alpy. W latach 2010–2014 był
stałym przedstawicielem RP przy OECD, wcześniej
służył jako Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych i Prezesa Polskiej Agencji Informacji
i Inwestycji Zagranicznych.

„

Jednym z zasadniczych celów cytowanej już wcześniej Białej Księgi nt. transportu z 2011 roku jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju transportu. Komisja Europejska wyznaczyła w tym dokumencie cel,
jakim jest przeniesienie do 2030 roku 30% transportu drogowego na odległości powyżej 300 km na inne
środki transportu, np. kolej lub transport wodny.
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Europejskie korytarze
transportowe
a żegluga śródlądowa

Raport Żegluga Śródlądowa – Wisła

wynika, że ponad 90% śródlądowych dróg wodnych

jako jedyne państwo w Europie Środkowo-Wschodniej

w Polsce nie spełnia wymaganych prawem warunków

nie ratyfikowała jeszcze tej Konwencji.

użytkowania – parametrów eksploatacyjnych. Jako
podstawową przyczynę podaje brak środków fi nan-

Na terytorium Polski znajdują się trzy szlaki wodne

sowych, które pokrywają tylko 30% potrzeb. Jeszcze

w ramach europejskiego systemu śródlądowych dróg

w 1980 roku przewieziono żeglugą śródlądową 9 mln

wodnych o znaczeniu międzynarodowym. Są to:

pasażerów, a dzisiaj rocznie liczba ta oscyluje wokół

1. Droga wodna E-40, łącząca Morze Bałtyckie od

1,5 mln pasażerów rocznie.

Gdańska z Morzem Czarnym w Odessie.
2. Droga wodna E-30, przebiegająca Odrzańską Dro-

Chociaż przeciętnie żegluga śródlądowa funkcjonu-

gą Wodną, łącząca Morze Bałtyckie w Świnoujściu

Jerzy Kwieciński,

je w UE znacznie lepiej niż w Polsce, a w niektó-

z Dunajem w Bratysławie.

doktor nauk technicznych,

rych krajach unijnych jak Holandia, Belgia czy Niem-

3. Droga wodna E-70, łącząca Odrę z zalewem Wiśla-

Prezes Zarządu Fundacji Europejskie Centrum Przedsiębiorczości,

cy żegluga śródlądowa odgr ywa wręcz znaczącą

nym i stanowiąca część europejskiego szlaku ko-

członek Rady Programowej Global Compact w Polsce

rolę w transporcie, to generalnie cała Unia Europej-

munikacyjnego wschód-zachód łączącego Kłajpedę

ska ma także kłopoty w budowie efektywnego sy-

z Rotterdamem.

stemu wodnego transportu śródlądowego. Transport
rzeczny, poza wyjątkami, generalnie przegrywa z in-

Niestety drogi te na terenie Polski, z wyjątkiem krótkich

nymi gałęziami transportu lądowego, pomimo priory-

odcinków na dolnej Odrze i dolnej Wiśle, nie spełniają

znacznie bardziej przyjazny środowisku naturalnemu

tetowego potraktowania przez UE i unijnego wspar-

minimalnych międzynarodowych warunków żeglowno-

Polsce przyzwyczailiśmy się do fak-

– emisja dwutlenku węgla jest 5-krotnie mniejsza na

cia. W swoim raporcie z marca tego roku Europejski

ści określonych przez Konwencję AGN (IV klasa że-

tu, że w transporcie lądowym dominuje trans-

tonę przewożonego ładunku niż w przypadku transpor-

Trybunał Obrachunkowości stwierdza, że w ostatnich

glowności).

port drogowy odpowiadając za 4/5 przewozów,

tu drogowego i 1,5-krotnie mniejsza nawet niż w przy-

kilkunastu latach, począwszy od 2001 r., wsparcie ze

a pozostała 1/5 to transport kolejowy, który

padku transportu kolejowego.

środków europejskich miało niewielki wpływ na po-

W 2013 roku Unia Europejska przyjęła swoją nową po-

prawę funkcjonowania żeglugi śródlądowej. W latach

litykę odnośnie infrastruktury transportowej. Głównym

W

także systematycznie z roku na rok traci na
rzecz transportu drogowego. Polska ma jeden

Żegluga śródlądowa ma olbrzymi niewykorzystany

2007–2013, 1,3 mld euro zostało skierowane z fun-

celem tej polityki jest przekształcenie obecnej sieci

z najwyższych w Europie udziałów transportu drogo-

potencjał w UE. Około połowa ludności w UE żyje

duszy europejskich na wsparcie projektów dotyczą-

dróg, linii kolejowych, portów lotniczych i dróg wodnych

wego w transporcie ogółem. Transport rzeczny prawie

w pobliżu wybrzeży morskich i śródlądowych szlaków

cych żeglugi śródlądowej. Trybunał wskazuje, że jed-

w jednolity, multimodalny system transeuropejskiej sieci

nie funkcjonuje w naszej świadomości i jeszcze go-

wodnych. Do większości europejskich centrów prze-

ną z kluczowych przyczyn braku efektów jest brak

transportowej (TEN-T). Polityka ta określa sieć głów-

rzej wypada w statystyce, chociaż mamy jedną z le-

mysłowych można dotrzeć za pośrednictwem szlaków

postępu w usuwaniu wąskich gardeł transportu rzecz-

nych 9 korytarzy transportowych. Sieć ta łączy główne

piej rozwiniętych sieci rzecznych w Europie i ponad

wodnych. Obejmuje ponad 37 tys. km dróg wodnych,

nego, którymi często są mosty o zbyt niskim prześwi-

centra gospodarcze i porty w Europie. Zakłada się, że

3600 km szlaków wodnych potencjalnie do wykorzy-

a na Polskę przypada około 10% tego potencjału. Ale

cie, niewydajne śluzy, czy zbyt wąskie odcinki wodne

sieć zafunkcjonuje w pełni do roku 2030, ale szacuje

stania w żegludze śródlądowej. Żegluga śródlądowa

w Unii Europejskiej tylko 6,7% towarów przewozi się

w stosunku do natężenia ruchu.

się, że będzie to wymagało inwestycji do 500 mld euro.

bardziej nam się kojarzy z czasami historycznymi, kie-

śródlądową drogą wodną.

Tak duże inwestycje będą stanowić jeden z ważnych

dy np. Wisła z dopływami była główną arterią trans-

Duże znaczenie dla rozwoju żeglugi śródlądowej ma

czynników pobudzenia, a następnie dalszego rozwoju

portową kraju w okresie Złotego Wieku Rzeczpospolitej

Warto zwrócić uwagę, że w przypadku Polski żeglu-

Europejskie porozumienie o ustanowieniu głównych

gospodarczego Europy w najbliższych latach. Korytarze

w XVI–XVII wieku.

ga śródlądowa jest tą gałęzią transportu, która była

śródlądowych dróg wodnych w Europie o międzyna-

transportowe wraz centrami gospodarczymi i portami

najmniej rozwijana w okresie od początku polskiej

rodowym znaczeniu, które zostało zawarte w Genewie

staną się multimodalnymi platformami transportowo-lo-

Na już funkcjonujących szlakach wodnych transport

transformacji. Można się nawet pokusić o stwierdze-

w 1996 roku na posiedzeniu Europejskiej Komisji Go-

gistycznymi obejmującymi wszystkie gałęzie transportu,

śródlądowy może być bardzo tani, 4–5 razy tańszy od

nie, że następował raczej zdecydowany regres niż po-

spodarczej ONZ i zwane jest Konwencją AGN. Polska

w tym także żeglugę śródlądową.

transportu drogowego czy kolejowego. Ponadto jest

stęp w rozwijaniu transportu rzecznego. Z ustaleń NIK
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REGULATION (EU) No 1316/2013 O.J. L348 - 20/12/2013

Sieć korytarzy transportowych TEN-T w Europie to

ław i Katowice. Niestety minimalny jest udział przewo-

nie tylko multimodalna, infrastrukturalna sieć węzłów

zów żeglugą śródlądową w tych korytarzach na tere-

i połączeń komunikacyjnych między nimi. To przede

nie Polski. Dla przykładu korytarz Ren–Alpy obejmuje

wszystkim sieć głównych ośrodków i osi rozwoju spo-

szlaki żeglowne o długości ponad 1500 km i rekor-

łeczno-gospodarczego w Europie. Sieć ta ma także

dowe 54% przewozów transgranicznych w korytarzu

sprzyjać ochronie środowiska i polityce klimatycznej.

przypada na żeglugę śródlądową. Z polskich szlaków

Tak więc zmienia się postrzeganie sieci TNT-T jako

wodnych tylko odcinek dolnej Odry znajduje się w eu-

nie tylko sieci transportowej, ale przede wszystkim

ropejskiej sieci żeglugi śródlądowej TEN-T.

jako głównej sieci rozwoju w Europie. Sprawna i efek-

TRANS-EUROPEAN TRANSPORT NETWORK

Core Network:
Inland waterways and ports

EU

EU Member States

tywna, multimodalna sieć transportowa jest jednym

W swojej Białej Księdze nt. transportu z 2011 roku

z kluczowych czynników, który ma zapewnić lepszy

Komisja Europejska zakłada zapewnienie zrównowa-

rozwój w Unii Europejskiej. Nie ulega wątpliwości, że

żonego rozwoju transportu i wskazała na cel, aby do

w strefie sieci, węzłów i połączeń między węzłami są

2030 roku nastąpiło przeniesienie 30% transportu

znacznie lepsze warunki do rozwoju. Tak więc roz-

drogowego na odległości powyżej 300 km na środki

wój sieci będzie sprzyjał lepszej integracji regionalnej,

transportu bardziej przyjazne środowisku, jak transport

prowadząc do bardziej trwałego i potencjalnie szyb-

kolejowy czy wodny. W tym właśnie celu został usta-

szego rozwoju regionów w UE i do zwiększenia ich

nowiony Europejski Program Działań na rzecz Żeglugi

konkurencyjności. Rozwój sieci będzie także sprzyjać

Śródlądowej NAIADES.

ponadnarodowej i transregionalnej współpracy spo-

REGULATION (EU) No 1316/2013 O.J. L348 - 20/12/2013

Rysunek 1. Europejska sieć

łeczno-gospodarczej oraz wdrożeniu zasad Jednolite-

Na obecną perspektywę finansową 2014–2020, Unia

go Rynku UE, w tym swobodnego przepływu osób,

Europejska ma po raz pierwszy tak znaczący budżet na

towarów, usług i kapitału. Z tego punktu widzenia,

prowadzenie swojej polityki transportowej w postaci in-

nabierają też znaczenia wodne szlaki żeglowne, które

strumentu Łącząc Europę (The Connecting Europe Faci-

ta sieć obejmuje.

lity) z budżetem 24 mld euro. To około trzykrotnie więcej

transportowa TEN-T

środków z budżetu UE na rozwój transeuropejskich sieci
Przez Polskę przechodzą dwa z dziewięciu głównych

transportowej, niż w mijającej perspektywie finansowej

Źródło: ht tp://ec.europa.eu/

korytarzy transportowych UE, które jednocześnie mają

2007–2013. Przedsięwzięcia w obszarze żeglugi śródlą-

transport/infrastructure/tentec/

duże znaczenie dla regionu Bałtyku: korytarz Morze

dowej także mogą być finansowane z tego instrumentu.

tentec-portal/site/en/maps.html.

Północne – Bałtyk i korytarz Bałtyk – Adriatyk. Korytarz

W pierwszym naborze, którego wyniki ogłoszono w tym

Morze Północne – Bałtyk ma około 3200 km długości

roku, wybrano już projekty na 13,1 mld euro.

i zaczyna się w Helsinkach, a kończy w portach holenderskich. Przechodzi przez Finlandię, Estonię, Łotwę, Litwę, Polskę, Niemcy, Holandię i Belgię. Ma on
zarówno morskie, jak i lądowe w tym wodne śródlądoRysunek 2. Europejska sieć

we korytarze transportowe. Korytarz Bałtyk – Adriatyk

transportowa TEN-T – śród-

to dawna historyczna Droga Bursztynowa. Ma około

lądowe szlaki wodne i porty

2400 km długości i przechodzi przez 6 krajów: Polskę,
Czechy, Słowację, Austrię, Włochy i Słowenię. Punk-

Źródło: ht tp://ec.europa.eu/

ty węzłowe sieci na terenie Polski to Gdańsk/Gdynia,

transport/infrastructure/tentec/

Szczecin/Świnoujście, Warszawa, Łódź, Poznań, Wroc-

tentec-portal/site/en/maps.html.
Core

Comprehensive
Inland Waterways / Completed
Inland Waterways / To be upgraded
Inland Waterways / Planned

Core
Ports
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Jerzy Kwieciński,
doktor nauk technicznych,
Prezes Zarządu Fundacji Europejskie Centrum
Przedsiębiorczości. Od 2005 r. do lutego 2008 r. pełnił
funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju
Regionalnego. Posiada dogłębną wiedzę teoretyczną
i praktyczne wieloletnie doświadczenie na temat
funkcjonowania Unii Europejskiej i funduszy unijnych,
zarówno z poziomu instytucji unijnych, polskiej
administracji publicznej, jak i sektora prywatnego
i pozarządowego.

GLOBAL COMPACT

stawiają wiele czasu na podejmowanie decyzji i działań

EKG ONZ wykreowały spójne ramy normatywne dla

inwestycyjnych.

kluczowych wyzwań tego sektora.

Problematyka żeglugi śródlądowej jest jednym z trzech

Europejska Komisja Gospodarcza Organizacji Na-

fundamentów sektorowych prac KTL EKG ONZ. Sto-

rodów Zjednoczonych została powołana w 1947 r.

pień zaangażowania konkretnych państw i ich przed-

przez Radę Ekonomiczną i Społeczną ONZ (ECO-

stawicieli w poszczególne aktywności ONZ odzwier-

SOC), która określiła jej Zakres Uprawnień – Załącz-

ciedla ich rzeczywiste zainteresowanie – jest to zatem

nik nr 11. Region EKG ONZ to 47 mln km2. Obecnie

wynik decyzji każdego państwa, natomiast ONZ stwa-

w EKG ONZ jest 56 państw członkowskich (spo-

rza forum do rzetelnych publicznych analiz i debat nie-

śród 193 członków ONZ). USA, Kanada i Izrael zo-

zależnych ekspertów. Fundamentalne cele cywilizacji

stały dołączone do tej grupy na podstawie decyzji

Jerzy Kleniewski,

XXI wieku formułuje Zgromadzenie Ogólne Narodów

ECOSOC z 1991 r. Ponadto członkami EKG ONZ

doktor inżynier, Przewodniczący Komitetu Transportu

Zjednoczonych (ZO NZ). Obecnie po śródokresowym

są Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan

Lądowego Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ

przeglądzie obowiązujących Milenijnych Celów Roz-

i Uzbekistan. Co do zasady wszystkie zainteresowa-

wojowych ZO NZ, którego podsumowania dokona-

ne państwa członkowskie ONZ mogą uczestniczyć

no w pierwszej połowie 2015 r., można przyjąć, że

w pracach EKG ONZ. Ponad 70 międzynarodo-

w 2015 r. zostaną zaproponowane modyfikacje do

wych profesjonalnych organizacji oraz inne poza-

tych wytycznych – pod nazwą Zrównoważonych Ce-

rządowe organizacje biorą aktywny udział w pra-

lów Rozwojowych. Pomimo oczywistej wagi proble-

cach EKG ONZ.

Spojrzenie globalne
Komitetu Transportu
Lądowego EKG ONZ
na temat stanu i rozwoju
żeglugi śródlądowej
w Polsce

„

Raport Żegluga Śródlądowa – Wisła

Niniejszy wkład do projektu raportu Żegluga śródlądowa – Wisła jest wyłącznie punktem widzenia autora jako Przewodniczącego Komitetu Transportu
Lądowego Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ i nie odzwierciedla w żadnym stopniu stanowiska Rządu Rzeczypospolitej Polskiej czy jego struktur.

Navigare necesse est…
(Pompejusz Plutarch)

„

matyki transportu dla każdej cywilizacji i rzetelnej realizacji tych fundamentalnych Celów tematyka ta nie

W strukturze EKG ONZ prace są prowadzone w 8

została wyraźnie wyodrębniona w powyższych Ce-

sektorowych Komitetach, wśród których w wielu

lach Rozwojowych. Można mieć jedynie nadzieję, że

miarach – najaktywniejszym, najbardziej efektywnym

Koncepcja nowej drogi wodnej powinna uwzględniać:

w kolejnych dokumentach strategicznych ZO NZ ten

i o globalnym zakresie oddziaływania jest Komitet

P

1) połączenie górnego odcinka Wisły z Odrą nowym

brak zostanie uzupełniony. Patrząc z globalnego punk-

Transportu Lądowego. W wyniku tych prac KTL EKG

Kanałem Śląskim (aspekt narodowy) i dalej z pla-

tu widzenia, w tym również powyższych celów, warto

ONZ obecnie administruje 58 Konwencjami o charak-

nowanym kanałem łączącym Odrę z Dunajem –

przyjąć jak najszersze rozumienie żeglugi śródlądowej,

terze globalnym. Oprócz wybieranych ad personam

tzw. Kanał DOL (korytarz północ-południe),

ujmując ją łącznie z szeroko pojętą gospodarką wod-

Członków Biura KTL, w jego pracach bierze udział

wpisuje się w centrum zainteresowania Komi-

2) nowe połączenie Wisły z Dnieprem i dalej z Mo-

ną – przyjmując zrównoważone rozwiązania po ana-

Przedstawiciel KE (z DG MOVE) – w charakterze ob-

tetu Transportu Lądowego Europejskiej Komisji

rzem Czarnym na wschodzie z rozwidleniem Wisły

lizach wielokryterialnych. Aspekt żeglugi śródlądowej

serwatora. Prace tych 8 sektorowych Komitetów są

Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczo-

w Bydgoszczy (MDW E-40) – poprzez Kanał Byd-

jest m.in. dlatego taki fascynujący, że dotyczy bezpo-

wspierane przez stosowne Wydziały – w tym Wydział

nych (KTL EKG ONZ). Oczekiwania te mają na celu

goski i rzekę Noteć i Wartę (MDW E-70) do rzeki

średnio wielu dziedzin i zawiera wyzwania dotyczące

Transportu.

po pierwsze przywrócenie wielowiekowej roli tej głów-

Odra i dalej do systemu śródlądowych dróg wod-

ich pograniczy.

nej rzece Polski – jej gospodarczej i kulturotwórczej roli

nych Niemiec i Europy Zachodniej (aspekt między-

– rozszerzając jej funkcjonalność poprzez przywrócenie

narodowy).

rojekt raportu Żegluga śródlądowa – Wisła

(w tym Międzynarodowa Droga Wodna E-40)

Wiśle żeglowności na całej jej długości, tworząc jeden

Struktura KTL jest oceniana i stosownie aktualizowana
Żegluga śródlądowa jest żywotnym uzupełnieniem

przez Biuro Komitetu, mając na względzie usprawnia-

i alternatywą dla transportu drogowego i kolejowego

nie działań i uwzględnianie nowych wyzwań. Obec-

spójny szlak. Po drugie inwestycje tego rodzaju stworzą

Uwzględniając wszelkie uwarunkowania formalno-praw-

w korytarzach europejskich. Pomimo tego, że jest to

nie (2015 r.) w strukturze KTL jest 9 głównych, bardzo

funkcjonalną sieć żeglownych dróg wodnych w Polsce,

no-środowiskowe występujące w Polsce, zadania te

sektor najbardziej przyjazny środowisku naturalnemu

różnych Grup Roboczych oraz 3 sektorowe Komite-

kompatybilną dla istniejących dróg wodnych w sąsied-

należy pilnie podjąć, aby Polska miała szansę zaliczać

jest on wykorzystywany ciągle w zdecydowanie zbyt

ty Sterujące – w tym SC.3 (Transportu Śródlądowe-

nich państwach – umożliwiając połączenia trans-euro-

się do grupy państw wspierających transport multi-

małym stopniu. Wzmacniając efektywność i zrówno-

pejskie w regionie Centralnej Europy.

modalny. Zachodzące zmiany klimatyczne nie pozo-

ważenie żeglugi śródlądowej, Konwencje i Rezolucje
1 Załącznik I. Zakres Uprawnień EKG ONZ.
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Kwestie żeglugi śródlądowej

go), który koordynuje prace Grup Roboczych ds. har-

cegowina, Bułgaria, Chor wacja, Czechy, Gruzja,

1992 r., wejście w życie 1996 r., uzupełniona następ-

monizacji wymagań technicznych i bezpieczeństwa

Węgry, Włochy, Litwa, Polska, Rumunia, Słowacja,

w żegludze śródlądowej (SC.3/WP.3). W chwili obec-

Słowenia i Turcja, oraz 4 obserwatorów: Czarno-

Z formalnoprawnego punktu widzenia, w ramach 58

Polska ratyfikowała dnia 31 stycznia 2005 r. wraz z 2

nej funkcjonują także dwie Nieformalne Grupy (Wo-

góra, Serbia, Szwecja i Ukraina; siedziba – War-

Konwencji administrowanych przez EKG ONZ, 11 do-

Protokołami – dot. Wody i Zdrowia przyjętymi w Lon-

luntariuszy zajmujących się Rezolucją nr 61 oraz Gru-

szawa; podstawa do współpracy państw Europy

tyczy problematyki żeglugi śródlądowej – co jedno-

dynie dnia 17 czerwca 1999 r. – 36 sygnatariuszy,

pa Ekspertów ds. CEVNI (European Code for Inland

Centralnej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej,

znacznie wskazuje na wysoką rangę tego sektora

26 stron, Polska podpisała, nie ratyfikowała; oraz

Waterways). W razie potrzeby istnieje możliwość po-

akcent na połączenia drogowe na osi północ-po-

w rozważaniach KTL. Z powszechnie znanych wielu

dot. Odpowiedzialności Cywilnej przyjętym w Kijowie

woływania innych grup roboczych, które zajmują się

łudnie);

powodów, KTL EKG ONZ podejmuje aktywne wysił-

21.5.2003 – 24 sygnatariuszy, 1 Strona (Węgry); PL
podpisała, nie ratyfikowała.

nie w Madrycie dnia 28 listopada 2003 r. – 38 stron,

2

kwestiami niezbędnymi do rozwiązania w danym mo-

– TER (Trans-European Railway) – powstał w 1990 r.,

ki dla promocji wzrostu udziału żeglugi śródlądowej

mencie (np. w zakresie harmonizacji kwalifikacji w że-

17 państw członkowskich (Armenia, Austria, Boś-

w przewozach zarówno towarów, jak również i pasa-

gludze śródlądowej).

nia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy,

żerów. Taka mobilność ma wielką przyszłość przed

Opierając się na sieci naturalnych dróg wodnych oraz

Gruzja, Grecja, Włochy, Litwa, Polska, Rumunia,

sobą, choć inwestycje hydrotechniczne nie należą do

rozbudowując sztuczne kanały, KTL EKG ONZ za-

Szacuje się, że we wszystkie zakresy prac KTL EKG

Rosja, Serbia, Słowacja, Słowenia i Turcja, oraz 6

najtańszych. Korzyści z tego środka transportu zdecy-

proponował sieć korytarzy dla żeglugi śródlądowej.

ONZ jest zaangażowanych kilka tysięcy ekspertów

obserwatorów: Białoruś, Łotwa, Mołdawia, Czar-

dowanie przewyższają konieczne koszty, jakie należy

W skali świata bezdyskusyjnym liderem w zakresie

– profesjonalistów z różnych zakresów transportu lą-

nogóra, FYR Macedonia i Ukraina; obecna sie-

ponieść w tym zakresie.

żeglugi śródlądowej są Chiny, a w Europie – Ho-

dowego. Prace te są prowadzone w strukturach pio-

dziba – Wiedeń; pierwotnie podstawa do współ-

nowych oraz poziomych, analizujących wyzwania in-

pracy państw Europy Centralnej, Wschodniej

W konsekwencji prowadzonych prac struktur KTL

terdyscyplinarne (np. projekty zdrowotne – THE PEP,

i Południowo-Wschodniej, akcent na połączenia

przepisy te są permanentnie analizowane i aktualizo-

Oprócz wysiłków i prac KTL EKG ONZ w sektorze że-

ForFITS, wpływ zmian klimatu i adaptacje międzyna-

N-S, a obecnie następuje zrównoważenie odnoś-

wane. Rezolucje i publikacje Grupy Roboczej SC.3 są

glugi śródlądowej działają inne międzynarodowe struk-

rodowych sieci transportowych i ich węzłów). Śred-

nie wszystkich kierunków przewozów – również

wymienione w Załączniku III .

tury. W tym gronie z wielu względów wyróżniają się

nio w ciągu roku odbywa się ponad 200 obrad róż-

E-W); oraz

landia.

3

dwie Komisje – Centralna Komisja Żeglugi na Renie

nych struktur KTL. Oczywistymi wynikami prac tych

– EATL (Euro-Asian Transpor t Links) – powstał

Patrząc na kontynent euroazjatycki, można zauważyć

gremiów jest również bogata działalność wydawni-

w 2002 r., 38 państw uczestniczących (Afganistan,

generalny trend równoleżnikowego ułożenia pasm gór-

cza, obejmująca publikacje monograficzne, a także

Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Belgia, Bośnia

skich i wielkich nizin (w tym także Niziny Środkowo-

Centralna Komisja Żeglugi na Renie (Central Com-

periodyczne, odzwierciedlające zachodzące zmiany.

i Hercegowina, Bułgaria, Chiny, Chorwacja, Cypr,

-Europejskiej), a w konsekwencji większość rzek – na-

mission for the Navigation of the Rhine –- CCNR) 4

„Perłą w koronie” jest permanentnie aktualizowa-

Finlandia, Francja, Gruzja, Niemcy, Grecja, Iran,

turalnych elementów śródlądowych korytarzy wodnych,

oficjalnie została utworzona w 1815 r. na mocy po-

ny bestseller w skali całej ONZ – tzw. Yellow Book

Włochy, Kazachstan, Kirgistan, Łotwa, Litwa, Lu-

przebiega orientacyjnie wzdłuż osi północ-południe.

stanowień Kongresu Wiedeńskiego, choć jej korzenie

„Recommendations on the Transport of Dangerous

xemburg, Malta, Mongolia, Pakistan, Polska, Portu-

Zasady tej nie należy przyjmować ortodoksyjnie, cze-

sięgają 24 października 1648 r. – pokoju westfalskie-

Goods”.

galia, Mołdawia, Rumunia, Rosja, Serbia, Hiszpania,

go dowodzi bardziej skomplikowany przebieg Dunaju.

go, a obecnie funkcjonuje w oparciu o konwencję
z dnia 20 listopada 1963 r. ze Strasburga, gdzie

Tadżykistan, FYR Macedonia, Turcja, Turkmenistan,
Analizując zarządzanie mobilnością społecznej ak-

Ukraina i Uzbekistan).

tywności, można stwierdzić, iż generalnie koncep-

i Komisja Dunaju.

Istotnym wyzwaniem prawnym są regulacje dotyczą-

jest jej siedziba. Komisja ściśle współpracuje z KTL

ce problematyki wód transgranicznych (rzeki granicz-

EKG ONZ, MOP, UE (KE – DG MOVE), MFT, MAEA

cja korytarzy, osi transportowych sięga starożytności

Z powodów merytorycznych i historycznych Projek-

ne, rzeki przepływające przez różne państwa czy je-

oraz szeregiem wyspecjalizowanych organizacji poza-

i od tamtych czasów jest ciągle rozwijana. Natural-

ty TER i TEM współpracują ze sobą blisko, co jest

ziora, przez które przebiegają granice różnych państw).

rządowych. Obecnie Komisja składa się z 5 człon-

nym procesem było przejęcie i rozwijanie tej funk-

wspierane przez KTL jako działanie zapobiegające

Dla uregulowania tej problematyki, pod auspicjami KTL

ków: Belgii, Niderlandów, Niemiec, Francji i Szwajca-

cjonalnej idei przez KTL EKG ONZ. W tym kontek-

zbędnym kosztom, powtórzeniom prac i zbędnej mi-

EKG ONZ powstała tzw. Konwencja Wodna (The UNE-

rii, przez które przepływa Ren. Od 1945 do 1961 r.

ście należy podkreślić 3 specyficzne (korytarzowe)

trędze. Obecnie (od roku) Projekt TER podejmuje dzia-

CE Convention on the Protection and Use of Transbo-

członkiem Komisji były USA, a Polska ma status ob-

Projekty KTL:

łania zmierzające do bliższej współpracy z projektem

undary Watercourses and International Lakes – Helsinki

serwatora.

– TEM (Trans-European North-South Motorway) – po-

EATL i połączenia kwestii korytarzowych, pozostając

wstał w 1977 r., 15 państw członkowskich (Arme-

w konsultacjach z Przedstawicielami Komisji Europej-

nia, Austria (członek stowarzyszony), Bośnia i Her-

skiej (DG MOVE).

2 Załącznik II. Lista aktów prawnych EKG ONZ dotyczących żeglugi śródlądowej.
3 Załącznik III. Rezolucje i publikacje Grupy Roboczej SC.3.

4 Załącznik IV. Mapa przebiegu Renu.
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Komisja Dunaju 5 – funkcjonuje w oparciu o Konwen-

2. Biorąc pod uwagę miary ekonomiczno-środowi-

5. Czas permanentnych rozważań dobiegł końca i na-

cję o żegludze na Dunaju z dnia 18 sierpnia 1948 r.

skowe, KTL z pełnym przekonaniem zaleca rozwój

stał czas realizacji inwestycji w oparciu o liczne mate-

(Belgrad), choć analogicznie do Komisji reńskiej po-

żeglugi śródlądowej jako elementu transportu multi-

riały badawcze, które naturalnie trzeba pilnie, na bie-

wstała w oparciu o traktat paryski z dnia 30 mar-

modalnego. Abstrahując od oczywistych determinant

żąco zweryfi kować, uwzględniając nowe możliwości,

ca 1856 r., a następnie jej status był modyfikowany.

geograficznych, Komitet zwraca uwagę, że rozwój

jakie przyniósł postęp techniczny. Obecnie jest czas

Komisja aktywnie współpracuje z organami między-

tego sektora jest wyjątkowo nierówny – a zatem są

na inwestycje, a jest to obowiązkiem struktur odpo-

narodowymi i bierze udział w obradach związanych

możliwości jego dalszego rozwoju w celu rozszerza-

wiedzialnych za szeroko pojętą gospodarkę.

z żeglugą śródlądową w: KTL EKG ONZ, Central-

nia jego sieci, z czego będą korzystać społeczności

nej Komisji Żeglugi Renu i UE. Dunaj płynie przez 10

lokalne.

Jerzy Kleniewski,
doktor inżynier, Przewodniczący Komitetu
Transportu Lądowego Europejskiej Komisji
Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych,
były Wiceprezydent Międzynarodowej Rady
Badań Morza, dyplomata. Absolwent studiów
podyplomowych New York University (bankowość
inwestycyjna), dr inż. nauk przyrodniczych,
Radca Ministra w Departamencie Transportu
Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

państw: Niemcy, Austrię, Słowację, Węgry, Chorwację, Serbię, Rumunię, Bułgarię, Mołdawię i Ukrainę.

3. W dobie dynamicznego rozwoju wszelkich narzę-

Natomiast państwami członkowskimi Komisji Duna-

dzi badawczych należy spojrzeć na żeglugę śród-

ju jest 11 państw: Austria, Bułgaria, Węgry, Niemcy,

lądową jako na element szerzej pojętej gospodarki

Mołdawia, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Ukraina

wodnej regionów, subregionów i państw. Zarządza-

i Chorwacja. Intencje przystąpienia do Komisji Dunaju

nie zasobami słodkiej wody przy jej zwiększających

wyrażają Francja, Turcja i Wspólnoty Europejskie. Du-

się brakach, powinno ograniczać możliwości powo-

naj jest jedyną w Europie większą rzeką, która płynie

dzi, regulować wilgotność sąsiadujących terenów –

z zachodu na wschód. Od 1954 r. siedzibą Komisji

tworząc lepsze środowisko naturalne dla wszystkich

jest Budapeszt.

istot żywych. Korzyści z rozwoju nawodnienia obszarów ogranicza jedynie wyobraźnia lokalnych de-

Należy oczywiście wspomnieć, iż w Europie Unia Eu-

cydentów.

ropejska jest również zaangażowana w regulacje dotyczące żeglugi śródlądowej, silnie wspierając ten sektor

4. Odnosząc się do przypadku rzeki Wisły, wydaje

transportu, oddziałując na swoje państwa członkow-

się, że:

skie i dodatkowo na trzy państwa Europejskiego Ob-

a) uwzględniając istniejące tradycje, należy przywrócić

szaru Gospodarczego.

w pełni żeglowny charakter tej istotnej rzece i jej
zlewni;

Rekomendacje i wnioski
(z punktu widzenia KTL EKG ONZ)

b) należy podjąć pilne inwestycje odtworzeniowe oraz
nowe z dalekosiężnym hor yzontem czasowym,

Annex I
Terms of Reference of the ECOSOC for the UNECE ITC
Inland Transport Committee (ITC)
Bureau of Inland Transport Committee
Working Party on Road Transport (ECE/TRANS/SC.1)
Group of Experts on European Agreement Concerning the Work of Crews of Vehicles Engaged in International Road Transport
(AETR)
Working Party on Road Traffic Safety (ECE/TRANS/WP.1)
Working Party on Rail Transport (ECE/TRANS/SC.2)
Group of Experts towards Unified Railway Law (ECE/TRANS/SC.2/GEURL)
Working Party on Inland Water Transport (ECE/TRANS/SC.3)
Working Party on Transport Trends and Economics (ECE/TRANS/WP.5)
Group of Experts on Euro-Asian Transport Links (ECE/TRANS/WP.5/GE.2)
Group of Experts on Climate Change impacts and adaptation for international transport networks (ECE/TRANS/WP.5/GE.3)
Working Party on Transport Statistics (ECE/TRANS/WP.6)
Working Party on Transport of Perishable Foodstuffs (ECE/TRANS/WP.11)
Working Party on Transport of Dangerous Goods (ECE/TRANS/WP.15)
Working Party on Intermodal Transport and Logistics (ECE/TRANS/WP.24)
World Forum for Harmonization of Vehicles Regulations (ECE/TRANS/WP.29) including its subsidiary bodies:
Working Party on Pollution and Energy (GRPE)
Working Party on General Safety Provisions (GRSG)
Working Party on Brakes and Running Gear (GRRF)
Working Party on Lighting and Light-Signalling (GRE)
Working Party on Passive Safety (GRSP)
Working Party on Noise (GRB)
Working Party on Customs Questions affecting Transport (Border Crossing and Customs) (ECE/TRANS/WP.30)
Group of Experts on the Legal aspects of the Computerisation of the TIR Procedure

uwzględniając MDW E-40 jako element euro-azja1. Uznając wyniki prac legislacyjnych KTL EKG ONZ

tyckiej sieci dróg wodnych, o minimalnej klasie że-

za wartościowe i wyważone, z pełnym przekonaniem

glowności IV, łączący się z siecią dróg wodnych

rekomenduję i zalecam pilne rozważenie możliwości

sąsiednich państw i umożliwiający odblokowanie

ratyfikacji Konwencji transportowych EKG, w tym tak-

„wąskich gardeł” w środku Europy;

Annex II
Pan-European Legal Instruments in the fi eld of Inland Water Transport (11)
(prepared with the assistance or under the auspices of UNECE)
Budapest Convention on the Contract for the Carriage of Goods by Inland Waterway (CMNI), of 22 June 2001

że dotyczących problematyki żeglugi śródlądowej. Po-

c) dodatkowo przy obu aktywnościach (odtworzenio-

nadto warto korzystać z doświadczeń i bezstronnego

wej i nowych inwestycji) należy uwzględniać ele-

doradztwa wiedzy osiągniętej przez międzynarodowe

ment kształtowania środowiska naturalnego po-

European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways (ADN) of 26 May 2000

zespoły niezależnych ekspertów.

przez rozbudowę szeregu kanałów lateralnych wraz

ENG/FRE/RUS/GER

ze sznurem zbiorników retencyjnych;.

Protocol on Combined Transport on Inland Waterways to the European Agreement on Important International Combined

5 languages text Contracting Parties 18, ratified by 15, PL signed 20 June 2002

Contracting Parties: 18, Signatories: 10, PL accession 20 June 2010

Transport Lines and Related Installations (AGTC) of 17 January 1997
ENG/FRE/RUS

5 Załącznik V. Mapa przebiegu Dunaju.
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European Agreement on Main Inland Waterways of International Importance (AGN), of 19 January 1996 (UNECE Transport

Annex IV
Komisja reńska – mapa przebiegu Renu

Agreements and Conventions No. 6)
ENG/FRE/RUS

Contracting Parties Signatories: 17, Parties: 18, PL –

Protocol to the Convention relating to the Limitation of the Liability of Owners of Inland Navigation Vessels (CLN), of 5 July
1978 (UNECE Transport Agreements and Conventions No. 35)
ENG/FRE/RUS

Signatory 1 (Germany – 1 Nov 1978)

Protocol to the Convention on the Contract for the International Carriage of Passengers and Luggage by Inland Waterways
(CVN), of 5 July 1978 (UNECE Transport Agreements and Conventions No. 37)
ENG/FRE/RUS/GER

Signatory not yet In force

Convention on the Contract for the International Carriage of Passengers and Luggage by Inland Waterway (CVN), of 6 February 1976 (UNECE Transport Agreements and Conventions No. 36)
ENG/FRE/RUS/GER

Signatories 1 (A), Party – 1 (RU)

Convention relating to the Limitation of the Liability of Owners of Inland Navigation Vessels (CLN), of 1 March 1973 (UNECE
Transport Agreements and Conventions No. 34)
ENG/FRE/RUS

Signatories 2 (D & CH), Party – 1 (RU)

Convention on the Measurement of Inland Navigation Vessels, of 15 February 1966 (UNECE Transport Agreements and
Conventions No. 33)
ENG/FRE/RUS

Contracting Parties 16, Signatories: 7, PL -

Convention on the Registration of Inland Navigation Vessels, of 25 January 1965 (UNECE Transport Agreements and Conventions No. 32)
ENG/FRE/RUS

Contracting Parties 9, Signatories: 7, PL –

Convention relating to the Unification of Certain Rules concerning Collisions in Inland Navigation, of 15 March 1960 (UNECE
Transport Agreements and Conventions No. 32)
ENG/FRE/RUS/GER

Contracting Parties 13, Signatories: 5, PL accession 8 May 1972

Annex III
Resolutions and Publications of the Working Party on Inland Water Transport (SC.3)

Annex V
Mapa przebiegu Dunaju

Status and Parameters of European network of Inland Waterways (Blue Book, res. 30, res. 49)
Rules and Signs on Inland Waterways (res. 22, CEVNI res. 24, res. 35, res. 59)
Technical Requirements for Inland Vessels (res. 15, res. 61, res. 69)
Recognition of boatmaster’s certificates (res. 31)
River Information Services (res. 48, res. 57, res. 58, res. 63, res. 79, res. 80)
Pollution Prevention (res. 21)
Inland Water Transport Policy
Recreational navigation (res. 13, res. 14, res. 40, res. 41, res. 52)
Regional agreements
The Working Party on Inland Water Transport publishes an annual report on the acceptance of the resolutions.
Latest report:
ECE/TRANS/SC.3/2014/12/Rev.1: EN / FR / RU
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Stan polskiej żeglugi
śródlądowej i floty
w kontekście
europejskiego systemu
dróg wodnych

Raport Żegluga Śródlądowa – Wisła

w sercu Europy, kraj posiadający ogromne potencjalne

E-70 – droga wodna stanowiąca europejski szlak ko-

możliwości tranzytowe na osi Wschód–Zachód jest na

munikacyjny wschód-zachód łączący wybrzeże Atlanty-

mapie europejskich dróg wodnych białą plamą.

ku w Antwerpii (Belgia) z Morzem Bałtyckim w Kłajpedzie (Litwa). Jej trasa biegnie przez zalewy w Holandii,

Na terenie Polski do sieci dróg wodnych o znaczeniu

dolny Ren na odcinku holenderskim i niemieckim, sieć

międzynarodowym konwencja zaliczyła trzy drogi wod-

kanałów w Niemczech do Odry, drogę wodną Wisła–

ne, nadając im numerację i symbole. Są to:

Odra od Kostrzyna do Bydgoszczy, następnie Wisłą
i Nogatem do Zalewu Wiślanego – do granicy z Rosją.

E-30 – droga wodna łącząca przyszłościowo Morze

Jerzy Hopfer,
Wiceprezes Związku Polskich Armatorów

Bałtyckie w Świnoujściu z Dunajem w Bratysławie.

Żadna z wymienionych dróg wodnych, z wyjątkiem

W Polsce stanowi ją Odrzańska Droga Wodna do gra-

dolnej Odry od Świnoujścia do Widuchowej i dolnej

nicy z Czechami.

Wisły poniżej Nogatu, nie spełnia warunków stawianych przez konwencję AGN, czyli nie może zostać za-

Śródlądowych w Szczecinie, Przewodniczący Rady
ds. Promocji Żeglugi Śródlądowej

E-40 – droga wodna łącząca Morze Bałtyckie od

liczona do IV klasy międzynarodowej.

Gdańska z Morzem Czarnym w Odessie. Prowadzi
z Gdańska w górę Wisły do Warszawy, a dalej Narwią

II. Drogi wodne w Polsce

i Bugiem do granicy z Białorusią w Brześciu, gdzie łądzynarodowe drogi wodne Renu i Dunaju, a przez to

czy się z drogami wodnymi prowadzącymi do Dniepru

Łączna długość dróg wodnych w Polsce wynosi

i dalej do Morza Czarnego.

ok. 3800 km. Ze względu na stale pogarszający się stan

połączyć zlewiska Morza Północnego i Morza Czarnego.

I.

Idea utworzenia jednolitej z punktu widzenia parametrów

Rysunek 1. Międzynarodowe drogi wodne w Polsce wg konwencji AGN

technicznych i transportowych sieci dróg wodnych w jed-

System europejskich dróg wodnych

noczącej się Europie legła u podstaw przyjętej w 1996 r.
przez Komisję Gospodarczą ONZ w Genewie konwencji

System europejskich dróg wodnych stanowi sieć wza-

AGN (European Agreement on Main Inland Waterways

jemnie powiązanych, porównywalnych pod względem

of International Importance). Ustalono sieć europejskiego

parametrów i zbliżonych pod względem technicznym

systemu dróg wodnych w ramach transeuropejskiej sieci

żeglownych rzek i kanałów w krajach Unii Europejskiej.

transportowej (TEN-T), dokonano klasyfikacji międzyna-

Osią tego systemu dróg wodnych jest Ren, który na

rodowych dróg wodnych i określono zasady dofinanso-

mocy konwencji z Moguncji w 1831 r., a następnie

wywania przez UE prac związanych z doprowadzeniem

konwencji z Mannheim z 1868 r. zyskał status między-

dróg wodnych w poszczególnych krajach do standardów

narodowej drogi wodnej, a także mniejsze rzeki Łaba

europejskich. Na podstawie posiadanych wówczas da-

i Odra, które po połączeniu z Renem kanałami Mittel-

nych wyznaczono w tych krajach drogi wodne o zna-

land (M-L-K), Dortmund–Ems (D-E-K), Rhein–Herne (R-

czeniu europejskim, które powinny zostać dostosowane

-H-K) i Wesel–Datteln (W-D-K), a także kanału lateralne-

i włączone w sieć europejskich dróg wodnych.

go Łaby (E-S-K), zostały włączone w sieć dróg wodnych
stanowiących zaplecze transportowe dla ładunków do-

Polska nie podpisała do tej pory konwencji AGN, sytu-

cierających do Europy z północnego Atlantyku, Morza

ując się automatycznie poza siecią europejskich dróg

Północnego i Bałtyckiego. Budowany w latach 1960–

wodnych. Trudno to przyjąć do wiadomości, a jesz-

1992 kanał Men–Dunaj (M-D-K) pozwolił połączyć mię-

cze trudniej się z tym pogodzić, że Polska, duży kraj
Źródło: Wikipedia.
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techniczny dróg wodnych i praktyczne przerwanie cią-

drogi wodnej powyżej II klasy, a warunki nawigacyjne

Systemat Wielkich Jezior Mazurskich jest odcięty od

Rzeczywiste środki, które powinny być przeznaczone

gów komunikacyjnych można powiedzieć, że w Polsce

zależą w decydującym stopniu od naturalnego stanu

pozostałych dróg wodnych z powodu złego stanu

na utrzymanie szlaków żeglugowych w niezmienionym

nie istnieje sieć dróg wodnych, a żegluga śródlądowa

wody. Ciągnąca się wiele lat budowa stopnia wodne-

technicznego środkowej Wisły, Bugu, Narwi i Pisy.

stanie ocenia się na 5% ich wartości rocznie. Obec-

może się odbywać jedynie w enklawach, gdzie warun-

go w Malczycach sprawia, że na odcinku od Brzegu

ki nawigacyjne tę żeglugę umożliwiają. Do takich en-

Dolnego do Malczyc żegluga jest możliwa tylko na

Stan ten dodatkowo pogarsza fakt, że wszystkie do-

czane są niewielkie środki, poniżej 1%. Dysproporcja

klaw można zaliczyć górną skanalizowaną Wisłę w re-

fali zrzucanej ze stopnia wodnego w Brzegu Dolnym.

liny rzeczne zostały zaliczone do programu ekologicz-

w nakładach sygnalizuje wprost, że jej następstwem

jonie Krakowa i dolny odcinek Wisły od Tczewa do

To z kolei powoduje degradację koryta rzecznego do

nego NATURA 2000, co utrudnia bardzo prowadzenie

jest stałe pogarszanie się stanu technicznego pod-

ujścia, z bocznymi drogami – Nogatem, rzeką Elbląg,

tego stopnia, że sytuacja zaczyna być podobna do

jakichkolwiek prac rewitalizacyjnych i utrzymaniowych.

stawowej infrastruktury transportowej, jaką dla żeglugi

Zalewem Wiślanym i Szkarpawą oraz Martwą Wisłą

tej, jaka istnieje poniżej stopnia wodnego we Włoc-

do Gdańska. Odra jest żeglowna w górnym, skana-

ławku na środkowej Wiśle, czyli do stanu katastrofy

Śródlądowe drogi wodne dzielą się na klasy. Określa się

lizowanym odcinku od Kędzierzyna-Koźla z Kanałem

ekologicznej.

je w zależności od maksymalnych parametrów statków,

Dla wyjaśnienia należy w tym miejscu dodać, że wy-

jakie mogą być dopuszczone do żeglugi, wielkości mi-

mieniona wyżej skala środków obejmuje tylko bieżą-

Gliwickim do Brzegu Dolnego i od odgałęzienia drogi

nie do dyspozycji administracji dróg wodnych przezna-

śródlądowej są drogi wodne.

wodnej Hawela–Odra w Hohensaaten (w km 667) do

Droga wodna Wisła–Odra z Wartą, Notecią i Kanałem

nimalnego prześwitu pod mostami, rurociągami i innymi

ce utrzymanie dróg wodnych. Podobne zagadnienia

Szczecina i Świnoujścia, przy czym warunki nawiga-

Bydgoskim jest na znacznym odcinku skanalizowana,

urządzeniami krzyżującymi się z drogą wodną oraz pro-

związane są z pozostałą infrastrukturą taką jak por-

cyjne na dolnym odcinku od Hohensaaten do Widu-

ale z powodu silnego zarastania i występowania kilku

mieniami zakoli. Zostały one podzielone na sześć klas:

ty, przystanie, nabrzeża. W większości zostały one

chowej (km 704) zależne są tylko od stanów wody.

wąskich gardeł jest przejezdna praktycznie przez kilka

– klasa I – < 400 t – kolor oznaczenia na mapie nie-

skomunalizowane, a następnie sprzedane prywatnym

Środkowa Odra z uwagi na zły stan techniczny zabu-

miesięcy w roku. Dyskwalifikuje ją to także jako drogę

dowy regulacyjnej, nie spełnia warunków technicznych

wodną o charakterze turystycznym.

bieski;
– klasa II – 400–650 t – kolor oznaczenia na mapie
zielony;

nabywcom, którzy nie zawsze, a może lepiej powiedziawszy – rzadko zainteresowani są utrzymywaniem
tej pomocniczej infrastruktury.

– klasa III – 650–1000 t – kolor oznaczenia na mapie
Rysunek 2. Drogi wodne w Polsce

ciemnozielony;
– klasa IV – 1000–1500 t – kolor oznaczenia na mapie
brązowy;

Rozwój transportu rzecznego w Polsce uwarunkowany jest przez budowę sieci odpowiedniej jakości dróg
wodnych i przyległej do niej infrastruktury.

– klasa V – 1500–3000 t – kolor oznaczenia na mapie
czerwony;
– klasa VI – 1800–3200 t – kolor oznaczenia na mapie
fioletowy.

Niemałe znaczenie ma również edukacja społeczna;
transport rzeczny należy do najtańszego i najbardziej
przyjaznego dla środowiska rodzaju transportu. Opisany stan rzeczy wskazuje, że podstawowa infrastruktura

Drogi wodne w klasach I do III zostały zaliczone do

dla żeglugi śródlądowej w dalszym ciągu nie będzie od-

grupy dróg wodnych o znaczeniu regionalnym, klasy

powiadać aktualnym potrzebom i technologiom trans-

IV do VI – o znaczeniu międzynarodowym.

portowym. A zatem potrzebna jest dalej idąca koncepcja stopniowej przebudowy głównych dróg wodnych

Źródło: Wikipedia.
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Warunkiem zaliczenia polskich dróg wodnych do sieci

– Odry, Wisły i połączeń między nimi, aby powrócić do

europejskiej, z możliwością uwzględnienia w międzyna-

sieci dróg wodnych w Polsce. Moim zdaniem należy

rodowych projektach jest uzyskanie co najmniej IV klasy.

powrócić do koncepcji Kanału Centralnego łączącego

Obecnie nie widać perspektywy spełnienia tego warun-

Odrę z Wisłą od rejonu Głogowa do dzisiaj istniejącego

ku, ponieważ nie istnieje w Polsce jeden realny i spójny

Kanału Ślesińskiego i dalej do jeziora Gopło, by wyjść

program rewitalizacji dróg wodnych mający na celu ich

na Wisłę w rejonie Włocławka. Innym połączeniem

dostosowanie do parametrów międzynarodowych. Także

dwóch systemów wodnych Wisły i Odry w południowej

brak woli podpisania konwencji AGN wskazuje na brak

części Polski powinien być Kanał Śląski, także w kon-

koncepcji w polityce rozwoju dróg wodnych w Polsce.

tekście planowanego połączenia z Dunajem – DOL.
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fi nansowych wystarczających do zakupów nowych
jednostek. System wsparcia ze strony państwa, opar-

Polska śródlądowa flota towarowa została wybudowa-

ty o Fundusz Żeglugi Śródlądowej i kredyty preferen-

na w latach 60–70. XX wieku. Jest zatem relatywnie

cyjne, takiej możliwości nie daje. Kredyty te wystarcza-

stara. Składają się na nią barki motorowe typu BM –

ją co najwyżej na remonty statków konieczne, aby je

500, zestawy pchane typu Bizon, Tur, Łoś, Żubr i Mu-

utrzymać w dobrym stanie technicznym.

flon. Podobnie kształtuje się flota statków pasażerskich.
Większość stanowią typowe statki SP 150 oraz budo-

Konkluzje

wane dla poszczególnych akwenów i dróg wodnych
statki dostosowane do warunków lokalnych, jak np. dla

1. Zdegradowane pod względem technicznym drogi

Kanału Elbląskiego – z uwagi na gabaryty wózków na

wodne, jako podstawowa infrastruktura do utrzymania

pochylniach oraz Systematu Jezior Mazurskich. Po

żeglugi śródlądowej w Polsce, są główną przyczyną

restrukturyzacji polskiej żeglugi śródlądowej cała flota

regresu żeglugi śródlądowej jako gałęzi systemu trans-

śródlądowa znajduje się w rękach prywatnych. Polscy

portowego. Dane statystyczne GUS potwierdzają po-

armatorzy działają jako małe podmioty gospodarcze

stępujące zmniejszanie się udziału żeglugi śródlądowej

lub dzierżawią statki od większych armatorów.

w ogólnej masie transportowanych towarów. Według
ostatnich danych udział ten wynosi 0,1%.

Jak już wspomniano wyżej, polskie drogi wodne pozwalają na uprawianie żeglugi w wydzielonych i nie-

2. Brak jasnej i wyraźnej polityki transportowej w od-

powiązanych ze sobą enklawach. Z uwagi na dobre

niesieniu do żeglugi śródlądowej ten stan pogłębia. Po-

połączenie z drogami wodnymi Europy Zachodniej

dobnie jak polityka, a raczej jej brak ze strony resortu

głównym portem śródlądowym stał się Szczecin i tam

środowiska, w którego gestii znajdują się drogi wodne.

koncentruje się największa część floty. Duża część
armatorów operuje wyłącznie na drogach wodnych

3. Niepodpisanie przez Polskę konwencji AGN sprawia,

w Niemczech, Holandii i Belgii, bowiem tam są dobre

że Polska jawi się na transportowej mapie Europy jako

warunki nawigacyjne do uprawiania żeglugi.

biała plama i jest w praktyce wykluczona z europejskich programów rozwojowych.

Modernizacja polskiej fl oty śródlądowej odbywa się
w drodze zakupów starych statków z Renu i połą-

4. Wobec powyższego perspektywy rozwoju żeglugi

czonych z nim dróg wodnych. Statki te, większe ga-

śródlądowej w Polsce są zbliżone do zera.

barytowo, w stosunkowo dobrym stanie technicznym
i wyposażone zgodnie z obowiązującymi standardami
technicznymi, nie nadają się najczęściej do żeglugi po
zdegradowanych polskich drogach wodnych i są wykorzystywane na Zachodzie Europy.
Powiązany z żeglugą śródlądową i będący niegdyś
dla niej zapleczem technicznym przemysł stoczniowy
przetrwał restrukturyzację w stosunkowo dobrym stanie i wykonuje nowe budowy statków dla armatorów
zagranicznych. Polscy armatorzy nie mają środków

Jerzy Hopfer,
Wiceprezes Związku Polskich Armatorów
Śródlądowych w Szczecinie, Przewodniczący
Rady Promocji Żeglugi Śródlądowej przy Ministrze
Infrastruktury i Rozwoju, kapitan żeglugi
śródlądowej, prawnik i ekonomista w zakresie
żeglugi śródlądowej. Absolwent wydziału
nawigacyjnego Technikum Żeglugi Śródlądowej
we Wrocławiu, Wydziału Prawa i Administracji
UMK w Toruniu. Były Poseł na Sejm, członek
parlamentarnej delegacji do kontaktów
z Parlamentem Europejskim, członek stałej
parlamentarnej delegacji do Rady Europy.
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Żegluga
śródlądowa
w kontekście
europejskim

tu pasażerskiego i towarowego z dróg na inne środki
transportu oraz redukcja emisji dwutlenku węgla zostały zdefiniowane w Białej Księdze Transportu2,3 oraz
Werner Knoll,

doktor, ekspert, Port Hamburg Marketing

T

w rozporządzaniu w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transpor-

rzydzieści dwa kraje dysponują łącznie dro-

towej TEN-T4. Realizacja powyższych założeń po-

gami wodnymi o długości ok. 61 000 km. Model

winna ujawniać się w działaniach zmierzających do

udziału żeglugi w przewozie towarów w stosunku do

utrzymania lub osiągnięcia IV stopnia żeglowności na

transportu drogowego czy kolejowego jest jednak zróż-

rzekach 5.

nicowany. Opiera się on na dostępności dróg wodnych
i należącej do nich infrastruktury oraz na konkurencyj-

Trybunał Obrachunkowy UE niedawno zwrócił uwagę,

ności krajowej żeglugi śródlądowej w porównaniu z in-

iż od 2001 roku w Europie nie nastąpiła zasadnicza

nymi rodzajami transportu.

poprawa w zakresie żeglowności oraz wzrostu udziału żeglugi śródlądowej w transporcie. Ponadto plany

Stefan Breitenbach,
Kierownik Departamentu Rozwoju Projektów
w Port Hamburg Marketing

Obecny rozwój żeglugi śródlądowej w krajach Unii Eu-

rozwojowe korytarzy transportowych TEN-T Ren–Du-

ropejskiej pokazuje, że realizacja celu, jakim jest prze-

naj, Dunaj–Alpy,Wschód–Morze Śródziemne po 2023

niesienie przewozu towarów na bardziej przyjazne dla

roku uwzględniają jedynie bardzo niewielką ilość in-

środowiska środki transportu, takie jak żegluga, wyma-

westycji w nowe technologie. Nie można zignorować

ga jeszcze wielu starań. Udział żeglugi w latach 2001–

również głosów krytyki dotyczących niewypracowania

2012 powiększył się jedynie o 0,3 punktu procentowe-

przez państwa członkowskie, przez które przebiegają

go, osiągając poziom 6,7% .

najważniejsze korytarze rzeczne spójnej i całościowej

1

strategii. Zarówno kwestia utrzymania należytego staTaki stan wynika z wielu czynników. Niewątpliwie wa-

nu rzek, jak i względy polityczne oraz środowiskowe

runkiem koniecznym zwiększenia udziału żeglugi śród-

obecne w strategiach UE nie zostały w wystarczają-

lądowej w rozładowywaniu rosnącego natężenia prze-

cym stopniu wzięte pod uwagę 6.

pływu towarów jest solidna i spełniająca określone dla
tej gałęzi transportu wymagania infrastruktura.

W zamówionej przez UE ekspertyzie dotyczącej skutków nie wdrożenia kluczowych sieci TEN-T w latach

Unia Europejska wydała decyzje i podjęła środki

2015–2030, Fraunhofer ISI stwierdza, że bez dal-

zmierzające do nadania systemowi transportowemu

szych inwestycji w sieć TEN-T, PKB UE będzie niższe

większego znaczenia uwzględniającego również jego
przepustowość. Cele takie jak przeniesienie transporStefan Kunze,
Dyrektor Przedstawicielstwa Port Hamburg Marketing
w Dreźnie, przewodniczący stowarzyszenia „ELBE Allianz”
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Com/2006/031 końcowy.
Com/2011/0144 końcowy.
Rozporządzenie (UE) nr 1315/2013.
Rozporządznie (UE) nr 1316/2013.
Trybunał Obrachunkowy UE (2015), sprawozdanie specjalne nr 1/2015.
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o 27,294 mld euro. Dalej stwierdza, iż liczba miejsc

Podobnie jak w Europie, także w Niemczech różnice

pracy zmniejszy się o 733 tysiące. Natomiast każde

w przepustowości dróg wodnych mogą występować

zainwestowane w TEN-T euro przyniesie 6 euro zy-

ze względu na indywidualne cechy infrastruktury da-

sku, a 1 mld euro wyłożone na inwestycje wygeneruje

nego kanału rzecznego.

Raport Żegluga Śródlądowa – Wisła

20 000 miejsc pracy .
7

Ren wraz z dopływami stanowi najbardziej rozwiniętą
Wyniki podkreślają ekonomiczno-polityczne oraz regio-

i najlepiej utrzymaną sieć dróg wodnych w Europie wy-

nalne znaczenie rozwoju europejskich korytarzy TEN-T

korzystywaną do transportu towarowego. Użeglownie-

wraz z uwzględnieniem żeglugi śródlądowej.

nie rzek w obszarze tego dorzecza wynosi 85%. Średnia wielkość przepływu wody w Renie z 2200 m3/s jest

Żegluga śródlądowa w Niemczech

trzykrotnie większa niż na Łabie i ponad czterokrotnie
większa niż na Odrze. Szczególnie korzystnie wpływa

W Niemczech barki przewożą rocznie do 240 mln

na nią przy niskim stanie opadów woda z topniejącego

ton towarów. Wszystkie główne niemieckie ośrodki

śniegu w Alpach i z jeziora Bodeńskiego jako natural-

przemysłowo-handlowe objęte są systemem żeglugi

nych rezerwuarów wodnych. Przy ujściu Mozeli głę-

śródlądowej oraz dysponują połączeniami z głównymi

bokość toru wodnego względem równoważnego sta-

portami europejskimi. Praca przewozowa na poziomie

nu wody niskiej utrzymywana jest na poziomie 2,5 m.

65 milionów tkm odpowiada niemal 75% pracy prze-

W kierunku gór utrzymywany jest przedział głębokości

wozowej transportem kolejowym, względnie ok. 14 mln

wynoszący od 1,90 do 2,10 m10.

żródło: www.hafen-hamburg.de

przejazdów samochodów ciężarowych 8.
Łaba wraz z granicą niemiecko-czeską oraz HamburDodatkowo tory rzeczne dysponują we wszystkich

giem jest częścią składową korytarza Wschód–Morze

pływający po Renie, umożliwia przy stałym stanie

Część kor ytarza Łaby stanowi jej boczna część,

korytarzach rezerwami przepustowości. Mimo to na-

Śródziemne należącego do sieci TEN-T. W obsza-

wód utrzymanie korzystnego ekonomicznie przepły-

umożliwiająca przepływ statkom o zanurzeniu 2,80 m.

leży zauważyć, że nakłady inwestycyjne brutto na

rze koncentrującym się wokół Łaby udział transportu

wu towarów.

Czynnikiem ograniczającym jest podnośnia Lüneburg

drogi rzeczne, zaczynając z wyjątkowo niskiego po-

rzecznego wynosi około 4%.

z maksymalną długością 100 m, który nie pozwala na

ziomu, wzrosły nieproporcjonalnie nisko w stosunku

Już w trakcie opracowywania Planu Rozwoju Fe-

rejsy statków towarowych z dużymi silnikami lub wymaga czasochłonnych operacji.

do dalekobieżnych dróg kołowych oraz szynowych

Dorzecze Łaby znacząco odróżnia się od Renu. Z wy-

deralnej Infrastruktury Transportowej w 1992 roku,

(1991–2004). Istnieje niebezpieczeństwo, że stan in-

jątkiem topnienia śniegu w okresie wiosennym, ciąg-

głębokość Łaby została ustalona na 1,65 m na 345

frastruktury w międzygałęziowej konkurencji nega-

nące się dorzecze Łaby (szczególnie w okolicach Rys

dni w roku względem równoważnego stanu wody

Komisja Europejska przyczyniła się do zwiększenia

tywnie wpłynie na żeglugę śródlądową. Naruszenie

i Lasu Bawarskiego) zasilane jest głównie opadami

niskiej. Po powodzi stulecia (2002) ogłoszony zo-

znaczenia Łaby, włączając ją w sieć głównych koryta-

prawidłowego stanu funkcjonowania infrastruktury

deszczu. Regulacja spiętrzenia powyżej Uścia nad

stał Plan Budowy i Konser wacji niemieckiej czę-

rzy TEN-T11. Pomimo tego faktu nie dokonano klasyfi-

spowodowane brakami jakościowymi w transporcie

Łabą jest dla Łaby i Wełtawy dodatkowym czynnikiem

ści Łaby. Dopiero od 2005 roku przeprowadzane

kacji rzeki przez rząd federalny, a prace inwestycyjne

rzecznym niesie o wiele większe konsekwencje niż

dostarczającym wodę do rzeki.

są regularne konserwacje rzeki, co nie wystarczy-

uległy zahamowaniu. W celu osiągnięcia konsensusu

ło, aby osiągnąć pierwotnie wyznaczone cele. Dziś

między różnymi wymaganiami dotyczącymi użytkowa-

Ze względu na głębokość toru wodnego i wąskich

głębokość toru wodnego względem równoważnego

nia rzeki (np. w sferze ochrony środowiska, kwestii za-

zakrętów na Łabie opracowano dopasowane do rze-

stanu wody niskiej na ośmiu z dziewięciu odcin-

rządzania ruchem wody oraz jej wykorzystaniu trans-

ki konstrukcje statków o maksymalnym zanurzeniu

kach w środkowej i górnej części wynosi tylko 1,18

portowym), Ministerstwo ds. Transportu i Infrastruktury

do 2,40 m. Ładowność statków pływających po Ła-

do 1,30 m. To nie wystarczy do obsługi regularnej

Cyfrowej wraz z Ministerstwem Ochrony Środowiska

bie pomimo iż, jest ona dużo mniejsza od statków

żeglugi śródlądowej.

opracowują kompleksową strategię dotyczącą Łaby.

w transporcie kołowym ze względu na brak tras alternatywnych .
9

7 Fraunhofer ISI (w:) Koszty niewdrożenia sieci TEN-T.
8 BMVI (2015), http://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/WS/wasserstrassen-als-verkehrswege.html.
9 Planco Consulting GmbH (2007), Porównanie środków transportu drogowego, kolejowego i wodnego (perspektywa gospodarcza i środowiskowa). Podsumowanie ustaleń.

11 UE COM (2014), Korytarz Transportowy Wschód–Morze Śródziemne.
Raport końcowy.

10 BMVI Informacja prasowa 29/2015 (2015).
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Celem jest długofalowe ukształtowanie rzeki Łaby oraz

Udowodniono, że transport rzeczny cechuje najniż-

no w transporcie ładunków masowych i kontenerów

transportową dla spedytorów można nakreślić tylko

poprawa warunków nawigacyjnych poprzez szybkie

sze zużycie energii ,

i zasobów oraz wynikający

wypada korzystnie dla żeglugi śródlądowej (tj. do 83%

z uwzględnieniem powyższych warunków. Inwestycje

urzeczywistnienie szerokiego konsensusu społeczne-

z tego dobry wpływ na środowisko. Powyższe czynni-

niżej niż w przypadku samochodów ciężarowych i do

muszą być kierowane nie tylko na obecnie istniejące

go. W tym miejscu należy również uwzględnić intere-

ki stanowią o przewadze tej gałęzi transportu. Jednak

70% niżej niż w kolejowych przewozach towarowych).

gałęzie transportu.

sy Republiki Czeskiej, ponieważ Łaba stanowi jedyne

proces wznowienia europejskiej żeglugi śródlądowej

Zalety żeglugi śródlądowej uwypuklają się jeszcze

połączenie tego kraju z portami morskimi, a dostęp-

w stosunku do transportu drogowego i kolejowego

bardziej, gdy weźmiemy pod uwagę fakt, że w oce-

Europejska sieć żeglugi śródlądowej powinna być po-

ność jej dróg wodnych gwarantowana jest przez umo-

przebiega zaskakująco wolno. Ze względu na ochro-

nie hałasu powstającego przy transporcie kolejowym

strzegana jako uzupełnienie podtrzymujące system

wy międzynarodowe.

nę środowiska odnowa silników barek musi stanowić

uwzględnia się bonusy dla tego rodzaju transportu .

transportu drogowego i kolejowego, które jest syste-

13 14

18

główny punkt w przyszłości żeglugi. Jednak w porówBrak prac konserwacyjnych na Odrze doprowadził

naniu do innych gałęzi transportu obecnie wbudowane

do nieregularnej żeglugi barek. Kwitnąca przed II

w barkach silniki produkują najmniej zanieczyszczeń .

matycznie rozbudowywane prze państwa członkowskie

Wnioski
Niezawodna infrastruktura transportowa jest koniecz-

wojną światową żegluga z Berlina do Szczecina aktualnie podupadła. Po powodzi z roku 1997 w tym

Badania potwierdziły, że w przeciwieństwie do auto-

nym warunkiem dla funkcjonowania gospodarki i spo-

obszarze liczy się głównie ochrona przeciwpowo-

strad czy linii kolejowych, ruch barek rzecznych nie

łeczeństwa, ponieważ to właśnie ona w dużym stopniu

dziowa.

wytwarza przeszkadzającego człowiekowi wysokiego

decyduje o konkurencyjności lokalizacji biznesowych

poziomu hałasu, a wskaźniki znajdują się daleko po-

oraz rozwoju jakości życia i dobrobytu.

W kwietniu 2005 roku zostało zawarte bilateralne Po-

niżej granicznej wartości decybeli. Jednakże w miej-

rozumienie w Sprawie Wspólnej Poprawy sytuacji na

scach postojowych przy nabrzeżach może dojść do

W Europie przewiduje się wzrost transportu pasażer-

Drogach Wodnych na obszarze polsko-niemieckiego

przekroczenia norm hałasu. Opracowuje się jednak

skiego i towarowego, który coraz bardziej odbije się na

pogranicza. Obejmuje ono opracowanie wspólnego

rozwiązania technologiczne obniżające poziom hałasu

wydajności sieci drogowej i kolejowej. W tym samym

projektu regulacji dorzecza w celu umożliwienia od-

polegające na wbudowaniu konstrukcji dźwiękoszczel-

czasie przepustowość dróg wodnych jest nie w peł-

prowadzania wody na Odrze granicznej, jak również

nych przy silnikach oraz obejmujące wprowadzanie

ni wykorzystana. Jednocześnie barki rzeczne są pro-

zapewnienie stabilnego toru wodnego dla floty lodo-

i harmonizację w całej Europie regulacji dotyczących

środwiskowym środkiem transportu przy najniższych

łamaczy, eliminując wąskie gardła . Chociaż nie usta-

zasilania elektrycznego statków z lądu . Centralna Ko-

kosztach eksploatacji.

nowiono żadnych wiążących celów w zakresie roz-

misja ds. Żeglugi na Renie (ZKR) przygotowuje przepi-

budowy dorzecza, porozumienie de facto oznacza

sy dotyczące ograniczenia hałasu. Rezultaty widoczne

Żegluga śródlądowa może odegrać ważną rolę w za-

poprawę dotychczasowej sytuacji w zakresie rzecz-

są w przepisach dotyczących inspekcji statków Renu

pewnieniu konkurencyjnej sieci transportowej, zabez-

nego transportu towarów. Utworzenie torów o głębo-

i dyrektywy w sprawie wymagań technicznych dla stat-

pieczającej ośrodki gospodarcze, co przełoży się na

kości co najmniej 1,60 m oznaczałoby renesans że-

ków żeglugi śródlądowej .

dobrobyt gospodarczy w Europie i Niemczech. System

12

16

17

glugi na Odrze.

transportu rzecznego może się trwale rozwijać, a naPLANCO potwierdza w swojej opinii pozycję żeglugi

wet utrzymywać, wtedy gdy przewóz towarów zosta-

Środowiskowe aspekty żeglugi

śródlądowej jako najbezpieczniejszego środka trans-

nie uregulowany zdroworozsądkowo, biorąc pod uwa-

śródlądowej

portu dla ładunków. Ponadto wykazano, że podsumo-

gę zarówno interesy gospodarcze usługodawców, jak

wanie badanych kosztów zewnętrznych hałasu, ruchu,

i użytkowników.

Do środowiskowych czynników żeglugi śródlądowej

wypadków drogowych, gazu klimatu i emisji zanie-

zalicza się zasadniczo zużycie energii, emisję zanie-

czyszczeń do powietrza, na wybranych trasach, zarów-

czyszczeń, emisji CO2, zanieczyszczenie wody, hałas,
koszty zewnętrzne i bezpieczeństwo transportu.

12 Informacja prasowa 29/2015 (2015).

Unii Europejskiej.

15

Aby kształtować konkurencyjny transport, wolny od
zbędnych kosztów, potrzebna jest ramowa infrastruk-

13 Żegluga śródlądowa i środowisko, http://www.wsv.de/schifffahrt.
14 Planco Consulting GmbH (2007), Porównanie…
15 BDBr raport 3/2014 (2014), Żegluga śródlądowa nie zanieczyszcza
powietrza, s. 8.
16 BDB Raport roczny 2012/2013, Dodatni bilans hałasu żeglugi śródlądowej, s. 31.
17 Dyrektywa 2006/87/WE.
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tura, która wyzwoli jego potencjał. Szczególną rolę
odgrywa tu żegluga śródlądowa. Interesującą ofertę

18 Planco Consulting GmbH (2007), Porównanie…
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Stefan Breitenbach,
rozpoczynał swoją praktykę jako broker w Reinhold
Bange GmbH & Co. W 2006 roku w Hamburgu
podjął studia na „Akademii Niemieckiej Logistyki
i Handlu Zagranicznego”, gdzie zdobywał wiedzę
z międzynarodowego zarządzania, kontroli
i marketingu. W 2009 roku zaczął pracę w Hafen
Hamburg Marketing eV. Następnie zaczął pracować
w dziale rozwoju projektów, gdzie pracuje nad
projektami europejskimi, regionalnymi i lokalnymi,
z naciskiem na logistykę (morską), transportem
i lądem. Od 2015 kieruje działem rozwoju projektu.
Werner Knoll,
doktor, dołączył do zespołu Hafen Hamburg
Marketing eV.w 2013 r. Posiada wiedzę z dziedziny
żeglugi śródlądowej, wspiera firmę w realizacji
projektów unijnych i przy różnych projektach. W latach
1999–2014 był prezesem Deutsche Binnenreederei
AG w Berlinie. Był tam odpowiedzialny za rozwój
i realizację projektów nawigacji żeglugi śródlądowej
na rzece Łabie jej i kanałów, które łączą północe
i wschodnie Niemcy. Działa również jako wykładowca
na Uniwersytecie Ostfalia, naucza o żegludze
śródlądowej.
Stefan Kunze,
został nominowany jako przewodniczących
stowarzyszenia „ELBE Allianz” w 2015 roku,
dąży ona do lepszej promocji dróg wodnych
i portów śródlądowych wzdłuż dorzeczy
Łaby. Od października 2010 roku jest również
przedstawicielem i kierownikiem Hafen Hamburg
Marketing eV w Urzędzie w Niemczech Wschodnich.
Pracował przez dziesięć lat jako kierownik logistyki,
sprzedaży i marketingu w Inland Portu Saxonyas,
również jako szef Oddziału w Dreźnie w Deutsche
Binnenreederei AG, gdzie zdobył wiedzę na temat
żeglugi śródlądowej.

Raport Żegluga Śródlądowa – Wisła

GLOBAL COMPACT

Żegluga śródlądowa
na Wiśle w obsłudze
portów morskich
Trójmiasta
– wstępna ocena
potencjału rynkowego

wych pomiędzy terminalami paliwowymi w portach

łem popytu na usługi żeglugi śródlądowej, a ich obroty

(Gdańsk) a rafinerią w Płocku);

przeładunkowe będą rzutować na przyszłą aktywność

– obsługa zbóż oraz innych ładunków masowych

przewozów śródlądowych. Porty te w 2014 roku osiąg-

(m.in. nawozy, kruszywa budowlane).

nęły rekordowy wynik wynoszący blisko 51,7 mln ton
przeładunku. Występujący tutaj trend wzrostowy (rysu-

Ważnym obszarem aktywizacji przewozów wodnych

nek 1) implikuje coraz większe potrzeby transportowe

śródlądowych może być także zapleczowa obsługa kon-

od strony lądowej.

tenerów. Jest to obszar działalności, który przez szereg
lat prezentował ponadprzeciętne przyrosty. W okresie

Najważniejszą grupą ładunkową obsługiwaną w Gdań-

2000–2014 średnie roczne tempo przyrostu obrotów

sku i Gdyni są ładunki drobnicowe, stanowiące łącznie

przeładunkowych wyniosło 18,5%. Żegluga może więc

46,3% obrotów. Ważnymi pozycjami są także: ładun-

przewozić ładunki z portów do głównych ośrodków

ki masowe płynne (24,6%), węgiel (10,4%) oraz ładunki

produkcji (podzespoły i elementy dla fabryk i montow-

inne masowe (9,8%) i zboża (8,8%). Jako główne, po-

ni zlokalizowanych w tym rejonie – Warszawa, Toruń,

tencjalne obszary przyszłej aktywności żeglugi śródlą-

Włocławek, Płock) oraz konsumpcji (towary na główne

Bogdan Ołdakowski,

dowej na Wiśle opartej o porty morskie wskazać należy:

rynki oraz do centrów dystrybucyjnych zlokalizowanych

Sekretarz Generalny Organizacji Portów Bałtyckich

– przewozy węgla i koksu (np. importowany surowiec

w badanym regionie – głównie Warszawa). Jednocześ-

dla odbiorców zlokalizowanych wzdłuż Dolnej Wisły,

nie połączenia wodne śródlądowe obsługujące relację

m.in. elektrownie);

eksportową będą szczególnie atrakcyjne dla rodzimych

Maciej Matczak,
doktor nauk ekonomicznych, Akademia Morska w Gdyni

– transport ropy i produktów ropopochodnych (alter-

zakładów chemicznych (m.in. Puławy, Płock, Włocła-

natywa dla przewozów kolejowych i rurociągo-

wek), a także innych producentów tam zlokalizowanych.

szczególnie ważną wydaje się jej część pomiędzy Warszawą a Gdańskiem, mówić można o 402 km drogi

m; szerokości 40 m oraz prześwitów pod mostami wy-

twerpia). W Niemczech czołowe porty obsługiwane są

noszącymi minimum 5,25 m (7,0 m dla przewozu trzech

żeglugą w skali od 7% (Hamburg) do 9% (Bremen) .

warstw kontenerów). Z uwagi na ukształtowanie terenu

1

20,0
10,0

oraz charakterystykę hydrograficzną Wisły, nie ma możUkształtowanie polskiego systemu połączeń wodnych

liwości uzyskania takich parametrów innym sposobem

śródlądowych, opartego na drogach wodnych Odry

niż poprzez kompleksową zabudowę hydrotechniczną

i Wisły, posiada duży potencjał dla obsługi portów mor-

(kaskadyzację) dolnego odcinka Wisły. Jest to więc wa-

skich. Koncentrując się na drodze wodnej Wisły, gdzie

runek konieczny dla aktywizacji transportowej rzeki, zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym.

1 Just Add Water, INE Brussels (www.inlandnavigation.org).
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2004

2005

2006

32,3

dochodzi do 35–40% (np. Rotterdam, Amsterdam, An-

19,4

uzyskanie m.in.: głębokości tranzytowej wynoszącej 2,8

30,3

w portach holenderskich i belgijskich, gdzie udział ten

30,0

17,7

powinny być wielkości zgodne z IV klasą, co oznacza

26,9

Szczególnie wysoki stopień jej wykorzystania występuje

15,8

dardami europejskimi (AGN) docelowymi parametrami

25,3

mieni ładunkowych generowanych w portach morskich.

40,0

15,9

nie i ekonomicznie żeglugi. Zgodnie z przyjętymi stan-

27,2

atrakcyjną alternatywę transportową dla obsługi stru-

14,7

uznać można za odpowiednią dla efektywnej operacyj-

18,9

kontenerów i jednostek ro-ro. Żegluga stanowi więc

50,0

13,3

(32,7 km). W praktyce więc tylko 13,5% drogi wodnej

17,8

stywana jest do obsługi ładunków drobnicowych, w tym

15,5

klasy Ib (112,3 km), klasy Vb (54,5 km) oraz klasy III

19,8

dunki masowe. Jednocześnie coraz częściej wykorzy-

60,0

17,0

siada parametry odpowiednie dla: klasy II (190,5 km),

22,4

dunkowym, gdzie szczególną rolę odgrywają ła-

14,2

dunków na zapleczu portów. Obecnie droga wodna po-

23,3

transportu dedykowaną dużym strumieniom ła-

Rysunek 1. Obroty przeładunkowe portów morskich w Gdańsku i Gdyni w latach 2004–2014 (mln ton)

12,2

wodnej, która potencjalnie może obsługiwać ruch ła-

23,3

egluga wodna śródlądowa jest gałęzią

10,7

Ż

Porty morskie Zatoki Gdańskiej są potencjalnym źród-

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

0,0
Gdynia
Źródło: Actia Forum, Gdynia.
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Wskazane możliwości aktywizacji żeglugi śródlądowej

mi projektami inwestycyjnymi, które zwiększać będą

Obsługa przewozów zapleczowych portów morskich

py Zachodniej, gdzie kolejne jednostki napędzane LNG

stają się jeszcze bardziej istotne, gdy uwzględni się

możliwości usługowe portu są: przebudowa Nabrzeża

Trójmiasta przy wykorzystaniu żeglugi śródlądowej

wprowadzane są do użytku4. Dodać można, że żegluga

plany rozwojowe oraz prognozy przeładunków por-

Szwedzkiego, przebudowa Nabrzeża Rumuńskiego,

może nastąpić wyłącznie w przypadku dużych strumie-

śródlądowa stanowi także alternatywę dla obsługi trans-

tów morskich zlokalizowanych w Zatoce Gdańskiej.

rozbudowa infrastruktury portowej do obsługi statków

ni ładunkowych ukierunkowanych lub generowanych

portowej samego LNG (jako ładunku niebezpiecznego),

W przypadku gdańskiego portu wskazać można na

ro-ro z dostępem drogowym i kolejowym, zagospo-

w rejonie przebiegu drogi wodnej. Biorąc pod uwagę

bowiem jest w stanie obsłużyć duże ilości paliwa, a jed-

następujące, najważniejsze projekty rozwojowe, które

darowanie rejonu Nabrzeża Bułgarskiego, pogłębienie

zarówno potencjał społeczny występujący w ośrodkach

nocześnie realizowana jest z dala od obszarów zurba-

mają być zrealizowane do 2020 roku:

toru podejściowego (17 m) i akwenów wewnętrznych

miejskich, jak i charakterystykę gospodarczą rejonów,

nizowanych. Porty śródlądowe mogą być ponadto ko-

– rozbudowa terminala DCT (części DCT2),

Portu Gdynia (16,0 m) oraz przebudowa nabrzeży –

wskazać można pięć głównych ośrodków, które stano-

rzystnym miejscem lokalizacji przyszłych terminali LNG.

– budowa stanowisk T1 i T2 na Pirsie Paliwowym,

Etap II – Nabrzeże Polskie, Indyjskie. Efektem prowa-

wić mogą w przyszłości punkt nadania/odbioru ładun-

– rozbudowa terminalu produktów masowych sypkich,

dzonych prac rozwojowych będzie zwiększenie zdolno-

ków obsługiwanych w portach morskich: Bydgoszcz,

Wisła stanowić więc może ważną alternatywę dla ob-

w tym węgla w imporcie i rudy na Pirsie Rudowym,

ści przeładunkowych portu do poziomu 39,7 mln ton

Toruń, Włocławek, Płock oraz Warszawa. Są to bowiem

sługi transportowej portów morskich od strony lądowej,

– rozbudowa i modernizacja Pirsu Rudowego i termi-

ładunków rocznie. Największy przyrost nastąpi w od-

miejsca lokalizacji dużych zakładów przemysłowych im-

która odciąży połączenia drogowe i kolejowe. Wskazać

nalu głębokowodnego, w tym dla ładunków pocho-

niesieniu do obsługi kontenerów oraz ładunków ro-ro.

portujących surowce i podzespoły, a także eksportują-

jednak trzeba, że rozwój ten w głównej mierze uzależ-

cych własne wyroby do odbiorców zamorskich.

niony będzie od realizacji szerokiego programu inwesty-

dzenia roślinnego.

cyjnego ukierunkowanego na poprawę parametrów na-

Łączny efekt prac rozwojowych realizowanych w porWażnym projektem jest również budowa bazy zbior-

tach morskich Gdańska i Gdyni powinien przy-

Rozwój przeładunków w portach morskich Trójmiasta

wigacyjnych na rzece. Niestety obecnie obowiązujące

ników (PERN) o pojemności ok. 740 tys. m słu-

nieść w zrost potencjału pr ze ładunkowego do

oraz wykorzystanie żeglugi śródlądowej dla ich obsługi

strategie rozwoju transportu nie postrzegają Wisły jako

żących magazynowaniu ropy i produktów ropopo-

164,6 mln ton rocznie w perspektywie do 2020 roku.

musi jednoznacznie wynikać z przesłanek organizacyj-

ważnej arterii transportowej, co powoduje istotne odda-

chodnych. W efekcie realizacji przedstawionych

Zgodnie z przedstawionymi w tabeli 1 danymi, obroty

nych i ekonomicznych, a także mieć pozytywny wpływ

lenie perspektywy transportowego wykorzystania rzeki.

inwestycji rozwojowych, potencjał przeładunkowy

przeładunkowe trójmiejskich portów morskich powin-

na środowisko. W przypadku żeglugi śródlądowej niż-

portu w Gdańsku powinien wzrosnąć dwukrotnie –

ny osiągnąć poziom 65,1 mln ton w 2020 roku (26%

szy koszt jednostkowy usługi wynika z trzech podsta-

z poziomu 66,5 mln ton (2012) do 124,9 mln ton

wzrost w stosunku do wyniku z 2014 roku) oraz około

wowych elementów: wyższej jednostkowej sprawności

w 2020 roku.

84,8 mln ton w 2030 roku .

energetycznej, wyższej produktywności oraz niższych

3

2

kosztów jednostkowych dostępu do infrastruktury 3.
Szeroki program inwestycyjny planowany jest także w porcie w Gdyni. W tym wypadku podstawowy-

2 Wynik dla 2030 roku powstał przez ekstrapolację trendów z okresu
2012–2020, należy więc go traktować jako wzorcowy z możliwością istotnych odchyleń.

Ważnym aspektem korzystania z żeglugi śródlądowej
jest także niższy poziom generowanych kosztów zewnętrznych. Obecnie element ten nie jest uwzględniany w kalkulacjach, jednakże postępujący proces inter-

Tabela 1. Prognoza rozwoju zdolności oraz obrotów przeładunkowych portów Gdańska i Gdyni w okresie

nalizacji w europejskim transporcie może w przyszłości

2015–2030 (mln ton)

spowodować wzrost obciążeń dla najmniej efektywnych
2015

Zdolności przeładunkowe

Prognozy przeładunków

2016

2017

2018

2019

2020

2030

środowiskowo sposobów transportu. Pozytywne efekty
mogą być ponadto wzmocnione poprzez wykorzysta-

Gdańsk

73,2

104,4

124,9

124,9

124,9

124,9

124,9

Gdynia

29,9

38,7

39,7

39,7

39,7

39,7

39,7

Gdańsk

33,4

35,0

36,7

38,3

40,0

41,6

47,7

będzie coraz większą popularność, jest wykorzystanie

Gdynia

18,2

19,1

20,0

21,1

22,2

23,5

37,1

gazu LNG. Rozwiązanie to znajduje coraz szersze za-

103,1

143,1

164,6

164,6

164,6

164,6

164,6

stosowanie w przewozach drogowych, żegludze mor-

51,5

54,1

56,7

59,4

62,2

65,1

84,8

skiej, a także na drogach wodnych śródlądowych Euro-

50,0%

37,8%

34,4%

36,1%

37,8%

39,5%

51,5%

Zdolności razem
Przeładunki razem
Utylizacja zdolności

nie ekologicznych, alternatywnych paliw. Rozwiązaniem
technologicznym, które najprawdopodobniej zyskiwać

3 Por. Economic aspects of inland waterways, Report of Working Group
21 of the Inland Navigation Commision, PIANC - International Navigation
Association, Brussels 2005.

Źródło: Opracowanie własne Actia Forum Ltd.
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Bogdan Ołdakowski,
Prezes Zarządu i założyciel Actia Forum Sp. z o.o.
Od 2006 pełni jednocześnie funkcję Sekretarza
Generalnego Organizacji Portów Bałtyckich. Uczestniczy
w pracach organizacji branżowych i gospodarczych,
członek grup ekspertów i grup doradczych, m.in.
członek European Sustainable Shipping Forum –
grupy doradczej przy Komisji Europejskiej. Uczestnik
wielu projektów konsultingowych z zakresu sektorów
morskich, infrastruktury, transportu, energetyki, ochrony
środowiska.
Maciej Matczak,
doktor, szef działu konsultingu Actia Forum, adiunkt
na Akademii Morskiej w Gdyni. Koordynuje i realizuje
projekty rozwojowe w sektorze transportu. Naukowiec
i nauczyciel akademicki zajmujący się procesami
integracyjnymi oraz ich wpływem na ewolucję struktur
konkurencyjnych rynków. Autor wielu publikacji oraz
prelegent krajowych i międzynarodowych konferencji
branży transportowej.
4 Por. Shell to charter barges powered solely by LNG, http://www.shell.
com/global/products-services/solutions-for-businesses/shipping-trading/
about-shell-shipping/lng-barges-05092012.html (23.06.2014), Dutch tank
barge sets new standard for ‘lean’ inland shipping, http://www.motorship.
com/news101/ships-and-shipyards/dutch-tank-barge-sets-new-standard-for-clean-inland-shipping (23.06.2014); http://www.lngmasterplan.eu/pilots/overview (23.06.2014).
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Żegluga śródlądowa
jako efektywny, inteligentny
i zrównoważony systemem
transportowy integrujący
różne gałęzie transportu
w ramach multimodalnych
łańcuchów logistycznych

Raport Żegluga Śródlądowa – Wisła

Inteligentne systemy oznaczają możliwość otrzymywania

przepływu towaru i towarzyszącej mu informacji. Ko-

informacji o przebiegu zlecenia i odchyleń, generowania

nieczne jest również przestrzeganie terminu dostaw.

raportów niezbędnych do analiz popytu i sporządzania

Przeładunek towaru powinien odbywać się płynnie, naj-

prognoz dla wszystkich uczestników łańcucha dostaw,

lepiej za pomocą specjalnych urządzeń przeładunko-

a także zarządzanie informacją w celu unikania kongestii

wych, a sam towar powinien znajdować się w specjal-

oraz lepszego wykorzystania środków transportu. Ta-

nej jednostce ładunkowej – jak przykładowo kontener.

kim narzędziem jest Internet Rzeczy (obecnie zamiennie

Włączenie żeglugi śródlądowej do łańcucha dostaw

określany też jako Internet Wszechrzeczy), który pozwala

wymaga, aby znacząca część przewozu odbywała się

na połączenie różnych systemów informatycznych, urzą-

drogą wodną śródlądową. Rozszerzenie zakresu prze-

dzeń, sieci, które mogą między sobą wymieniać infor-

wożonych ładunków, oprócz typowo masowych, ozna-

macje . W ten sposób można śledzić czynniki powo-

cza również stworzenie specjalnego rozkładu jazdy.

dujące m.in. powstawanie zatłoczenia (kongestii) zanim

Dobrym przykładem może być sieć dróg wodnych opi-

do niej dojdzie i podejmować działania zapobiegawcze.

sana w podobny sposób jak tworzy się siatki przejazdu

System ten jest wykorzystywany z powodzeniem w por-

środków komunikacji miejskiej (rysunek 1)3. Osiami sieci

cie w Hamburgu.

dróg wodnych w krajach Unii są Ren, Sekwana i Dunaj.

2

Jak widać na rysunku między tymi głównymi drogami

Halina Brdulak,
profesor nadzwyczajny doktor habilitowany

Udział poszczególnych gałęzi transportu w przewo-

wodnymi istnieją połączenia, dzięki którym za pomocą

zie ładunków i pasażerów jest również uzależniony od

barki można przetransportować towar m.in. z południa

położenia geograficznego danego kraju i ukształtowa-

Europy do portów morskich i w kierunku odwrotnym.

nia terenu. Kraje takie jak Holandia, Niemcy, Belgia

Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,

czy Francja korzystają w znaczącym stopniu z żeglu-

Żegluga śródlądowa odgrywa istotną rolę jako na-

gi śródlądowej jako niskokosztowej gałęzi. Rozwinię-

turalna droga transportowa dla towarów w Europie.

te i uregulowane sieci dróg wodnych stanowią tak-

Ponad 37 tys. km dróg wodnych łączy ośrodki miej-

że zaplecze dla portów morskich i dobrze uzupełniają

skie i tereny przemysłowe. Z 28 państw członkow-

przewozy koleją czy samochodami. Jednak zwolennicy

skich 20 dysponuje drogami wodnymi, a 12 z nich

W

ności całego łańcucha odgrywa zasadniczą rolę. Mul-

programów Natura i zrównoważonego rozwoju często

jest połączonych między sobą. Potencjał wzrostu

timodalne łańcuchy dostaw najczęściej definiowane są

wskazują na zagrożenia, wynikające z regulacji rzeki

udziału żeglugi śródlądowej w przewozach ładun-

jako sekwencyjny ciąg czynności techniczno-organi-

dla naturalnego ekosystemu, zwłaszcza dla ptaków,

ków jest znaczący. W przeciwieństwie do innych

zacyjno-prawnych, prowadzących do przewozu towa-

zwierząt, które jako siedzibę obrały sobie brzeg rzeki

gałęzi transportu, w przypadku żeglugi śródlądowej

Zrównoważony rozwój i stworzenie jednolitego systemu

ru w jednostkach ładunkowych przy wykorzystaniu co

lub znajdujące się na niej wysepki czy łachy. W przy-

występuje znikomy wpływ na środowisko naturalne.

transportowego w ramach Unii Europejskiej stanowi wy-

najmniej dwóch gałęzi transportu. Zwykle taki przewóz

padku regulacji możliwe jest zabezpieczenie okolicz-

Komisja Europejska zdecydowała się promować że-

tyczną dla polityk poszczególnych krajów członkowskich.

odbywa się na bazie jednej umowy, a odpowiedzialność

nych miast i terenów przyrzecznych przed wylewami,

glugę śródlądową i wzmacniać jej pozycję konku-

Udział poszczególnych gałęzi transportu w przewozach

za organizację przewozu spoczywa na operatorze logi-

jednak wymaga to również dodatkowych nakładów

rencyjną w systemie transportowym i ułatwiać jej

ładunków w danym kraju (Modal Split) jest z jednej

stycznym . Do efektywnego funkcjonowania łańcucha

w celu utrzymania ekosystemu.

integrację w ramach multimodalnego łańcucha do-

strony czynnikiem kształtującym politykę transportową,

konieczne jest zapewnienie sprawnego i bezpiecznego

z drugiej – to w ramach polityki transportowej określa-

transportu towaru, a wcześniej surowca lub półproduk-

Logistyczne podejście do problemów oznacza koniecz-

towarowe przemawiają również wytyczne Białej Księ-

ne są kierunki i tempo rozwoju poszczególnych gałęzi

tów oraz zintegrowanego systemu przekazywania infor-

ność godzenia różnych sprzecznych interesów i unika-

gi Transportu z 2011 r.4 Wśród działań, które mają

transportu. Dodatkowym czynnikiem oddziałującym na

macji, w celu śledzenia na bieżąco realizacji zlecenia.

nia suboptymalizacji. Podstawą budowania multimodal-

członek Rady Programowej Global Compact w Polsce

stęp

1

efektywność gospodarowania jest konieczność tworzenia multimodalnych łańcuchów logistycznych, w których
optymalizacja kosztów przy utrzymaniu wysokiej spraw-

staw. Za szerszym włączeniem żeglugi w przewozy

nych łańcuchów dostaw jest zapewnienie sprawnego
1 Szerzej na temat różnych definicji transportu multimodalnego, multimodalnych łańcuchów transportowych piszą A.S. Grzelakowski i M.Matczak
(w:) Współczesne porty morskie. Funkcjonowanie i rozwój, Akademia Morska w Gdyni, Gdynia 2012, s. 290–294.
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2 D. Evans, The Internet of things. How the next evolution of the internet
is changing everything, Cisco Internet Business Solutions Group (IBSG).
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3 Platino 2. Platform for the implementation of Naiades II. D1.6 Market
Potential Continental Market, European Commission 24.04.2015.
4 Biała Księga Transportu. Plan utworzenia jednolitego europejskiego
obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, Komisja Europejska 2011.
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ograniczyć o 60% emisję gazów cieplarnianych wy-

połączeń wszystkich najważniejszych portów mor-

1. Struktura europejskiego rynku żeglugi

pozycji przetargowej i słabej, fragmentarycznej wiedzy

mieniana jest m.in. optymalizacja multimodalnych

skich z zapleczem transportem kolejowym i w mia-

śródlądowej

indywidualnych właścicieli oraz słabej pozycji przetar-

łańcuchów logistycznych dzięki większemu wykorzy-

rę możliwości – wodnym śródlądowym. W tym celu

staniu bardziej energooszczędnych gałęzi transportu.

przewiduje się niezbędne inwestycje infrastruktural-

Żeglugą śródlądową średnio przewozi się 526 mln ton

minują duże, często wcześniej państwowe firmy, dys-

Do takich gałęzi zalicza się właśnie żegluga śród-

ne. Dodatkowo zakłada się wdrożenie mechanizmów

towarów, z czego 67% jest transportowane w Holandii

ponujące średnio 20 i więcej jednostkami żeglugowymi

lądowa. Zakłada się przeniesienie do 2030 r. 30%

„użytkownik płaci” oraz „zanieczyszczający płaci”,

lub też przez terytorium Holandii . Z pozostałych krajów

i wykonujące 90% całego transportu na Dunaju. Duże

przewozu ładunków na odległość większą niż 300

co zwiększy zaangażowanie użytkowników różnych

członkowskich UE największy udział żeglugi śródlądo-

fi rmy jak linie żeglugowe działają również w zachod-

km z transportu samochodowego na inne gałęzie,

środków transportu w przeciwdziałaniu degradacji

wej w transporcie towarów mają Niemcy (40%), Belgia

niej Europie, w szczególności zapewniając obsługę du-

jak m.in. transport kolejowy i wodny, a do 2050 r.

środowiska.

(36%), Francja (%). Jeśli chodzi o rodzaj przewożonych

żych kontenerów i statków tankowców lub też zesta-

towarów, to tonażowo nadal dominują towary masowe

wów pchanych w konwojach, działających w systemie

(olej, chemikalia, węgiel, zboże, piasek i żwir).

24 godziny, 7 dni w tygodniu.

Struktura rynku po stronie podażowej jest dość zróżni-

Analizując rynek od strony popytowej, można zauważyć,

cowana. Wśród przedsiębiorstw żeglugowych w Euro-

że znaczenie usług logistycznych w obsłudze przedsię-

pie Zachodniej dominują mikro przedsiębiorstwa, zwy-

biorstw i osób systematycznie wzrasta. Coraz większa

kle rodzinne, dysponujące najczęściej jedną jednostką

liczba fi rm traktuje logistykę jako istotny czynnik kon-

żeglugową. Obecnie w zachodniej części Europy jest

kurencyjności. Odpowiedzialność społeczna przedsię-

zarejestrowanych około 5700 małych przedsiębiorstw,

biorstw i dzielenie się dobrymi praktykami w tym za-

które koncentrują się przede wszystkim na zarządzaniu

kresie jest odpowiedzią na koncepcję zrównoważonego

operacyjnym swoimi jednostkami (około 12 800 jedno-

rozwoju. Z badań wynika, że indywidualni konsumenci

stek), często zależnych od 86 brokerów i współpracu-

w 50% deklarują przy zakupie wybór towaru wyproduko-

jących z 135 liniami żeglugowymi, które reprezentują

wanego przez firmę odpowiedzialną6. Żegluga śródlądo-

250 załadowców (spedytorów) i dostawców usług lo-

wa jest również odpowiedzią na takie zapotrzebowanie

gistycznych. Tylko w niewielu przypadkach załadowcy

pod warunkiem zapewnienia podstawowych elementów

i operatorzy logistyczni dokonują transportu żeglugą

dobrej usługi logistycznej: terminowości, bezpieczeń-

śródlądową na własny rachunek lub też mają długoter-

stwa, kompletacji.

– 50%. Jednocześnie planowane jest zapewnienie

gowej. Specyficzna sytuacja jest na Dunaju, gdzie do-

5

Rysunek 1. Schematyczny obraz połączeń sieci dróg wodnych w krajach Unii Europejskiej

minowe umowy z kooperatywami żeglugowymi. Około 55% właścicieli jednostek żeglugowych w Europie

2. Analiza porównawcza

Zachodniej działa na rynku sportowym bez długoter-

– żegluga śródlądowa na tle innych

minowych umów z załadowcami, spedytorami, broke-

gałęzi transportu

rami, kooperatywami czy też innymi fi rmami, podob-

Źródło: Platino 2. Platform for the implementation of Naiades II.
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nie jak to ma miejsce w przewozach samochodowych

Porównanie z innymi gałęziami transportu pokazuje

międzynarodowych. Występuje duża różnica między

na możliwość wykorzystania doświadczeń w zakresie

rynkiem pierwotnym (załadowca-broker, kooperatywy

współpracy horyzontalnej małych i dużych przedsię-

i duża linie żeglugowe) i wtórnym (brokerzy, koopera-

biorstw w transporcie lotniczym i morskim. Wysokie

tywy i duże linie żeglugowe – właściciele jednostek/

inwestycje kapitałowe w te branże są porównywalne

operatorzy). W efekcie prowadzi to do asymetrii infor-

z relatywnie wysokimi inwestycjami w systemy nawiga-

macji przejawiającej się w dobrym rozeznaniu brokerów

cyjne w przypadku żeglugi śródlądowej. W przewozach

w zakresie sytuacji rynkowej i cenach, a także silnej

lotniczych przykładem dobrej współpracy horyzontalnej

5 Platina 2. Platform for the implementation of Naiades II. Final report: Possibilities to enhance market transparency and synergic actions in IWT, UE, 2015.

6 www.trendownikcsr.pl/Trendownik_CSR_2014.pdf
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między dużymi fi rmami jest podział połączeń między

skuteczny sposób rozładowania kongestii na drogach.

się najlepszymi wskaźnikami w stosunku do innych

wane w ramach projektu Platino 211. Według średniego

partnerów. Podobna sytuacja występuje w przypad-

Jednak łączenie przewozów samochodowych, kole-

gałęzi transportu. Przykładowo według Inland Na-

scenariusza 87 mln ton może być transportowane że-

ku żeglugi morskiej, gdzie przykładem takiego działa-

jowych i wodnych powinno odbywać się w oparciu

vigation Flanders 1350-tonowa barka zużywa od

glugą śródlądową, co umożliwiłoby zaoszczędzenie

nia może być powstanie aliansu P3 (obecnie faktycz-

o szeroką analizę kosztów i korzyści, a także konkret-

4 do7 razy mniej paliwa niż 24-tonowy samochód.

prawie 900 mln euro rocznie (10% całkowitych kosz-

nie 2M). Celem tworzenia aliansów jest racjonalizacja

nych usług, które może zaoferować dana gałąź trans-

Zużycie energii w przeliczeniu na tkm jest średnio

tów). Przygotowywane scenariusze obejmują również

połączeń kontenerowych i redukcja kosztów opera-

portu. Z pomocą przychodzi konteneryzacja, dzięki

17% niższe w porównaniu z transportem drogowym

ryzyka związane z ekstremalnymi zmianami pogodo-

cyjnych. Sojusz 2M obejmuje 30% globalnego rynku

której można zabezpieczyć ładunek w odpowiednim

i 50% w stosunku do przewozów kolejowych . Emi-

wymi12.

przewozów kontenerowych. Warunki rynkowe dla prze-

kontenerze, a także w przypadku przeładunku z jed-

sja CO2 jest w przypadku żeglugi również najniż-

wozu ładunków w transporcie samochodowym mogą

nego środka transportu na inny – zapewnić jego bez-

sza i wynosi ok. 33,4 g/tkm (w przypadku trans-

sygnalizować podobne problemy, które występują przy

pieczeństwo.

portu samochodowego – 164 g/tkm, kolei – 48,1 g/

7

współpracy małych i średnich przedsiębiorstw z ope-

9

10

Zakończenie

tkm). Warto również wspomnieć o zerowym pozio-

Żegluga śródlądowa stanowi ważny element systemu

ratorami logistycznymi. Jednakże odmienność rynku

Żegluga śródlądowa stanowi dobrą alternatywę w stosun-

mie wypadkowości w przypadku żeglugi śródlądo-

transportowego Europy. Stopień wykorzystania dróg

przewozów samochodowych w stosunku do rynku że-

ku do dróg i przewozów koleją. Jej przewaga przejawia

wej jako jednym z czynników analizowanych kosz-

wodnych do przewozu ładunków jest obecnie niewy-

glugi śródlądowej polega na innych regulacjach doty-

się w szczególności w zakresie mniejszego negatywnego

tów zewnętrznych. Dodatkowo żegluga śródlądowa

starczający. Planowane inwestycje i promocja żeglu-

czących kabotażu oraz innej charakterystyce inwestycji

wpływu na środowisko naturalne, mniejsze wykorzystanie

zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa, co jest

gi jako alternatywnej, taniej, bezpiecznej i wolnej od

kapitałowych (mniejsze inwestycje, krótszy czas użyt-

energii i niski poziom hałasu oraz emisji gazu.

szczególnie istotne przy przewozie towarów niebez-

kongestii drogi transportowej może wpłynąć na zmianę

piecznych. W przypadku coraz większego zatłocze-

jej znaczenia, zwłaszcza w krajach Europy Wschod-

kowania samochodu, większa standaryzacja). W przypadku innych gałęzi transportu – analiza ostatnich lat

Według badań przeniesienie pracy przewozowej

nia dróg możliwe jest przeniesienie części ładunków

niej, w tym również w Polsce. Udział żeglugi śródlą-

wskazuje, że w przewozach kolejowych rośnie liczba

1000 tkm z transportu samochodowego na dro-

na wolną od kongestii drogę wodną. Całkowite kosz-

dowej w przewozie towarów od kilkunastu lat waha

znaczących indywidualnych przewoźników. W żegludze

gi wodne śródlądowe oznacza zmniejszenie kosz-

ty zewnętrzne generowane przez żeglugę (wypadki,

się w Polsce między 0,6 a 0,7%, biorąc pod uwagę

próba stworzenia poolu w celu zwiększenia siły prze-

tów zewnętrznych transportu o 19 euro, na morskie

kongestia, hałas, zanieczyszczenie powietrza i inne

wielkość pracy przewozowej. Wynika to przede wszyst-

targowej nie powiodła się.

– o 20 euro, a na kolej o 11,8 euro. Dodatkowym

czynniki oddziałujące na środowisko) są 7 razy niż-

kim z niskiej klasy dróg żeglownych niemożliwych do

czynnikiem przemawiającym za większym wykorzy-

sze niż w transporcie samochodowym.

wykorzystania w ciągu całego roku. Włączenie trans-

8

Natomiast w żegludze podejmowane są działania

staniem żeglugi śródlądowej jako gałęzi transportu

w celu stworzenia aliansów lub konsorcjów działają-

są właśnie koszty zewnętrzne transportu, czyli ogół

Dodatkowym czynnikiem umożliwiającym rozwój żeglu-

cuchów dostaw, przy założonych nakładach inwesty-

cych zgodnie ze wspólnie ustalonymi zasadami, aby

kosztów związanych z danym środkiem transportu,

gi śródlądowej jest transport różnych towarów z kon-

cyjnych, powinno wpłynąć na zmniejszenie poziomu

uzyskać redukcję kosztów.

które nie są ponoszone przez właściciela ani ku-

tynentu europejskiego przy użyciu kontenerów, przy

degradacji środowiska.

pującego, ale przez społeczeństwo. Są to przede

zmianie systemu serwisów – z indywidualnych na łą-

Wykorzystanie naturalnych dróg wodnych czy też że-

wszystkim zanieczyszczenia (dwutlenek węgla, tlenki

czone. W tej sytuacji kontenery, które są dostarczane

glugi przybrzeżnej do przewozów ładunków stanowi

azotu itp.), hałas, zatłoczenie i inne, których koszty

z różnych miejsc i różnymi środkami transportu mogą

wyceniane są na 0,5% PKB UE. Powyższe czynniki

być zestawiane w większe partie w terminalach multi-

prowadzą do zwiększenia liczby chorób i tym samym

modalnych i tam też kierowane do różnych korytarzy

nakładów na leczenia, a także stopniowe pogarsza-

transportowych, gdzie również mogą być wymieniane

nie się jakości życia przede wszystkim mieszkańców

między operatorami. Główna część drogi będzie się

miast. Dlatego też przedmiotem badań jest wpływ

odbywała z wykorzystaniem żeglugi śródlądowej, nato-

różnych gałęzi transportu na środowisko. Mimo że

miast początek i koniec byłby realizowany innym środ-

wyniki analiz prowadzonych przez różne agencje

kiem transportu. Takie scenariusze były m.in. analizo-

7 Alians P3 to inicjatywa 3 przewoźników: Maersk Line, Mediterranean
Shipping Company i CMA CGM, którzy dysponują potencjałem 255 statków o łącznej pojemności 2,6 mln TEU. Nowe połączenia miały zacząć funkcjonować w drugim kwartale 2014 r., jednak Chiny nie wydały zgody na jego
działalność. Por.: http://biznes.trojmiasto.pl/Alians-P3-oficjalnie-rozwiazany-Chiny-nie-wydaly-zgody-na-jego-dzialalnosc-n80870.html#tri. Oferta Aliansu P3 miała obejmować osiem serwisów Azja–Północna Europa, pięć Azja–
Morze Śródziemne, sześć Azja–Zach. Wybrzeże USA, cztery Azja–Wsch.
Wybrzeże USA oraz dwa serwisy Morze Śródziemne–USA. Alians P3 potwierdził też pod koniec października 2013 r. chęć zawijania do DCT Gdańsk
w ramach linii North Europe–Baltic. Po odmowie Chin alians został zredukowany do 2M (Maersk Line i MSC). Usługa 2M to wspólny serwis i dziesięcioletnie porozumienie pomiędzy armatorami. Ma ono gwarantować klientom
obu firm dostępność 185 statków o łącznej pojemności 2,1 mln TEU. Por.:
http://biznes.trojmiasto.pl/Alians-2M-rusza-w-styczniu-2015-Kolejne-statki-w-DCT-n84278.html#tri.

portu wodnego śródlądowego do multimodalnych łań-

Halina Brdulak,
Profesor w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie,
doradczyni zarządu DBSL. Członkini Rady Naukowej
PTE, Rady Programowej miesięcznika Gospodarka
Materiałowa i Logistyka, Transport and Logistics,
magazynu Kobieta i Biznes i Logistyka Odzysku.
Prezeska Międzynarodowego Forum Kobiet
w latach 2006–2012. Autorka kilkudziesięciu publikacji
naukowych i popularno-naukowych z zakresu handlu
zagranicznego, zarządzania logistycznego, negocjacji
i marketingu. Globtroterka, joginka, żeglarka.

badawcze są niejednorodne, to jednak we wszystkich badaniach żegluga śródlądowa charakteryzuje
8 K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, Polityka rozwoju transportu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, s. 153–163.

Rozdział i. łączenie Regionów

94

9 www.binnenvaart.be, za: K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, Polityka…
10 Mobility and Transport. Inland Waterways; http://ec.europa.eu/transport/modes/inland/index_en.htmEuropean Union, dostęp 10.07.2015.
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12 Por.: Guidebook for Enhancing Resilience In European Inland Waterway
Transport In Extreme Weather Events, Oesterreichische Wasserstrassen-Gesellschaft mbH, Vienna, Austria, March 2014.
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Zrównoważona
energetyka w Polsce

mocy zainstalowanej, a także określone możliwości
akumulowania energii.
Andrzej Tersa,
Prezes Zarządu ENERGA S.A.,
członek Rady Programowej Global Compact w Polsce

1.

Jednym z większych wyzwań współczesnych gospodarek staje się radykalna poprawa efektywności

Trendy światowe

energetycznej. Podstawą strategii na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej jest przede wszyst-

Zachodzące na świecie zmiany geopolityczne, połą-

kim długofalowa polityka proekologiczna. Zagadnienie

czone z rozwojem nowych technologii oraz z jedno-

to odgrywa priorytetową rolę w polityce klimatycz-

czesnym wyczerpywaniem się surowców naturalnych,

no-energetycznej Unii Europejskiej. Ostatnie 10 lat

a także wzrostem świadomości społeczeństwa, przy-

wskazuje również na ogromny postęp w tej dziedzi-

czyniają się do odmiennego spojrzenia na zagadnienia

nie w Polsce, aczkolwiek efektywność energetyczna

związane z energetyką.

krajowej gospodarki jest wciąż blisko 3 razy niższa
niż w najbardziej rozwiniętych krajach europejskich

Duże znaczenie zyskują hasła dotyczące szeroko ro-

i około 2 razy niższa niż średnia w krajach Unii Euro-

zumianego bezpieczeństwa energetycznego, racjo-

pejskiej.

nalizacji zużycia energii, energetyki prosumenckiej
oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE).

2. Aktualna struktura produkcji energii

Udział źródeł OZE w systemie elektroenergetycz-

w Polsce

nym (przede wszystkim opartych na wietrze) syste-
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matycznie rośnie, co z kolei przekłada się na szereg

W obecnej struk turze krajowego systemu elek-

nowych wyzwań, zwłaszcza dla operatorów syste-

troenergetycznego (KSE), dominujący jest udział

mów przesyłowych oraz dystrybucyjnych. Stwarza to

elektrowni węglowych (77,6% udziału w mocy za-

z jednej strony zagrożenie dla bezpiecznej i stabilnej

instalowanej oraz około 85% w produkcji ener-

pracy systemu elektroenergetycznego, z drugiej zaś

gii elektrycznej – stan na koniec 2014 roku). Moc

stanowi siłę napędową dla rozwoju nowych techno-

osiągalna źródeł odnawialnych to około 16% mocy

logii energetycznych, w szczególności powiązanych

instalowanej w KSE, zaś produkcja z tych źródeł

z dziedziną elektroniki, automatyki czy teleinforma-

kształtowała się na poziomie ok. 11,3% na koniec

tyki. W tej sytuacji istotną rolę stabilizującą system

2013 roku. W KSE najwięcej nowo instalowanych

energetyczny mogą spełniać elektrownie wodne ofe-

źródeł odnawialnych opartych jest na energii wia-

rujące znacznie wyższy współczynnik wykorzystania

tru. W latach 2010–2014 przybywało rocznie śred-
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nio ponad 500 MW mocy instalowanej w elektro-

3. OZE w Grupie ENERGA

wniach wiatrowych. Zupełnie inna sytuacja związana
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wiatrowe, elektrownie biomasowe, a w ostatnim

zbiorników musi w dłuższej perspektywie odbywać się

roku – elektrownie fotowoltaiczne. Poczynione dotąd

także w mniejszej skali, tj. dla niższych mocy i po-

jest z energetyką wodną, która bazuje w większości

Grupa ENERGA konsekwentnie dba o zachowanie

w Grupie ENERGA działania sprawiły, że od kilku lat

jemności, w krytycznych lokalizacjach w sieci elek-

na instalacjach już zamortyzowanych i której możli-

odpowiednich proporcji między swoją działalnoś-

zachowujemy czołowe miejsce wśród największych

troenergetycznej. Dla takich celów odpowiednie są

wości rozwoju ograniczone są niewielkim potencja-

cią a ekologią. Produkcja i dystrybucja energii elek-

koncernów energetycznych w Polsce pod wzglę-

na przykład modułowe systemy magazynów elektro-

łem hydroenergetycznym cieków wodnych i ogra-

trycznej nie pozostaje bez wpływu na środowisko

dem udziału energii elektrycznej pochodzącej z OZE

chemicznych wykorzystywane w lokalnych obszarach

niczonymi możliwościami lokalizacyjnymi. Jednym

naturalne, dlatego od lat Grupa ENERGA podejmuje

w energii wytworzonej ogółem. Obecnie w Grupie

bilansowania, w celu równoważenia zmian zarówno

z wyjątków jest projekt realizacji drugiego stopnia

działania służące jego ochronie. Grupa w tym celu

ENERGA eksploatowanych jest łącznie 51 instalacji

generacji po stronie wytwórców (prosumentów) jak

na Wiśle realizowany przez Grupę ENERGA. Nale-

korzystała ze sprawdzonych technologii umożliwia-

wytwarzających energię z odnawialnych źródeł ener-

i zmian popytu po stronie odbiorców.

ży tu również wspomnieć, że Wisłą „płynie” około

jących redukcję emisji gazów cieplarnianych, prze-

gii, tj. z wody, wiatru i słońca. Oprócz tego zielona

1000 MW wciąż niezagospodarowanego potencjału

de wszystkim w procesie wytwarzania energii elek-

energia wytwarzana jest także w procesie spalania

hydroenergetycznego.

trycznej, takich jak elektrownie wodne, elektrownie

i współspalania biomasy. Moc zainstalowana w OZE

Rysunek 1. Mapa głównych źródeł wytwórczych w Grupie ENERGA (stan na koniec 2014 roku)

4. Energetyka wodna

Grupy ENERGA obecnie kształtuje się na poziomie

Istotną kwestią związaną z odnawialnymi źródłami

555 MWe, co pozwoliło w 2014 roku wygenerować

energii pozostaje przewidywalność produkcji i poziom

1,8 TWh czystej energii, dzięki czemu już około 36%

wykorzystania w ciągu roku znamionowej mocy za-

wyprodukowanej przez Grupę energii elektrycznej

instalowanej. Energetyka wodna wyróżnia się blisko

pochodziło z OZE.

50–60% stopniem wykorzystania mocy zainstalowanej
w roku w porównaniu do około 30–40% dla morskiej

Na rysunku obok przedstawiono mapę obszaru dzia-

energetyki wiatrowej, 20–25% dla lądowej energetyki

łania operatora sieci dystrybucyjnej ENERGA-Ope-

wiatrowej i maksymalnie 10% dla energetyki słonecz-

rator z zaznaczeniem głównych źródeł wytwórczych

nej. Także przewidywalność produkcji oraz dynamika

Grupy ENERGA, zarówno konwencjonalnych, jak

zmian w produkcji elektrowni wodnych jest najkorzyst-

i OZE. Ze względu na obszar działania, który cha-

niejsza ze wszystkich bezpaliwowych technologii OZE.

rakteryzuje się korzystną wietrznością (pas nadmor-

Hydroenergetyka stanowi w zasadzie niewyczerpalne,

ski) ponad 37% (stan na koniec 2014 roku) mocy

odnawialne i ekologicznie czyste źródło energii (Kosiń-

zainstalowanej w OZE w Polsce przyłączone jest do

ski, Zdulski 2013). Niewyczerpalne nie oznacza jednak,

sieci elektroenergetycznej ENERGA-Operator. Z tego

że możemy korzystać ze środowiska naturalnego bez

wynika też zainteresowanie innowacyjnymi technolo-

umiaru. Wciąż potrzeba nam zrównoważonego rozwo-

giami i rozwiązaniami systemowymi, które pozwalają

ju odbywającego się z poszanowaniem całego oto-

na bezpieczne dla stabilności systemu elektroener-

czenia, racjonalnie korzystając z dostępnych zasobów

getycznego przyłączanie nowych odbiorców i zarzą-

wodnych. Duże znaczenie w kontekście racjonalnego

dzanie siecią elektroenergetyczną w warunkach sil-

wykorzystywania zasobów ma sprawność konwersji

nej zmienności generacji źródeł wiatrowych. Jednym

energii, która w przypadku przemiany energii mecha-

z narzędzi, które pozwala na realizację takich zadań

nicznej wody w energię elektryczną przekracza 90%,

jest rozwój energetyki wodnej.

co w przypadku obiegów cieplnych, które stosowane
są w elektrowniach opalanych paliwem kopalnym, jest
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Aktualnym wyzwaniem dla wszystkich grup energe-

wartością sprawności przemiany nawet teoretycznie

tycznych jest efektywne magazynowanie energii oraz

nieosiągalną. Energetyka wodna od lat stanowi pewne

energetyka prosumencka. Magazynowanie energii

i sprawdzone źródło energii odnawialnej. Hydrozespoły

skutecznie realizowane poprzez pracę hydroelektrow-

w niektórych elektrowniach wodnych pracują w zasa-

ni szczytowo-pompowych o dużej mocy i pojemności

dzie w sposób nieprzerwany już prawie 100 lat.
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Każdy stopień wodny wraz z towarzyszącą mu elek-

Rysunek 2. Współzależności zachodzące pomiędzy

budowane obok jazu stanowiącego element piętrzący.

kowo wyrównaną generacją, jedynie hydroenergetyka

trownią i śluzą jest obiektem, który przynosi wymier-

różnymi funkcjami związanymi z gospodarczym wy-

Łączna moc zainstalowana MEW w Grupie ENERGA

spełnia warunki pewnego, trwałego, przewidywalnego

ne korzyści z punktu widzenia: elektroenergetycz-

korzystaniem rzek – efekt budowy stopnia wodnego

to 42,4 MW.

i ekologicznie czystego źródła energii.

i rekreacja), ochrony przeciwpowodziowej, wpływu

Grupa ENERGA konsekwentnie stawiając na hydro-
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5. Podsumowanie
Tabela 1. Wykorzystanie technicznego potencjału hydroenergetycznego w Polsce (European Small Hydropower
Association / Instytut Maszyn Przepływowych PAN 2010, Steller 2013)

Czysta i zrównoważona energetyka może być efektywnie realizowana w nowoczesnych niskoemisyjnych in-

Potencjał

Moc zainstalowana

Produkcja roczna

Wykorzystanie

stalacjach konwencjonalnych, wiatrowych czy słonecz-

potencjału

nych, ale też z wielkim powodzeniem i efektywnością

teoretyczny

techniczny

[TWh]

[TWh]

[GW]

[TWh]

%

25,0

12,0

0,95

2,4

19,8

w hydroenergetycznych. Myśląc o przewidywalnej
energetyce odnawialnej, charakteryzującej się stosun-

Potencjał hydroenergetyczny samej tylko Wisły szaco-

elektrowni szczytowo-pompowej1 w Żydowie o mocy

wany jest na około 6,5 TWh z możliwością zainstalo-

instalowanej 150 MW. Grupa ENERGA posiada

wania hydrozespołów o łącznej mocy przekraczającej

w swoich aktywach 45 małych, niskospadowych elek-

2,0 GW, z czego w Kaskadzie Dolnej Wisły 1,3 GW

trowni wodnych (MEW) o mocach nieprzekraczających

(Kosiński, Zdulski 2013).

1–2 MW2 i spadach brutto 2–4 m, które zlokalizowano
na rzekach nizinnych. Są to elektrownie przepływowe,

W Polsce liderem energetyki wodnej jest Grupa
ENERGA, która jest właścicielem 47 elektrowni wodnych, w tym największej w kraju przepływowej elektrowni wodnej we Włocławku o mocy 160,2 MW oraz

1 Elektrowni szczytowo-pompowej ze względu na charakter pracy,
tzn. magazynowanie i oddawanie zmagazynowanej energii do sieci nie
zalicza się do źródeł odnawialnych.
2 Wyjątkiem jest elektrownia w Bielkowie o mocy 6,7MW.
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Andrzej Tersa,
Prezes Zarządu ENERGA SA. Absolwent Politechniki
Gdańskiej (specjalność elektroenergetyka),
Akademii Controllingu, Szkoły Zarządzania Od maja
2014 roku, pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki
PGE Energia Odnawialna. W latach 2004–2008
Członek Zarządu Towarzystwa Elektrowni Wodnych,
Prezes Zarządu Towarzystwa Elektrowni Wodnych.
Od 2006 roku członek Rady Programowej programu
„Wisła 2020” przy Prezesie Krajowego Zarządu
Gospodarki Wodnej.
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Żegluga śródlądowa
2006–2014
w statystyce publicznej

W przeliczeniu na 1000 km2 powierzchni kraju wyno-

Tabor żeglugi śródlądowej

si to 11,7 km dróg żeglownych, przy średniej dla UE
– 9,3 km. Ponad dwukrotnie wyższymi wskaźnikami

W strukturze polskiego taboru barkowego w 2014 r.

gęstości sieci charakteryzują się: Holandia, Belgia,

dominują jednostki w systemie pchanym (87,4% taboru

Finlandia i Niemcy. Podstawową sieć tworzą dorzecza

barkowego i 72,4% przewozów ładunków) – 583 bar-

Wisły i Odry.

ki. Flota holowana została prawie całkowicie wycofana
z eksploatacji.

W dorzeczu Wisły – 7 portów:
– rzeki: Biebrza, Brda, Martwa Wisła, Nogat, Szkarpo-

a pogłębiło się w latach 90. ubiegłego wieku. Spo-

wa, Pisa i Wisła;
– kanały: Augustowski, Bartnicki, Bydgoski, Elbląski,

Franciszek Kubiczek,

– jeziora: w tym System Jezior Mazurskich oraz jeziora

Przewodniczący Rady Statystyki przy Prezesie Rady Ministrów,
członek Rady Programowej Global Compact w Polsce

wodowało to powstrzymywanie prac nad dalszymi
zmianami jakościowymi w technice przewozów oraz

Jagielloński, Łączański i Żerański;

profesor nadzwyczajny, Dziekan Wydziału Ekonomicznego,

Zahamowanie rozwoju taboru nastąpiło w latach 80.,

systematyczny spadek ilostanu taboru i jego postępującą dekapitalizację. Przeciętny wiek taboru w Polsce

połączone z rzekami i kanałami.

znacznie przekracza normatywny okres użytkowania,

G

W dorzeczu Odry – 14 portów:

a jego eksploatacja jest możliwa tylko dzięki stałej

– rzeki: Nysa Łużycka, Noteć, Warta, Parnica, Odra Za-

jego modernizacji. Na Wiśle zajmują się nią 3 stocznie rzeczne (Elbląg, Płock i Kraków) a na Odrze –

chodnia i Wschodnia oraz Regalica;
styczny Unii Europejskiej publikuje na bieżąco dane
łówny Urząd Statystyczny, a dokładniej

statystyczne dotyczące żeglugi śródlądowej krajów

Urząd Statystyczny w Szczecinie, który spe-

członkowskich. W oparcie głównie o nie opracowa-

cjalizuje się w statystyce gospodarki morskiej

no niniejszą informację.

6 stoczni.

– jeziora: Dąbie i Gopło.

Tabela 2. Polska: tabor śródlądowego transportu wodnego (inland waterways transport fl eet)

oraz żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, realizuje wiele badań statystycznych obejmu-

Infrastruktura

2006

2010

2013

(1)

(2)

(3)

2013
2006 = 100

jących żeglugę śródlądową. W ostatnich latach

(4)

(2010 i 2014) wydał dwie monograficzne publika-

Sieć wodnych dróg śródlądowych w Polsce w 2014 r.

cje poświęcone tej ważnej dla życia gospodarcze-

to 3655 km rzek żeglownych uregulowanych, jezior że-

1

Holowniki

14

15

17

121,4

go Polski dziedzinie. W corocznej publikacji GUS pt.

glownych oraz kanałów i skanalizowanych odcinków

2

Pchacze

233

207

192

82,4

Transport – wyniki działalności, żegluga śródlądowa

rzek. W porównaniu do stanu w 2000 r. jest to o 502

3

Barki

569

597

571

100,4

znajduje swoje należne miejsce. W Małym Roczniku

km mniej (spadek o 12%). Dominują uregulowane rzeki

4

Statki pasażerskie

105

93

102

97,1

Statystycznym 2015 znalazły się najbardziej aktual-

żeglowne (66%). Systematycznie pogarszają się warun-

ne dane za 2014 r. Także Eurostat – Urząd Staty-

ki nawigacyjne.

Lp

%

Przewozy ładunków
Tabela 1. Polska: drogi wodne śródlądowe żeglowne (navigable inland waterways)
2006

2010

lat znikomy – 0,1%. W Holandii wynosi on 38,7%,
2013

2013
2006 = 100

(1)

Lp

(2)

(3)

km
Ogółem

wą w całości transpor tu lądowego jest od wielu

Mimo dobrze rozwiniętej (na tle Europy) sieci rzecz-

w Belgii – 24,3%, Rumunii – 22,5%, Niemczech –

nej, udział przewozów ładunków żeglugą śródlądo-

12,3%.

(4)

%

3 659,3

3 659,3

3 654,6

99,9

1

Rzeki żeglowne

2 412,9

2 412,8

2 416,6

100,2

2

Jeziora żeglowne

258,6

258,6

258,6

100,0

3

Sztuczne drogi wodne

987,9

987,9

979,4

99,1
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Tabela 3. UE: struktura przewozów ładunków transportu lądowego w 2012 r. (modal split of inland freight

Tabela 5. UE: transport żeglugą śródlądową (inland waterways transport)

transport in 2012)
2007

2010

2013

(1)

(2)

(3)

2013
2007 = 100

Transport
drogowy

śródlądowy

(1)

(2)

(3)

Lp
Holandia

324,1

346,9

356,1

109,9

134,6

161,6

187,4

139,2

Lp
UE 28
1

(4)

kolejowy

Holandia

mln ton

%

%

%

km

1

18,2

75,1

6,7

2

Belgia

5,1

56,2

38,7

3

Rumunia

29,4

32,1

26,9

91,5

Bułgaria

6,6

18,4

16,7

253,0

Niemcy

249,0

229,6

226,9

91,1

Polska

9,8

5,1

5,0

51,5

2

Belgia

17,5

58,3

24,3

4

3

Rumunia

24,2

53,3

22,5

5

4

Bułgaria

8,9

74,7

16,4

5

Niemcy

23,1

64,6

12,3

Polska

18,0

81,9

0,1

Przewozy w komunikacji krajowej stanowią 44% łącz-

rodowej stanowią 54%, lecz także wykazały spadek

nych przewozów żeglugi śródlądowej, co stanowi

(o 41,5%). W przewozach krajowych skróciła się śred-

W 2014 r. polscy armatorzy przewieźli drogą wodną

boki spadek wystąpił w przewozach barkami bez na-

wprawdzie wzrost w porównaniu z 2010 r. (o 44%),

nia odległość przewozów (do 26 km), międzynarodo-

nieco ponad 7,6 mln ton ładunków (779 mln tkm), co

pędu własnego (o 54,5%). Skróciła się także średnia

lecz jednocześnie spadek w porównaniu z 2006 r.

wych – zwiększyła się (do 253 km).

oznacza spadek o 21,5% w porównaniu z 2006 r.

odległość przewozu (do 313 km z własnym napędem

o prawie 50%. Przewozy w komunikacji międzyna-

i 91 km bez napędu).
Wzrost przewozów w tym okresie dotyczył przewozów

Tabela 6. Polska: przewozy ładunków żeglugą śródlądową w transporcie krajowym i międzynarodowym (inland

barkami z własnym napędem (o 13%), natomiast głę-

waterways transport of goods by type of vessel)
2006

Lp
Ogółem

2006

2010

2013

2013
2006 = 100

Lp
Ogółem

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

tys. ton

mln tkm

tys. ton

mln tkm

tys. ton

mln tkm

tys. ton

mln tkm

9 271

1 237

5 141

1 030

5 044

768

54,4

62,1

1

Barki z własnym napędem

1 236

478

1 680

586

1 392

436

112,6

91,2

2

Barki bez własnego napędu

8 035

758

3 461

444

3 653

332

45,5

43,8

Barki z własnym napędem

4

Barki bez własnego napędu

387

349

313

80,9

94

128

91

96,8

W krajach UE przewozy żeglugą śródlądową w latach

o 10%, ale w Niemczech spadek o 8%. W Bułgarii

2006–2013 na ogół wykazywały tendencję rosnącą.

wzrost przewozów wyniósł aż 153%.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

tys. ton

mln tkm

tys. ton

mln tkm

tys. ton

mln tkm

tys. ton

mln tkm

9 271

1 237

5 141

1 030

5 044

768

54,4

62,1

1

Transport krajowy

4 460

184

1 548

70

2 229

57

2 229

57

2

Transport międzynarodowy

4 810

1 053

3 594

960

2 815

711

2 815

711

średnia odległość przewozu 1 t w km
3

Transport krajowy

4

Transport międzynarodowy

41

45

26

63,4

219

267

253

115,5

W ramach przewozów w komunikacji międzynarodowej (2815 tys. ton), 25% stanowi eksport, zaś 70% to
przewozy między portami zagranicznymi.

Na przykład w Belgii o 39% (2013/2006), Holandii
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(1)

średnia odległość przewozu 1 t w km
3

2013

2006 = 100

Tabela 4. Polska: przewozy ładunków żeglugą śródlądową wg rodzajów taboru (inland waterways transport
of goods by type of vessel)
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Tabela 7. Polska: przewozy ładunków żeglugą śródlądową w transporcie międzynarodowym (international inland
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Tabela 9. Polska: przewozy pasażerów żeglugą śródlądową (inland waterways transport of passengers)

waterways transport of goods)
2006

2010

2013

Lp
Ogółem
1

Eksport

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Lp
Liczba pasażerów w tys. osób

(1)

(2)

(3)

mln tkm

tys. ton

tys. ton

mln tkm

4 810

1 053

3 594

960

2 815

711

58,5

67,5

2

Pasażero-kilometry

1 824

432

994

254

700

148

38,4

34,3

3

Średnia odległość przewozu w km

mln tkm

2014

2

Import

300

81

210

51

136

25

45,3

30,9

3

Tranzyt

24

7

1

1

3

1

12,5

14,3

4

Przewozy miedzy portami
zagranicznymi

2 662

533

2 389

654

1 976

537

74,2

100,8

(4)

%

tys. ton

tys. ton

2014

2006=100

1

mln tkm

2010

2013
2006=100

(1)

2006

884

879

1 600

181,0

12 887

13 199

12 789

99,2

14

17

12

85,7

Podmioty, zatrudnienie, inwestycje

by podmiotów w analizowanym okresie bądź wskutek

i wyniki fi nansowe

ich likwidacji, bądź wsprzejścia armatorów pod obcą
banderę (najczęściej niemiecką). W podmiotach po-

Według grup ładunków: w 2013 r. – 49% przewozów

najbardziej spadły przewozy metali i chemikaliów (pię-

Według badań GUS w żegludze śródlądowej

wyżej 9 osób zatrudnionych było 209 pracowników

to rudy i pozostałe produkty górnictwa (w 2007 r. –

ciokrotnie), węgla (prawie trzykrotnie). Z ważniejszych

w 2013 r. funkcjonowało 67 podmiotów (w 2006 r.

(o 40% mniej niż w 2006 r.). Średnie wynagrodzenie

55%), 14% – węgiel (w 2007 r. – 19%). W ujęciu dyna-

pozycji jedynie zboża wykazywały przyrost przewozów:

– 130) zatrudniających powyżej 9 osób oraz ok.

wyniosło w tymże roku 4335 zł i było wyższe niż

micznym: przy ogólnym spadku przewozów o 48,5%,

o 16,5% w relacji do 2007 r.

140 – do 9 osób. Oznacza to wyraźny spadek licz-

w 2010 r. o 19%.

Tabela 8. Polska: przewozy ładunków żeglugą śródlądową ważniejszych grup ładunków (Inland waterways

Tabela 10. Polska: żegluga śródlądowa – Podmioty, zatrudnienie i inwestycje (inland waterways – entities,

transport of goods by groups of goods)

employment and investment)
2007

2010

2013

(1)

(2)

(3)

2013

2006

2010

2013

(1)

(2)

(3)

2007=100
Lp

tys. ton
Ogółem

2013
2006=100

(4)

%

Lp

9 792

5 142

5 044

51,5

1

Podmioty

(4)

%
130

83

67

51,5

1

Węgiel kamienny

1 834

1 080

688

37,5

2

Zatrudnienie

osoby

351

211

209

59,5

2

Rudy i poz. produkty górnictwa

5 339

1 969

2 462

46,1

3

Inwestycje

tys. zł

14 189

2 890

3 774

26,6

3

Metale i wyroby

923

297

155

16,8

4

Cement

458

305

257

56,1

5

Chemikalia

603

261

118

19,6

6

Zboża

273

289

318

116,5

7

Drewno i wyroby

241

131

131

54,4

Poziom nakładów inwestycyjnych ulegał dużym wa-

wałowania przeciwpowodziowe i stacje pomp) – w la-

haniom. W 2013 r. wyniosły one 3,8 mln zł, w tym

tach 2010–2013 – średnio ok. 3 mld zł rocznie, z cze-

3,3 mln zł na środki transpor tu, podczas gdy

go 25% to środki z zagranicy.

np. w 2006 r. – 14,1 mln zł.

Przewozy pasażerskie
W 2014 r. przewieziono 1,6 mln pasażerów, co ozna-

o 81%; średnio na odległość ok. 12 km. Flota stat-

Przychody podmiotów wyniosły w 2013 r. 177 mln zł

ków pasażerskich liczyła w tymże roku 124 jednostek

Trzeba także odnotować, że rząd i samorządy teryto-

i były wyższe niż w 2006 r. o 36,3% i w tym okresie

o 12,8 tys. miejsc pasażerskich.

rialne przeznaczały znaczne nakłady inwestycyjne na

stale rosły. Wyniki finansowe były dodatnie, w 2013 r.

środki trwałe służące gospodarce wodnej (zbiorniki

na poziomie 32 mln zł, przy stopie rentowności brutto

i stopnie wodne, regulacja i zabudowa rzek oraz ob-

18,2% (w 2006 r. 7,7%).

cza wzrost tych przewozów w porównaniu z 2006 r.
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Tabela 11. Polska: przychody i rentowność brutto ( revenues and gross turnover profitability rate)
2006

2010

2013

(1)

(2)

(3)

2013
2006=100

Lp

(4)

1

Przychody

mln zł

129,7

148,8

176,9

136,4

2

Koszty uzyskania przychodów

mln zł

123,8

135,6

149,4

120,7

3

Wynik finansowy brutto

mln zł

10,0

14,6

32,2

322,0

4

Rentowność brutto

%

7,7

9,8

18,2

Jak wynika z tej tabeli, mimo wielu niesprzyjających
warunków, polskie przedsiębiorstwa żeglugi śródlądowej w okresie 2006–2013 starały się rozwijać, dbać

Transpor t – wyniki działalności 2013, GUS 2014,
s. 213–226
Mały Rocznik Statystyczny 2015, s. 315–324

o dodatni wynik finansowy oraz o inwestycje. Docenić
należy wysiłek państwa wyrażający się m.in. inwestycjami w szeroko rozumianą gospodarkę wodną.

Źródła
Żegluga śródlądowa w Polsce w latach 2006–2009,
GUS i US w Szczecinie 2010
Żegluga śródlądowa w Polsce w latach 2010–2013,
GUS i US w Szczecinie 2014

Franciszek Kubiczek,
Profesor nadzwyczajny ALMAMER Szkoły
Wyższej, dziekan Wydziału Ekonomicznego,
doktor nauk ekonomicznych, absolwent Wydziału
Ekonomicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
Były Prezes GUS. W latach 1996–2007 i od 2012 r.
przewodniczący Rady Statystyki przy Prezesie Rady
Ministrów. Od 2010 r. członek Naukowej Rady
Statystycznej przy Prezesie GUS. Autor licznych
publikacji statystyczno-analitycznych. Od 1991 r.
do 2009 r. pracował w biznesie.
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Funkcjonowanie
żeglugi śródlądowej
P/13/079*
Tomasz Emiljan,
Dyrektor Departamentu Infrastruktury,
Najwyższa Izba Kontroli

Raport Żegluga Śródlądowa – Wisła

Wodnej w Poznaniu stan techniczny 28 z 64 takich

jest promocja żeglugi śródlądowej. Dostępne środki

obiektów kontrolerzy NIK określili jako niedostateczny.

tego funduszu wykorzystywane były w niewielkim

W bardzo złej kondycji była zabudowa regulacyjna na

stopniu. W 2011 r. wypłaty dla armatorów stanowiły

Odrze poniżej stopnia wodnego Malczyce. Trzydzieści

zaledwie 2,9% stanu jego środków, a w 2012 r. jesz-

przybrzeżnych ostróg spowalniających tam nurt rzeki

cze mniej, bo tylko 0,6%. Tymczasem, np. w 2012 r.,

wymagało gruntownego remontu. Niektóre regionalne

koszty obsługi bankowej przedmiotowego funduszu

zarządy gospodarki wodnej nie przeprowadzały regular-

były wyższe od kwoty pomocy udzielonej armatorom.

nych, wymaganych przepisami obowiązującego prawa,

Na koniec 2012 r. niewykorzystane środki funduszu

kontroli obiektów hydrotechnicznych albo nie usuwały

wynosiły 41 mln zł, czego istotną przyczyną było nie-

wykrytych podczas kontroli usterek. W obydwu przypad-

dostosowanie prawa krajowego do prawa unijnego.

kach przyczyną był jednak deficyt środków finansowych.
Do czasu zakończenia kontroli b. Ministerstwo TransRegionalne zarządy gospodarki wodnej nietermino-

portu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Kra-

wo realizowały inwestycje infrastrukturalne, kluczowe

jowy Zarząd Gospodarki Morskiej nie opracowały

dla żeglugi śródlądowej. Dotyczyło to przede wszyst-

wieloletniego programu określającego terminy i źródła

kim inwestycji w ramach Programu dla Odry – 2006.

finansowania zadań inwestycyjnych w obszarze żeglugi

W programie zakładano modernizację tej drogi wodnej

śródlądowej. Potrzeba opracowania takiego programu

w latach 20022016. Do 2013 r., mimo upływu ok. 80%

wynika z faktu, iż tylko jasno sformułowana i realizo-

czasu, w ramach całego programu wykorzystano zale-

wana polityka państwa wspierania żeglugi śródlądowej

U

dwie połowę planowanych środków. Szczególnie duże

ułatwiłaby fi rmom tej branży planowanie przewozów,

niejszych utrudnień żeglugowych należały zbyt małe głę-

opóźnienia, tj. 11 lat, wystąpiły w przypadku budowy

dokonywanie inwestycji w zakup nowej floty oraz za-

bokości torów wodnych. Na przykład na skanalizowa-

stopnia wodnego Malczyce.

wieranie długotrwałych umów przewozowych.

Z ustaleń kontroli wynika, że mimo założeń przyję-

głębokość tranzytową 1,8 m zapewniano przez okres

Degradacja techniczna śródlądowych dróg wodnych

W kontekście złego stanu technicznego śródlądowych

tych w dokumentach rządowych o wspieraniu żeglugi

nie dłuższy niż 90 dni, a powinno to być co najmniej

oznaczała dla armatorów nieopłacalność inwestowania

dróg wodnych oraz regresu żeglugi śródlądowej, istotnym

śródlądowej , faktycznie następowała degradacja sta-

240 dni. Poza tym żeglugę utrudniały niewłaściwe pa-

w budowę nowej floty, m.in. ze względu na brak moż-

ustaleniem był fakt, że w latach 2004–2006 nie pozy-

nu technicznego dróg wodnych oraz dekapitalizacja

rametry mostów drogowych i kolejowych, a także awa-

liwości wykorzystania jej ładowności i ograniczenia że-

skano żadnych unijnych środków pomocowych na rozwój

floty armatorów.

rie śluz i jazów oraz długotrwałe przerwy nawigacyjne

glugowe. W rezultacie nie następowała odnowa floty dla

śródlądowego transportu wodnego. Natomiast w per-

spowodowane zalodzeniem, a następnie wysoką wodą.

przewozów towarowych tym transportem. Większość ta-

spektywie finansowej 20072013, pozyskane na ten cel

Ponad 90% śródlądowych dróg wodnych w Polsce nie

W rezultacie zły stan techniczny dróg wodnych stwarzał

boru żeglugi śródlądowej była zdekapitalizowana, a jego

środki pomocowe z Unii Europejskiej stanowiły zaledwie

spełniała wymaganych prawem warunków użytkowania –

utrudnienia w ruchu statków, uniemożliwiając armatorom

wiek znacznie przekraczał normatywny okres eksploata-

0,44% całkowitej alokacji środków na projekty transpor-

parametrów eksploatacyjnych. Ponadto sieć ta nie two-

transport towarów. Zarówno Krajowy Zarząd Gospodarki

cji . Użytkowanie zdekapitalizowanej floty przyczyniało się

towe. Dane te również świadczą o dotychczas marginal-

rzyła jednolitego systemu komunikacyjnego, lecz zbiór

Wodnej, jak i minister właściwy do spraw transportu nie

z kolei do wzrostu kosztów eksploatacyjnych, co dodat-

nym traktowaniu żeglugi śródlądowej przez administrację

odrębnych, różnych jakościowo szlaków. Podstawową

podejmowali działań zmierzających do zmiany rozporzą-

kowo zmniejszało konkurencyjność tej gałęzi transportu.

rządową3. Na uwagę zasługuje jednak fakt, że w okresie

tego przyczyną były niewystarczające środki finansowe,

dzenia Rady Ministrów w sprawie klasyfikacji śródlądo-

które pokrywały zaledwie ok. 30% potrzeb. Do najistot-

wych dróg wodnych tak, aby normy w nim określone

Utworzony przed wejściem Polski do UE Fundusz Że-

odzwierciedlały faktyczny stan tych dróg.

glugi Śródlądowej nie spełniał ustawowego celu, jakim

Wiele skontrolowanych budowli hydrotechnicznych było

2 Na przykład większość pchaczy (143 na ogólną ich liczbę 193), według
stanu na koniec 2012 r., została wyprodukowana w latach 1950–1979. Po
1999 r. nie zakupywano nowych pchaczy. Na ogólną liczbę 476 eksploatowanych barek do pchania, 446 wyprodukowano przed 1989 r. Eksploatowano tylko 6 barek wyprodukowanych po 2000 r.

stalenia kontroli

nym odcinku Odry w latach 2011–2012 obowiązującą

1

* Informacja o wynikach kontroli. Funkcjonowanie żeglugi śródlądowej,
NIK, Warszawa, luty 2014, nr ewid.: 188/2013/P/13/079/KIN.
1 Zob. Polityka transportowa państwa 20012015 dla zrównoważonego rozwoju kraju (przyjęta przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów
w dniu 4 października 2001 r.) oraz Polityka transportowa państwa na lata
2006–2025 (przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 29 czerwca 2005 r.).

przestarzałych i zaniedbanych. Na przykład na terenie działalności Rejonowego Zarządu Gospodarki Dróg
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i Gospodarki Morskiej we współpracy z Krajowym Za-

3 Zakładanym celem podejmowanych – w toku kontroli – przez ministra
właściwego do spraw transportu (we współpracy z Prezesem Krajowego
Zarządu Gospodarki Wodnej) działań na rzecz zwiększenia unijnego dofinansowania żeglugi śródlądowej w nowej perspektywie finansowej 2014–
2020, było osiągnięcie udziału omawianej gałęzi transportu w ogólnej kwocie pomocy na projekty transportowe w wysokości 1,38%.
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Zakres kontroli

rządem Gospodarki Wodnej prowadziło działania zmie-

Działalność podmiotów odpowiedzialnych za funkcjo-

jąc fakt niespełniania przez większość wodnych

rzające do tego, aby w nowej perspektywie finansowej

nowanie żeglugi śródlądowej w Polsce, nie przyczy-

szlaków śródlądowych w Polsce parametrów okre-

20142020 na zadania związane z poprawą stanu infra-

niała się do poprawy warunków rozwoju tej żeglugi.

ślonych w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji

Zakres przedmiotowy kontroli dotyczył wykonywania

struktury śródlądowego transportu wodnego przyznane

Dotyczy to zarówno ich działalności w okresie obję-

śródlądowych dróg wodnych, wskazał na podję-

przez administrację rządową ustawowych zadań zwią-

zostały większe niż dotychczas środki pomocowe .

tym kontrolą, jak i w latach wcześniejszych. Zanie-

te przez resort działania polegające na umieszcze-

zanych z rozwojem i funkcjonowaniem żeglugi śródlą-

chania bądź spóźnione lub nieskuteczne działania

niu w Strategii Rozwoju Transportu (SRT) do 2020

dowej, a w szczególności:

tych podmiotów spowodowały nie tylko zahamowa-

roku zapisów mówiących o konieczności przywróce-

– realizacji założeń polityki transportowej państwa w za-

nie rozwoju żeglugi śródlądowej, ale i regres tej ga-

nia parametrów eksploatacyjnych na śródlądowych

łęzi transportu.

drogach wodnych. Służyć ma temu m.in. przygo-

– stanu technicznego śródlądowych dróg wodnych12;

towanie i realizacja programu wieloletniego, w tym

– bezpieczeństwa żeglugi śródlądowej;

4

Wnioski
Na tle tendencji europejskich polska żegluga śródlądowa nie ma większego znaczenia w przewozach to-

kresie żeglugi śródlądowej;

warów, natomiast w przewozach osób ogranicza się

Wyniki kontroli wskazały na potrzebę podjęcia stosow-

zwiększenie finansowania instytucji na śródlądo-

– pozyskiwania i wykorzystania środków na finansowa-

ona do turystyki. Od wielu lat zmniejszają się w Pol-

nych działań zmierzających do poprawy stanu tech-

wych drogach wodnych, także poprzez wykorzysta-

nie śródlądowych dróg wodnych i żeglugi śródlądo-

sce zarówno przewozy towarowe żeglugą śródlądo-

nicznego infrastruktury śródlądowych dróg wodnych

nie środków UE w ramach perspektywy finansowej

wej, w tym środków pomocowych Unii Europejskiej.

wą, jak i ich udział w przewozach wszystkimi rodzajami

w Polsce oraz poprawy warunków funkcjonowania

2014–2020. Ponadto stwierdził, że w przypadku no-

transportu . Ma to miejsce w sytuacji, gdy Unia Euro-

armatorów żeglugi śródlądowej. Realizacja tego celu

welizacji ww. rozporządzenia w celu obniżenia klasy

Zakres podmiotowy kontroli obejmował działalność w po-

pejska (UE) promuje rozwój śródlądowego transportu

wymaga, w ocenie NIK, od ministra właściwego do

większości śródlądowych dróg wodnych (w związku

wyższym zakresie: ministra właściwego do spraw trans-

wodnego , głównie z powodu konieczności zmniejsze-

spraw transportu, tj. Ministra Infrastruktury i Rozwoju,

z aktualizacją wymiarów eksploatacyjnych dróg wod-

portu, Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Banku

nia negatywnego wpływu na środowisko przewozów

podjęcia stosownych działań na rzecz:

nych), zniesiony zostanie obowiązek utrzymania pa-

Gospodarstwa Krajowego, 6 urzędów żeglugi śródlądo-

w ruchu drogowym . Spadek znaczenia żeglugi śródlą-

a) opracowania – we współpracy z Prezesem Krajowe-

rametrów w nim określonych, co bezpośrednio może

wej oraz 6 regionalnych zarządów gospodarki wodnej.

dowej w Polsce następował, pomimo że we wszystkich

go Zarządu Gospodarki Wodnej – wieloletniego pro-

przełożyć się na dalszą degradację transportu wod-

programach rządowych, określających politykę trans-

gramu inwestycji infrastrukturalnych śródlądowego

nego śródlądowego poprzez zaniechanie moderni-

portową po 2000 r., zakładano jej rozwój . Rozwój tej

transportu wodnego, uwzględniającego możliwości

zacji i utrzymania dróg wodnych.

gałęzi transportu założono także w przyjętej w dniu

jego sfinansowania;

5

6

7

8

Okres objęty kontrolą
Badaniem objęto funkcjonowanie żeglugi śródlądo-

22 stycznia 2013 r. przez Radę Ministrów Strategii

b) rozszerzenia zakresu wspierania armatorów żeglu-

Prezes Najwyższej Izby Kontroli nie podzielił stanowiska

wej w Polsce przede wszystkim w latach 2011–2013

rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do

gi śródlądowej w ramach aktualnie obowiązujących

Ministra, iż rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie

(I półrocze). Badano również działania kontrolowanych

2030 roku) .

przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r.

klasyfi kacji śródlądowych dróg wodnych, mające na

podmiotów mające miejsce przed dniem 1 stycznia

o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezer-

celu uaktualnienie parametrów eksploatacyjnych tych

2011 r., jeżeli miały one bezpośredni wpływ na zagad-

wowym ;

dróg wodnych, może przełożyć się na dalszą degrada-

nienia będące przedmiotem kontroli.

9

10

4 Udział środków na ten cel planowany był na poziomie 1,38% całkowitej
alokacji środków na projekty transportowe.
5 W 1980 r. wodnym transportem śródlądowym przewieziono 0,80%
ogółu ładunków, w 2000 r. 0,77%, w 2005 r. 0,67%, w 2010 r. 0,28%,
a w 2012 r. 0,25%.
6 Udział śródlądowego transportu wodnego w przewozach lądowych
(mierzonych w tkm) wszystkimi gałęziami transportu w krajach UE wynosił
średnio w 2007 r. – 5,7%, a w 2011 r. – 6,2%.
7 Żegluga śródlądowa jest najbardziej energooszczędnym sposobem
transportu. Na przykład 1 litr paliwa pozwala przemieścić statkiem rzecznym na odległość 1 km aż 127 ton ładunku, podczas gdy samochodem
jedynie 50 ton, a koleją 97 ton. Niska energochłonność jest przyczyną
znacznie mniejszej niż w transporcie samochodowym emisji zanieczyszczeń powietrza. Koszty zewnętrzne transportu rzecznego wynoszą (wg
opracowań Komisji Europejskiej) ok. 5 euro na 1000 tonokilometrów i są
blisko pięciokrotnie mniejsze niż koszty zewnętrzne transportu drogowego
(ok. 24 euro na 1000 tonokilometrów).
8 Polityka transportowa państwa 20012015 dla zrównoważonego rozwoju
kraju (przyjęta przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów w dniu 4 października 2001 r.) oraz Polityka transportowa państwa na lata 2006–2025
(przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 29 czerwca 2005 r.).
9 M.P. z 2013 r. poz. 75.

c) nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7

cję śródlądowego transportu wodnego poprzez zanie-

maja 2002 r. w sprawie klasyfi kacji śródlądowych

chanie modernizacji i utrzymania dróg wodnych. Wy-

dróg wodnych11 (we współpracy z ministrem właści-

niki kontroli wskazują bowiem, że to właśnie w okresie

wym do spraw gospodarki wodnej), której skutkiem

obowiązywania przepisów tego rozporządzenia nastę-

będzie uaktualnienie parametrów eksploatacyjnych

powała degradacja stanu technicznego infrastruktury

tych dróg.

śródlądowych dróg wodnych. Zdaniem NIK przywrócenie lub poprawa parametrów eksploatacyjnych śródlą-

Stanowisko Ministra – opinia Prezesa NIK

dowych dróg wodnych powinno być celem wdrażania
wieloletniego programu rozwoju żeglugi śródlądowej,

Stanowisko do informacji o wynikach kontroli przed-

a nie wynikać z nieadekwatnych do rzeczywistości

stawił Minister Infrastruktury i Rozwoju. Potwierdza-

przepisów prawnych, tj. zawyżenia klasy większości tych dróg w przywołanym rozporządzeniu Rady
Ministrów.

10 Dz. U. Nr 199, poz. 1672.
11 Dz. U. Nr 77, poz. 695.
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Tomasz Emiljan,
magister inżynier inżynierii środowiska, absolwent
Wydziału Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego. Karierę zawodową rozpoczął
od pracy w firmach budowlanych realizujących
inwestycje w zakresie budownictwa lądowego.
W 2001 r. podjął pracę w NIK na stanowisku Starszego
Inspektora Kontroli Państwowej w Departamencie
Ochrony Środowiska NIK, a następnie od 2011 r.
jako doradca techniczny w Departamencie
Infrastruktury NIK. Od 2013 r. pełni funkcję Dyrektora
Departamentu Infrastruktury Najwyższej Izby Kontroli.

12 Śródlądowe drogi wodne tworzą rzeki żeglowne uregulowane, skanalizowane odcinki rzek, kanały oraz inne drogi wodne, w tym jeziora żeglowne
i zbiorniki retencyjne.
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Analiza stanu regulacji,
warunków nawigacyjnych
oraz zagrożenia
powodziowego na Wiśle

Raport Żegluga Śródlądowa – Wisła

Na warunki, jakie panują dzisiaj na Wiśle, miały de-

trownię. Obecnie elektrownia pracuje w ruchu ciągłym,

strukcyjny wpływ następujące zjawiska:

niemniej nie przekłada się to na poprawę warunków dla

– zaniechanie jakichkolwiek prac regulacyjnych na rze-

uprawiania żeglugi. Wisła poniżej stopnia wodnego we

ce po tzw. złotym okresie;
– pod koniec XVIII w. na wielką skalę rozpoczęto uprawę roślin okopowych w dorzeczu Wisły, gdzie

Włocławku wcięła się w dolinę rzeki na głębokość 4–5
m. Żegluga na tym odcinku możliwa jest jedynie w czasie większych przepływów wody przez zaporę.

znajdywały się jedne z największych w świecie

Maciej Gromek,
kapitan żeglugi śródlądowej,
Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Warszawie

obszarów produkcji ziemniaków. W następstwie in-

Kolejny odcinek Wisły dolnej – od Silna do Nogatu –

tensywnych upraw wierzchnie warstwy gleby obficie

jest wprawdzie w pełni uregulowany, jednak na sku-

spływały do Wisły i jej dopływów (erozja powierzch-

tek braku odpowiedniej konserwacji (regulacja przepro-

niowa), powodując wtórne zdziczenie koryta rzeki

wadzona była jeszcze przed I wojną światową), stare

i zmianę krajobrazu doliny Wisły. W konsekwencji

budowle regulacyjne uległy zniszczeniom. W związku

zmieniły się warunki przyrody rzeki;

z tym głębokości żeglugowe są znacznie mniejsze od

– zaniechanie jakichkolwiek prac hydrotechnicznych na
Wiśle po roku 1990.

pierwotnie zakładanych. Podobnie wygląda sytuacja na
ostatnim odcinku Wisły dolnej poniżej Nogatu.

Wisła dolna

Tak miała wyglądać Wisła

kich zjawisk jak: zwężenie się szlaku żeglugowego,

Wisła dolna długości około 390 km (od ujścia Narwi

W latach 80. ubiegłego wieku istniał plan zabudowy

w ystępowanie niskich głębokości, tworzenie się

do morza) charakteryzuje się zróżnicowanymi warunka-

i zagospodarowania Wisły, który przewidywał podział

ostr ych zakoli. W opisywanych wyżej warunkach

mi nawigacyjnymi na poszczególnych odcinkach.

rzeki na trzy główne odcinki:

W

uprawianie stałych, regularnych przewozów na Wi-

transportu (przeważnie transport ponadgabarytowy)

Stan zaawansowania regulacji wynosi średnio 32–40%.

trownie zlokalizowane przy tych stopniach uzyskiwa-

Wisła środkowa

armator wykonujący przewóz musi czekać na od-

Tworzą się tu liczne łachy i przemiały poważnie ograni-

łyby energię elektryczną o ogólnej mocy ok. 130 MW,

powiedni stan wody w rzece, który pozwoli mu na

czające głębokości tranzytowe. Zły stan drogi wodnej

co przy średniorocznych przepływach pozwoliłoby na

Wisła środkowa, stanowiąca odcinek drogi wodnej

wykonanie usługi transportowej na zaplanowanej tra-

pogarszają uszkodzone (rozmyte przez wodę) budowle

produkcję 400 mln kWh energii elektrycznej;

o długości około 270 km (od ujścia Sanu do ujścia

sie oraz na powrót do miejsca stałego zatrudnienia

regulacyjne, które niestety nie są remontowane.

Narwi), jest obecnie rzeką nieuregulowaną; aktualny

jednostek pływających. Należy również pamiętać, że

średni stan zaawansowania jej regulacji ocenia się

na opisywanym odcinku nie funkcjonują żadne por-

Całkowicie inny – pod względem warunków nawigacyj-

cioma lub dwunastoma stopniami wodnymi. Elektro-

na 30%.

ty zajmujące się przeładunkami. Z uwagi na zdzi-

nych – jest odcinek Wisły dolnej od Płocka do Włoc-

wnie wodne wybudowane przy stopniach wodnych

czenie tego odcinka drogi wodnej, nie rozwija się

ławka. W wyniku utworzenia zbiornika przystopniowe-

miały mieć moc 570 MW i produkować średnio

Najbardziej zaniedbanymi pod względem zabudowy re-

tutaj sport i rekreacja. Rzeka nie jest dostępna dla

go uzyskano wysokiej klasy drogę wodną o długości

rocznie ok. 2 mld kWh;

gulacji są następujące odcinki: od Annopola do ujścia

szerokiego grona użytkowników, przeważnie pływają

około 55 km.

rzeki Kamiennej, od ujścia Wieprza do ujścia Pilicy, od

po niej tylko ci, którzy wiedzą, z jakimi niebezpie-

ujścia Pilicy do ujścia Wilanówki.

czeństwami mogą się spotkać i znają jej kaprysy.

Poniżej stopnia we Włocławku, na trasie około 35 km,

nych. Moc elektrowni wodnych łącznie z istniejącym

Jednostki sportowo-rekreacyjne można spotkać je-

warunki żeglugowe uzależnione były od szczytowej pra-

już Włocławkiem miała wynosić 1292 MW. Na owym

Niski stopień zabudowy regulacyjnej sprzyja powsta-

dynie w kilku miejscach (okolice Puław, Warszawy

cy elektrowni (głębokości na tym odcinku wahały się od

odcinku istnieje największy potencjał hydroenerge-

waniu szeregu przemiałów i łach, stwarzających za-

i Płocka), tam gdzie warunki nawigacyjne dogodne

50 do 250 cm). Wahania tych głębokości występowały

tyczny w Polsce. Średnia produkcja roczna energii

sadnicze utrudnienia dla żeglugi i powstawanie ta-

są dla amatorów.

w ciągu doby i były zależne od zrzutów wody przez elek-

elektrycznej mogłaby przekroczyć 4 mld kWh.

isła – stan obecny

– kaskadę górnej Wisły – rozpoczynającą się od ujścia

śle środkowej jest obecnie w zasadzie niemożli-

Odcinek rzeki od ujścia Narwi do Płocka charaktery-

Przemszy do ujścia Sanu. Na odcinku tym planowa-

we. W przypadku konieczności wykonania jakiegoś

zują najgorsze warunki nawigacyjne na Wiśle dolnej.

no budowę szesnastu stopni wodnych. Hydroelek-
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Opisywana powyżej regulacja Wisły pozwoliłaby na

ki. Niestety lasy i mokradła nie są w stanie zabezpie-

ry w Tresnej zanotowano najmniejszy przepływ, który

Całkowita kaskada rzeki tylko w nieznacznym stopniu

osiągnięcie drogi wodnej IV klasy międzynarodowej.

czyć mieszkańców dolin rzecznych przed anomalia-

wynosił 1 m /s, a przepływ wielkiej wody obliczono na

spłaszcza falę powodziową, jednak mając sieć zbiorników

Uzyskane głębokości gwarantowane 2,5 m umoż-

mi pogodowymi. Zdolność retencyjna lasów jest ok.

1810 m /s. Bezpieczny dla doliny jest przepływ wy-

retencyjnych w zlewni rzeki, można całkowicie uniknąć

liwiłyby żeglugę zestawów pchanych o nośności

8% większa od terenów otwartych. W czasie powodzi

noszący 350 m /s. W związku z tak zróżnicowanymi

groźby powodzi. Kaskada rzeki zwiększa przekrój czyn-

3,5 tys. ton. Planowano, że Wisłą w roku 2000 bę-

w 1934 r. już po pierwszym dniu opadów, w dorzeczu

przepływami na Sole wybudowano trzy zapory w Po-

nego koryta. Dodatkowo w takim korycie nie ma prze-

dzie się transportować 110 mln ton ładunków.

Wisły nastąpiło nasycenie warstw chłonnych. W kolej-

rąbce, Tresnej i w Czańcu, aby uchronić dolinę przed

szkód na drodze przepływu, rzeka jest w stanie dwu-

nych dniach opadów działanie retencyjne lasów ustało,

powodziami.

krotnie szybciej odprowadzić do morza falę powodziową.

Poważnym problemem jest odprowadzenie wielkiej

Aby uchronić się przed powodziami w Polsce, powin-

wody ze zlewni rzeki do morza. Przy korycie nieuregu-

niśmy mieć zbiorniki retencyjne o całkowitej pojemno-

Do dzisiaj omawiane tu plany zostały zrealizowane

woda przedostawała się do strumieni i rzek bez żad-

w bardzo niewielkim stopniu. Na górnej Wiśle w roku

nych naturalnych przeszkód.

2000 został ukończony ostatni z trzech stopni wod-

3

3

3

nych, które rozpoczęto budować w latach 70. ubiegłe-

Ogromne zagrożenie przeciwpowodziowe mogą po-

lowanym woda natrafia na naturalne przeszkody w po-

ści 10 mld m3, z czego rezerwa powodziowa powinna

go wieku. Łącznie z wybudowanymi trzema stopniami

wodować drzewa porastające między wale rzeki.

staci drzew, wypłyceń, a niekiedy dużej ilości wysp

wynosić 1 mld m3. Niestety do takiego stanu jeszcze

wodnymi w latach 50. powstała tam droga wodna od

W przypadku prawidłowego rozstawu wałów prze-

w korycie rzecznym. Wszystkie te elementy utrudniają

wiele nam brakuje.

Oświęcimia do Nowej Huty. W przypadku gdy droga ta

ciwpowodziowych, ale przy nadmiernym zadrzewieniu

odpływ wody i stwarzają dodatkowe zagrożenia, gdyż

nie zostanie włączona do systemu dróg śródlądowych,

międzywala, przepustowość wielkiej wody w przypad-

mogą prowadzić do powstania zatoru lodowego, co

Bibliografi a

pozostanie ona nikomu niepotrzebnym, ale bardzo dro-

ku nieuregulowanego koryta jest znacznie ograniczona.

w konsekwencji może doprowadzić do powodzi.

Główczyński S., Gronowski F., Żegluga Śródlądowa.
Ekonomika, eksploatacja, organizacja, Wydawnictwo

gim pomnikiem minionej epoki.
Analiza przepustowości koryta Wisły powyżej Płocka

Szkodliwe dla rzeki, a poprzez to niebezpieczne dla

wykazała, że woda dwudziestoletnia (p = 5%) przy ko-

okolicznej ludności, jest budowanie na rzece poje-

Praca zbiorowa: Informacja o Wiśle, wydano stara-

rycie niezadrzewionym ma ten sam poziom co woda

dynczych zapór, takich jak Włocławek (każda zapo-

niem ODGW w Warszawie i Ligi Morskiej, Warsza-

Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe ma ogromne

dziewięcioletnia (p = 12%) przy zadrzewionym korycie,

ra powinna być podparta następną zaporą). Rzeka

wa 1997

znaczenie nie tylko dla ludności zamieszkałej nad rze-

i analogicznie:

przenosi ogromne ilości rumowiska dennego. Jeżeli

Tuszko A., Wisła. Książka i Wiedza, Warszawa 1984

kami, ale także dla gospodarki całego kraju.

– woda 50-letnia (p = 2%) pojawi się średnio co 13 lat,

prędkość przepływu wody zmniejsza się, tak jak ma

Praca zbiorowa: Eksploatacja Dróg Wodnych, Warsza-

– woda 100-letnia (p = 1%) pojawi się średnio co 20 lat,

to miejsce na zbiorniku Włocławek, rzeka przestaje

– woda 333-letnia (p = 0,3%) pojawi się średnio co

przenosić materiał denny, który wypłyca i zasypuje

Miłkowski M., „U NAS” Pismo Informacyjno-Formacyjne

cofkę zbiornika. Wypłycenie cofki zbiornika oraz po-

Oddziału Wrocławskiego Katolickiego Stowarzysze-

wolniejszy przepływ wody w zbiorniku sprzyjają po-

nia „CIVITAS CHRISTIANA” 1998, nr 7 i 8

Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe

Mechanizm wezbrań powodziowych jest stosunkowo
dobrze znany. Przyczyną są anomalia meteorologicz-

40 lat.

ne powodujące nierównomierny odpływ wody z obszaru zlewni do koryta rzeki. Przyczyną powodzi mogą

Istotne znaczenie dla przepustowości wielkiej wody ma

wstawaniu zatorów lodowych. Taka sytuacja miała

być długotrwałe i obfi te opady deszczu lub duże opa-

szerokość międzywala. Przykładowo w rejonie Warsza-

miejsce w 1982 r., kiedy także anomalie pogodowe

dy śniegu, po których następuje ocieplenie, ale także

wy rozstaw wałów przeciwpowodziowych powinien wy-

spotęgowały rozmiar powodzi. Mróz w centralnej Pol-

betonowanie aglomeracji miejskich. Nagły i duży od-

nosić ok. 1 km, a w rejonie mostów warszawskich

sce utrudniał wówczas pracę lodołamaczy na zbiorni-

pływ ze zlewni do rzeki, która nie jest dostosowana

wynosi jedynie 600 m. Dodatkowo międzywale jest

ku włocławskim i zrzut kry przez zaporę oraz rozkru-

do szybkiego odprowadzania nadmiernych ilości wody,

porośnięte drzewami, co stwarza ogromne zagrożenie

szenie zatoru powstałego w cofce zbiornika. Odwilż

jest przyczyną powodzi.

dla miasta w przypadku nadejścia wielkiej wody.

w południowej Polsce spowodowała napływ większej
niż zwykle ilości wody, co w sumie doprowadziło do

Działalność człowieka przyczynia się bezpośrednio do

Jedynym skutecznym sposobem unikania powodzi jest

powstawania powodzi. Wycinka lasów, osuszanie ba-

zatrzymywanie wody z nadmiernych opadów lub rozto-

gien oraz innych naturalnych zbiorników zatrzymują-

pów w dorzeczach i w rejonach górskich. Budowanie

cych wodę, powoduje likwidację naturalnej retencji.

zbiorników retencyjnych wydaje się koniecznością. To,

Lasy oraz mokradła w czasie opadów zatrzymywały

jak kapryśne potrafią być rzeki górskie, można przed-

sporą część wody, która z opóźnieniem trafiała do rze-

stawić na przykładzie rzeki Soły. W przekroju zapo-
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Komunikacji i Łączności, Warszawa 1979

wa 1971

Maciej Gromek,
Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Warszawie,
Rozpoczął swoją karierę jako inspektor. Został
odznaczony złotym medalem za Długoletnią Służbę.
Był zastępcą Dyrektora Zakładu BudowlanoSprzętowego w Przedsiębiorstwie Budownictwa
Wodnego w Warszawie. W 2004 r. obronił pracę
magisterską w Wyższej Szkole Menedżerskiej SIG
na kierunku Zarządzanie i Marketing. Przeszedł
wszystkie szczeble kariery zawodowej od marynarza
do kapitana.
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Zagospodarowanie
Dolnej Wisły
w aspekcie jej przyszłego
wykorzystania
żeglugowego
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reg ważnych ośrodków miejskich i przemysłowych. Są

jektu jest stopień wodny Włocławek oddany do eks-

to: Płock, Włocławek, Toruń, Bydgoszcz, Grudziądz,

ploatacji w 1970 r., ale pracujący do dziś jako poje-

Tczew, Elbląg i Gdańsk. Dolna Wisła posiada bardzo

dynczy stopień bez podparcia wody dolnej, co stwarza

duże znaczenie w aspekcie żeglugi śródlądowej. Tędy

wiele problemów1.

przebiegają dwie planowane międzynarodowe drogi
wodne E-40 i E-70. Na odcinku dolnej Wisły skupia

Obszar dorzecza dolnej Wisły charakteryzuje się naj-

się prawie 1/2 potencjału hydroenergetycznego Polski.

niższymi w Polsce opadami i jednocześnie bardzo
żyznymi glebami intensywnie wykorzystywanymi dla

Przekrój wodowskazowy Tczew, wprawdzie oddalony

celów rolniczych. Cała dolina dolnej Wisły objęta jest

od ujścia do morza o prawie 30 km jest przekrojem

Programem NATURA 2000. Występują tu liczne parki

zamykającym dorzecze Wisły. W tym przekroju średni

narodowe i obszary chronionego krajobrazu. Jakość

Wojciech Majewski,

wieloletni przepływ wynosi 1 055 m /s, maksymalny

wód dolnej Wisły w ostatnich latach uległa znacznej

profesor doktor habilitowany inżynier,

zarejestrowany przepływ w okresie powojennym wy-

poprawie.

Wiceprzewodniczący Komitetu Gospodarki Wodnej PAN

niósł 6 490 m /s, a minimalny 264 m /s. Przepływ

3

3

3

o prawdopodobieństwie przewyższenia 1% wynosi 8

Obecny stan dolnej Wisły

990 m /s. Średni roczny odpływ Wisły do Bałtyku wy3

S

Wprowadzenie

nosi 34,0 km 3, odpływ maksymalny to 50,8 km 3 (rok

Z punktu widzenia geomorfologicznego dolna Wisłę

mokry 1975 r.), natomiast odpływ minimalny (rok su-

można podzielić na cztery różne odcinki. Ta charak-

chy 1952) wynosi 20,5 km . Wisła dostarcza około 7%

terystyka jest wynikiem naturalnych procesów wystę-

wody słodkiej do Morza Bałtyckiego.

pujących w korycie rzecznym, jak również działalności

3

treszczenie
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie informa-

człowieka. Odcinek pierwszy powyżej zbiornika Włoc-

Wisła jest największą rzeką Polski, która posiada-

cji o odcinku dolnej Wisły oraz jej dorzeczu w świetle

Morze Bałtyckie jest morzem bezpływowym, jednak

ławek ma charakter roztokowy. Szerokości koryta wa-

ła zawsze ogromne znaczenie gospodarcze, spo-

możliwości wykorzystania gospodarczego z uwzględ-

występują u jego wybrzeży znaczne wahania poziomu

hają się w dużych granicach 600–700 m przy głę-

łeczne, kulturowe, a często również obronne. Wisła

nieniem wszelkich aspektów społecznych i ekologicz-

wody wywołane spiętrzeniami wiatrowymi. Spiętrzenia te

bokościach spadających na przemiałach poniżej 0,5

pod względem hydrograficznym dzieli się na trzy

nych oraz wymagań zrównoważonego rozwoju.

dochodzą do około 1,50 m powyżej stanu średniego, co

m. Drugim odcinkiem jest zbiornik wodny Włocławek

wywołuje cofkę w Wiśle sięgającą do przekroju Tczew.

o powierzchni około 70 km2 i długości 55 km. Zbiornik

odcinki: górną, środkową i dolną. Dolna Wisła ma
szczególne znaczenie, łączy centrum Polski z por-

Dolna Wisła obejmuje odcinek liczący 391 km od ujścia

Większość powodzi na odcinku dolnej Wisły wywołana

zmienił w sposób istotny reżim hydrologiczny i termicz-

tami Gdańsk i Elbląg oraz posiada istotne możli-

Narwi (km 550) do ujścia Wisły do morza (km 941).

była zatorami lodowymi i śryżowymi. Ważnym przedsię-

no-lodowy rzeki. Następuje osadzanie się rumowiska

wości żeglugowe, hydroenergetyczne, zaopatrzenia

Jest to powszechnie przyjmowany podział hydrogra-

wzięciem hydrotechnicznym było wykonanie w 1895 r.

wleczonego w górnej części zbiornika i erozja koryta

w wodę i rekreacyjne. Odcinek ten jest w sposób

fi czny. Narew, łącznie z dopływem Bugu i Wkry, jest

przekopu Wisły, co znacznie wpłynęło na ogranicze-

poniżej stopnia. Poniżej stopnia utworzył się odcinek

istotny zagrożony powodziami, a dorzecze suszami.

największym dopływem Wisły zmieniającym w spo-

nie powodzi w rejonie Żuław Wiślanych. Spektakular-

erozyjny, który sięga obecnie aż do Torunia, a tuż po-

Wzdłuż dolnej Wisły znajduje się szereg ważnych

sób zasadniczy natężenie przepływu w głównym ko-

nym przykładem była powódź w górnej części Zbiornika

niżej stopnia erozja dna osiągnęła wartość 4 m. Ostat-

ośrodków miejskich i przemysłowych. Na dolnej Wi-

rycie rzeki. Dolna Wisła przepływa przez województwo

Włocławek w 1982 r. W czasie letniej powodzi w 2010 r.

ni odcinek od miejscowości Silno (km 718) do morza

śle od 1970 r. funkcjonuje stopień wodny Włoc-

mazowieckie, kujawsko-pomorskie oraz pomorskie.

podjęto z powodzeniem próbę złagodzenia fali powo-

został pod koniec XIX wieku uregulowany dla celów

ławek z elektrownią wodną tworzący duży zbior-

Natomiast jej dorzecze znajduje się na terenie woje-

dziowej poniżej stopnia Włocławek przez wykorzystanie

żeglugowych. Ostatnio na stopniu wodnym Włocławek

nik wodny. Cały odcinek dolnej Wisły objęty jest

wództw: łódzkiego, mazowieckiego, podlaskiego, war-

wcześniej utworzonej rezerwy powodziowej na zbiorniku.

w jazie zmieniono zasuwy na jazie oraz przebudowano

programem NATURA 2000 (z wyjątkiem zbiornika

mińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego i pomor-

Włocławek).

skiego. Do dolnej Wisły można zaliczyć aglomerację

W okresie przedwojennym i zaraz po wojnie powstał

sły uległa ostatnio dużej poprawie, co korzystnie wpły-

warszawską ze zbiornikiem Zegrzyńskim i Kanałem Że-

projekt Kaskady Dolnej Wisły o charakterze energe-

wa na jakość wód Zatoki Gdańskiej.

rańskim. Powierzchnia dorzecza dolnej Wisły wynosi

tyczno-żeglugowym składający się z 8 stopni niskiego

34,3 tys. km . Wzdłuż dolnej Wisły znajduje się sze-

spadu z elektrowniami wodnymi. Wynikiem tego pro-

2
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1 W. Majewski, Następny stopień na dolnej Wiśle: szansa, zagrożenie czy
konieczność, Gospodarka Wodna 2012, nr 10.
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Wisła dolna jak wiele innych rzek była przekształcana

gospodarcze2. W ostatnim czasie podjęto próbę ła-

Dolna Wisła stanowiła zawsze istotny element trans-

wej E-40 łączącej Morze Bałtyckie z Morzem Czarnym

i zabudowywana w celu stworzenia możliwości realiza-

godzenia wysokości fali kulminacyjnej przez zbiornik

portu wodnego śródlądowego. Dlatego pod koniec

oraz fragment drogi E-70 łączącej Kłajpedę z Rotter-

cji jej funkcji gospodarczych. Mimo tych zmian posiada

Włocławski.

XIX wieku na odcinku od miejscowości Silno (km 718)

damem. Warunkiem, aby te drogi wodne śródlądowe

do Zatoki Gdańskiej wykonano pełną regulację koryta

stały się międzynarodowymi, jest uzyskanie przez nie

ona cenne walory przyrodnicze, co stało się podstawą objęcia ich Programem NATURA 2000. Wymaga-

Susze na obszarze dorzecza dolnej Wisły są wynikiem

dla umożliwienia żeglugi. Zrealizowano również Kanał

co najmniej klasy IV z głębokością tranzytową 2,8 m.

nia środowiskowe związane z tym Programem wynika-

niskich opadów atmosferycznych oraz niskich przepły-

Bydgoski w celu połączenia Wisły przez Noteć i Wartę

Uzyskanie odpowiednich głębokości na dolnej Wiśle

ją z Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz polskich aktów

wów, co powoduje obniżenie się poziomu wód grun-

z drogami wodnymi Niemiec i Holandii. Ostatnio po-

(1,8 m) konieczne jest dla sprawnego funkcjonowania

prawnych: ustawy o ochronie przyrody, ustawy – Pra-

towych. Wszystkie te zjawiska są bardzo groźne dla

wstała koncepcja międzynarodowych dróg wodnych

lodołamaczy. Obecnie dolna Wisła jest prawie całko-

wo wodne. To istotnie ogranicza możliwości inwesty-

rozwiniętego na tym terenie rolnictwa, gdyż wpływa to

śródlądowych AGN – E-40 i E-70. Dolna Wisła sta-

wicie niewykorzystana ani dla żeglugi towarowej, ani

cyjne oraz komplikuje proces przygotowania inwestycji.

znacząco na obniżenie plonów.

nowi fragment projektowanej drogi wodnej śródlądo-

rekreacyjnej.

Wykorzystanie żeglugowe dolnej Wisły

Rysunek 1. Układ projektowanych międzynarodowych dróg wodnych śródlądowych w Polsce

Do racjonalnej ochrony obszarów objętych Programem
NATURA 2000, w obliczu realizacji inwestycji na tych
obszarach konieczne jest prowadzenie działań kompensujących. Potrzeba realizacji gospodarczych funk-

Realizacja rozwoju gospodarczego dolnej Wisły powin-

cji dolnej Wisły i konieczność uwzględnienia wyma-

na skłaniać do rozważenia możliwości szerszego wy-

gań ochrony przyrody wskazuje na potrzebę rozwiązań

korzystania transportowego, który mógłby odgrywać

kompromisowych w zagospodarowaniu rzek.

istotną rolę w obsłudze dynamicznie rozwijających się
portów morskich w Gdańsku i Gdyni. Ponadto jak

Powodzie i susze

wykazują doświadczenia europejskie, ta droga wodna mogłaby łagodzić problemy komunikacyjne regionu

Powodzie na dolnej Wiśle były zawsze istotnym prob-

i stanowić ważną atrakcję turystyczną.

lemem. Istotną rzeczą jest stan wody oraz natężenie
przepływu i całkowita pojemność fali powodziowej.

Realizacja szacowanego popytu na przewozy ładun-

Największe zniszczenia powodowały powodzie wy-

ków dolną Wisłą i dalszy rozwój żeglugi w tym rejonie

wołane zjawiskami lodowymi. Świadczą o tym zna-

wymaga istotnej poprawy warunków nawigacyjnych

ki wielkiej wody na murach miast położonych wzdłuż

i zastosowania instrumentów wspierania żeglugi śród-

dolnej Wisły. Powodzie te tworzyły się albo w czasie

lądowej zgodnych z europejską polityką transporto-

tworzenia się pokrywy lodowej, albo w czasie wiosen-

wą. W odniesieniu do przewozów pasażerskich celem

nego spływu lodów. Powodzie letnie wywołane du-

minimum byłoby przywrócenie przewozów z okresu

żym przepływem nie były tak groźne dla dolnej Wisły,

1965–1985, które kształtowały się w tym rejonie na

tworzyły się głównie na obszarze górnej i środkowej

poziomie 2 mln pasażerów rocznie. Wraz z pojawie-

Wisły i można było się do nich odpowiednio przygo-

niem się atrakcyjnej kompleksowej oferty turystycz-

tować. Natomiast powodzie zimowe są bardzo groźne,

nej i wydłużeniem sezonu turystycznego, przewozy na

występują nagle i to często przy niewielkim przepły-

tej drodze wodnej będą rosnąć. Realizowane obec-

wie. Cała dolna Wisła była zawsze bardzo zatorogen-

nie inwestycje samorządowe na dolnej Wiśle (mariny,

Już w okresie międzywojennym zwrócono uwagę na

Pierwsza koncepcja Kaskady Dolnej Wisły (KDW) po-

na. W XVIII wieku w ujściu Wisły pojawiły się bardzo

przystanie, zaplecze turystyczne itp.) stymulują rozwój

możliwości energetycznego wykorzystania dolnej Wi-

wstała już w 1957 r. jako opracowanie Polskiej Akade-

groźne powodzie, które doprowadziły do wykonania

żeglugi turystycznej i innych form przewozów pasażer-

sły. Po drugiej wojnie powróciła idea energetyczne-

mii Nauk i Hydroprojektu podsumowujące wieloletnie

Przekopu, który praktycznie wykluczył tego rodzaju

skich (komunikacji miejskiej i przewozów regionalnych).

go i żeglugowego wykorzystania dolnej Wisły w po-

prace badawcze oraz projektowe polskich naukowców

staci kaskady stopni piętrzących . Wstępne szacunki

i hydrotechników.

powodzie na dolnej Wiśle. W 1982 r. w górnej części

Wykorzystanie energetyczne dolnej Wisły

technicznego potencjału hydroenergetycznego Polski.

3

zbiornika Włocławek wystąpiła bardzo groźna i kontrowersyjna powódź, która spowodowała duże straty

2 W. Majewski, Przepływ w kanałach otwartych z uwzględnieniem zjawisk lodowych, IMGW, Warszawa 2009.
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wykazały, że na dolnej Wiśle znajduje się około 1/2

3 Kaskada Dolnej Wisły, PROEKO, Warszawa 1993.
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Ta koncepcja zakładała duże moce instalowane na po-

W ramach KDW został oddany do eksploatacji stopień

szczególnych stopniach i całkowitą produkcję energii

wodny Włocławek, który do dzisiaj nie doczekał się

elektrycznej w średnim roku hydrologicznym w wyso-

następnego stopnia poniżej stabilizującego jego wodę

kości około 4 200 GWh. Układ poszczególnych stopni

dolną 5. Wykorzystanie energetyczne dolnej Wisły jest

KDW4 na dolnej Wiśle przedstawia rysunek 2.

więc stosunkowo niewielkie. Widok stopnia Włocławek

Raport Żegluga Śródlądowa – Wisła

Rysunek 3. Widok stopnia wodnego Włocławek od strony wody górnej
:

od strony wody górnej pokazany jest na rysunku 3.
W latach 90. powrócono do koncepcji (KDW) jednak
w nieco zmodyfikowanym układzie, z inaczej przyjęty-

Podsumowanie

mi stopniami i mniejszymi mocami instalowanymi, co
w konsekwencji dawało mniejszą produkcję energii

Dolna Wisła stanowi bardzo istotny element gospo-

elektrycznej.

darczego w ykorzystania regionu, a jednocześnie
przedstawia walory przyrodnicze ujęte w Programie

Rysunek 2. Pierwsza koncepcja Kaskady Dolnej Wisły

NATURA 2000. Istotne walory gospodarcze dolnej
Wisły to żegluga śródlądowa, energetyka wodna, ochrona przeciwpowodziowa,
łagodzenie skutków suszy i zaopatrzenie
w wodę. Dotychczasowa praktyka oraz
badania związane z ograniczeniem skutków powodzi na dolnej Wiśle wskazują,
że bardzo efektywnym rozwiązaniem jest
spiętrzenie rzeki szeregiem stopni wodnych i wykorzystanie pojemności retencyjnej utworzonych zbiorników. Biorąc
pod uwagę obecność Programu NATU-

w miejsce rzeki swobodnie płynącej ureguluje również

RA 2000 na tym terenie, można stwier-

proces tworzenia się zjawisk lodowych, a tym samym

dzić, że jest to działanie o nadrzędnym

zmniejszy zagrożenie powodziami zatorowymi. Takie

interesie publicznym. Co więcej, takie

rozwiązanie wymaga jednak dyskusji i wielu kompro-

rozwiązanie daje możliwość wykorzysta-

misów ze strony ekologów.

nia energetycznego dolnej Wisły przez
wytwarzanie energii ekologicznie czystej

Bibliografi a

i odnawialnej, jak równie wykorzystania

Kaskada Dolnej Wisły, PROEKO, Warszawa 1993

żeglugowego dolnej Wisły przez stwo-

Majewski W., Następny stopień na dolnej Wiśle: szan-

rzenie głębokości tranzytowej odpowia-

sa, zagrożenie czy konieczność, Gospodarka Wod-

dającej co najmniej IV klasie między-

na 2012, nr 10

narodowej. Biorąc za przykład zbiornik
Włocławek, widać również, że rozwiąza-

Majewski W., Przepływ w kanałach otwartych z uwzględnieniem zjawisk lodowych, IMGW, Warszawa 2009

nie to sprzyja rozwojowi rekreacji, turystyki i sportów wodnych. Utworzenie zbiorŹródło: Kaskada Dolnej Wisły, PROEKO, Warszawa 1993.

4 Ibidem.

ników przepływowych na dolnej Wiśle

5 W. Majewski, Następny stopień…
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PAN. Kierował wieloma projektami krajowymi
i zagranicznymi. Uczestniczył w wielu krajowych
i międzynarodowych konferencjach. Jest autorem
ponad trzystu publikacji w języku polskim i angielskim
z dziedziny inżynierii i gospodarki wodnej.

GLOBAL COMPACT

Energetyka wodna
w Polsce i w Europie
– perspektywy
i wyzwania
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wysunęli hasło nadwsparcia dużych elektrowni wod-

nych certyfikatów. Złamano też zasadę wzrostu przy-

nych. Mimo że po dokonanych modernizacjach wiele

chodów dostawcy wraz ze wzrostem dostawy. Wbrew

z nich znajduje się znowu w okresie amortyzacyjnym.

dyrektywie europejskiej o promocji energii z OZE,
wbrew zapisom prawa wodnego.

Niechętna energetyce wodnej postawa organizacji pozarządowych i innych środowisk opiniotwórczych miała

Przyjęta ustawa jest bolesna dla całego sektora ener-

z pewnością znaczenie dla autorów niedawno uchwa-

getyki wodnej z wyjątkiem instalacji o mocy do 40

lonej ustawy o odnawialnych źródłach energii , którzy

kW. Właściciele innych elektrowni utracili prawa do

intensywnie poszukiwali możliwości obniżenia kosztów

zielonych certyfikatów lub utracą je po upływie 15 lat

wsparcia sektora OZE. Najważniejsze postanowienia

od przeprowadzonej inwestycji. Stopniowe ogranicza-

Janusz Steller,

ustawy można sprowadzić do stopniowego odchodze-

nie mechanizmów wsparcia ekonomicznego dla wy-

doktor nauk technicznych,

nia od wsparcia wytwarzania zielonej energii przy uży-

twarzania energii z OZE nie jest niczym nieoczekiwa-

Kierownik Zakładu Kawitacji w Ośrodku Hydrodynamiki,

ciu systemu zielonych certyfikatów na rzecz wsparcia

nym. Zwłaszcza gdy Unia Europejska planuje wzrost

Instytut Maszyn Przepływowych PAN

procesów inwestycyjnych poprzez 15-letnie gwarancje

jej udziału w bilansie energetycznym. Zastrzeżenia bu-

ceny dotowanej dla zwycięzców aukcji na dostawę

dzą zasady, na jakich wprowadza się te ograniczenia,

energii elektrycznej ze źródła odnawialnego. Beztermi-

a także równoległe stosowanie przepisów utrudniają-

nowe taryfy dotowane wprowadzono dla dostawców

cych lub blokujących racjonalną eksploatację istnieją-

ze źródeł o najmniejszej mocy. W sposób szczegól-

cych instalacji oraz prowadzenie procesów inwestycyj-

już 20 GWh i wynikają wyłącznie z inwestycji w małej

ny potraktowano technologię współspalania biomasy

nych. Mimo znakomitego wskaźnika zwrotu nakładów

energetyce wodnej. Wyjątkiem będą zapewne skutki

i paliw kopalnych oraz energetykę wodną. Ostatecz-

energetycznych, cech pozwalających na pełnienie

zaplanowanego na rok 2016 uruchomienia EW Mal-

nie wprowadzono zapis o natychmiastowym wyco-

wyjątkowej funkcji w systemie elektroenergetycznym,

czyce (9 MW), a rok później może i zbiornika Świnna

faniu wsparcia dla wszystkich istniejących elektrowni

mimo prawie całkowitego braku emisji CO2 oraz wie-

Po kilkunastoletnim okresie ożywienia inwestycyjne-

Poręba z elektrownią o mocy 4,7 MW. Obie inwestycje

wodnych o mocy instalowanej powyżej pewnego pro-

lu zalet związanych z wielofunkcyjnym charakterem

go przyszłość polskiej hydroenergetyki znów nie ry-

prowadzone są przez gospodarkę wodną. Z uwagi na

gu. W wyniku interwencji stowarzyszeń hydroenerge-

obiektów hydroenergetycznych, polska energetyka

suje się w jasnych barwach. Poziom wykorzystania

trudności finansowe trwają już dziesiątki lat.

tycznych, popartej szczegółową analizą ekonomiczną ,

wodna przegrywa konkurencję nie tylko z alternatyw-

udało się podnieść poziom tego progu z 1 do 5 MW.

nymi technologiami OZE (rysunek 1), ale także z energetyką węglową.

2

E

nergetyka wodna w Polsce – sektor

bez przyszłości?

3

technicznego potencjału hydroenergetycznego kraju nie sięga 20% i jest jednym z niższych w Europie.

Energetyka wodna ma ograniczone możliwości korzy-

Nie udało się jednak przekonać autorów ustawy, że

Po roku 1971 nie uruchomiono już żadnej klasycznej

stania z funduszy pomocowych oraz strukturalnych.

moc instalowana nie odzwierciedla prawidłowo zdol-

elektrowni wodnej o mocy ponad 5 MW. W latach

Wsparcie dotyczy głównie inwestycji bezpośrednio

ności wytwórczych instalacji. Obecne zapisy stawiają

1990–2010 nastąpił wzrost średniorocznej produkcji

związanych z ochroną środowiska (np. przepławki dla

w szczególnie trudnej sytuacji elektrownie zbiornikowe,

energii elektrycznej z dopływu naturalnego z około

ryb). Środki własne energetyki zawodowej pochodzi-

które wyposażono w hydrozespoły przeznaczone do

Wyhamowanie rozwoju klasycznej energetyki wod-

1400 do blisko 2400 GWh , ale wynikał on z budo-

ły początkowo z wynagrodzenia za sprzedaną energię

pracy mocą znamionową przez kilka godzin w ciągu

nej jest zjawiskiem obserwowanym w całej Europie

wy ponad 500 małych elektrowni wodnych o łącz-

i usługi systemowe. Po roku 2004 ważnym impulsem

doby. Elektrownie takie opłacane są zwykle za dosta-

(rysunek 2), chociaż nie na świecie, gdzie po okresie

nej mocy i produkcji przekraczających odpowiednio

dla całego sektora stały się przychody z praw mająt-

wę energii szczytowej lub za świadczenie usług syste-

pewnej stagnacji roczne przyrosty mocy zainstalowanej

120 MW i 400 GWh/rok, uruchomienia EW Niedzica

kowych do świadectw pochodzenia (zielonych certyfi-

mowych, a zwłaszcza pracę regulacyjną lub interwen-

wyraźnie przekraczają 3%. Według Międzynarodowego

o mocy 92 MW i produkcji blisko 90 GWh/rok, a tak-

katów). W tym finansowo korzystnym okresie nie udało

cyjną. Dziś z jednej strony ograniczono tego rodzaju

Stowarzyszenia Energetyki Wodnej IHA4 w roku 2014

że z przeprowadzonych modernizacji i zmian zasad

się jednak wznowić ani uruchomić żadnej inwestycji

pracę rygorystycznymi wymaganiami środowiskowymi,

moc europejskich elektrowni wodnych wzrosła o oko-

prowadzenia ruchu w energetyce zawodowej. Obec-

związanej z budową dużych elektrowni wodnych. Jed-

a z drugiej wycofano rekompensatę w postaci zielo-

ło 440 MW, co stanowiło zaledwie 0,25% ze 173 GW

nie średnioroczne przyrosty produkcji nie przekraczają

nocześnie narastały trudności administracyjne zwią-

1

zane z inwestowaniem w małe elektrownie wodne.
1 J. Steller, Z dziejów energetyki wodnej na ziemiach polskich, cz. 2,
Energetyka Wodna 2014, nr 1, s. 32–39.

W tych okolicznościach przeciwnicy energetyki wodnej
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Trendy europejskie – czy można inaczej?

mocy już zainstalowanej (nie licząc Federacji Rosyj2 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, Dz. U.
poz. 478.
3 S. Lewandowski, Koszty wytwarzania energii elektrycznej w zawodowych elektrowniach wodnych, opr. TEW, wrzesień 2013.
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4 Briefi ng: 2015 key trends in hydropower, International Hydropower
Association, 2015.
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skiej). Średnie wykorzystanie potencjału technicznego

Bariery rozwojowe – dlaczego jest tak

dowych7 wynika przedstawiona w tabeli 1 średnia

a tym bardziej rozwój wielofunkcyjnej infrastruktury hy-

energetyki wodnej w Unii Europejskiej (60%) jest jed-

trudno?

wysokość już ponoszonych obciążeń pośrednich dla

drotechnicznej, wymagają solidarnego zaangażowania

elektrowni przepływowych pracujących przy średnim

różnych podmiotów czerpiących z niej pośrednie i bezpośrednie korzyści.

nak trzykrotnie wyższe niż w Polsce. W krajach Europy Zachodniej rośnie też wykorzystanie różnych form

Wspólnym mianownikiem licznych odpowiedzi cząst-

spadzie niwelacyjnym H > 3 m oraz elektrowni zbior-

energii wodnej mórz i oceanów – u nas niedostęp-

kowych na tak postawione pytanie jest brak wywa-

nikowych pracujących przy spadzie H > 15 m. Dla

nych . Niestety w kraju daje się zaobserwować tak-

żonej strategii korzystania z dóbr narodowych. A na-

elektrowni pozostałych wartości te są mniejsze, lecz

W tym kontekście na najwyższy szacunek zasługu-

że brak troski o rozwój innych bezemisyjnych źródeł

leżą do nich zarówno zasoby kopalnych nośników

wykazują bardzo duży rozrzut. Inny podział wskazuje,

ją inicjatywy środowisk samorządowych i związanych

energii. Barierą stają się niskie rezerwy mocy regu-

energii, jak i szeroko rozumiane środowisko przy-

że w grupie elektrowni przepływowych o mocy po-

z żeglugą śródlądową. Inicjatywy te doprowadziły do

lacyjnej w systemie elektroenergetycznym, niezbędnej

rodnicze. Cechą znamienną krajowych dokumentów

niżej 1 MW średnie koszty pośrednie przekraczają

powstania aktywnych struktur pozarządowych i dojrza-

dla kompensowania fluktuacji dostaw z źródeł niesta-

strategicznych jest preferowanie celów uznanych

112 zł/MWh.

łych koncepcji odtworzenia oraz rozwoju sieci dróg

bilnych. W wielu krajach wykorzystuje się w tym celu

za prior ytetowe kosztem harmonijnego rozwoju.

istniejące zbiorniki hydroenergetyczne oraz inwestuje

Szczytny zamiar przywrócenia ciągłości biologicz-

Tabela 1. Obciążenia pośrednie elektrowni przepły-

Czarne z Bałtykiem9. Temu ostatniemu celowi służyć

się w nowe elektrownie pompowe. W Polsce nie tyl-

nej cieków oraz gatunków ichtiofauny, które niegdyś

wowych pracujących przy spadzie H > 3 m i elek-

miałaby kaskada wielofunkcyjnych stopni wodnych na

ko brak takich inwestycji (patrz casus elektrowni Mło-

w nich były obecne, realizuje się kosztem takich

trowni zbiornikowych pracujących przy spadzie

dolnej Wiśle. Autor nie ma wątpliwości, że realizacja

ty), ale i woli wykorzystania potencjału istniejących

celów, jak zmniejszanie zużycia zasobów paliw ko-

H > 15 m, zł/MWh .

tych zamierzeń nie tylko przyczyniłaby się do realizacji

obiektów. Tymczasem niedawne analizy Towarzystwa

palnych i ograniczanie szkodliwych emisji, popra-

Elektrowni Wodnych (TEW) wskazują, że pojemność

wa stosunków wodnych i związana z tym ochro-

energetyczna zbiorników przy dużych elektrowniach

na przeciwpowodziowa, odciążenie dróg lądowych

pracujących na dopływie naturalnym wynosi prawie

i rozwój ekosystemów na obrzeżach zbiorników

5

6

72 GWh. Po uwzględnieniu dopływu okazuje się, że

wodnych. Niechętne energetyce wodnej podejście

do dyspozycji jest 83,4 GWh. Dalsze 18 GWh można

dominuje wśród szeroko rozumianych ośrodków

uzyskać po wykorzystaniu ich pełnej pojemności oraz

opiniotwórczych, ale nie wśród społeczności lokal-

możliwości MEW.

nych dotkniętych skutkami katastrofalnych powo-

wodnych, a zwłaszcza drogi E-40 łączącej Morze

8

Typ
elektrowni
Elektrownie
przepływowe
Elektrownie
zbiornikowe

Suma
obciążeń

w tym: korzystanie
z obiektów hydrotechnicznych

101,62

83,61

95,41

65,93

ważnych celów gospodarczych, ale także do globalnej poprawy stanu środowiska przyrodniczego kraju.

Podsumowanie
Energetyka wodna jest Polsce potrzebna. Jej utrzymanie i dalszy rozwój wymagają jednak wielu wysiłków. Chociaż za zasadne należy uznać dalsze przedsięwzięcia zmierzające do doskonalenia technologii

dzi i brakiem miejsc pracy. Niepokojąca jest jednak
świadomość, że wśród osób niechętnych energe-

Wynika stąd, że po utracie praw majątkowych do świa-

hydroenergetycznych, a zwłaszcza do dalszego ogra-

tyce wodnej lub przynajmniej niedoceniających jej

dectw pochodzenia pojawiła się poważna grupa elek-

niczania niepożądanych efektów środowiskowych, to

unijnych w sprawie europejskiego pakietu klimatyczne-

znaczenia jest wielu przedstawicieli nauki i szkolni-

trowni, dla których obciążenia pośrednie (utrzymanie

kluczowe znaczenie ma budowa koalicji podmiotów

go. Można zgodzić się z twierdzeniem, że wkład czyn-

ctwa wyższego. Świadczy o tym m.in. niedawna

obiektów hydrotechnicznych, zobowiązania administra-

i środowisk przekonanych o tym, że jej rozwój stanowi

ników antropogenicznych w globalny efekt cieplarnia-

likwidacja jedynego w Polsce uczelnianego labora-

cyjne, podatki od budowli) przekraczają połowę uzy-

ważny element działań zmierzających do zwiększenia

ny nie jest do końca wyjaśniony. Lekceważenie celów

torium turbin wodnych.

skiwanych przychodów. Koszty te związane są często

bezpieczeństwa energetycznego, zmniejszenia uzależ-

z utrzymaniem obiektów wielofunkcyjnych, o dużym

nienia od emisyjnych i nieodnawialnych źródeł energii

W tej sytuacji autor z mieszanymi odczuciami odbiera wystąpienia polskich przedstawicieli w instytucjach

pakietu klimatycznego jest jednak równie nieodpowiedzialne, jak wcześniejsza zgoda na wdrażanie tech-

Dla wspólnego dobra – nie tylko energia

znaczeniu dla różnych dziedzin funkcjonowania go-

oraz realizacji szeregu innych celów infrastrukturalnych

nologii CCS.

elektryczna

spodarki, życia społecznego kraju i stanu środowi-

i środowiskowych.

ska przyrodniczego. Dalsze utrzymanie tych obiektów,
O ile w okresie funkcjonowania systemu świadectw
pochodzenia zasadniczym problemem energetyki wodnej były ograniczenia rozwojowe z powodu
5 J. Steller, Hydropower and its development. Acta Energetica 2013,
nr 3/14, s. 7–20.
6 J. Cieślak, S. Lewandowski, Energetyka wodna w poszukiwaniu szans
na uniknięcie regresu, referat wygłoszony podczas seminarium TEW pt.
Energetyka wodna w poszukiwaniu szans na rynku energii elektrycznej
i rynku mocy, Warszawa, 22 maja 2015.

7 S. Lewandowski, Analiza kosztów związanych pośrednio z produkcją
energii elektrycznej w elektrowniach wodnych, opr. TEW, wrzesień 2014.
8 Ibidem.

utrudnień proceduralnych, o tyle dziś na porządku
dnia staje sprawa podstaw ekonomicznych dalszego
funkcjonowania istniejących obiektów. Z badań TEW
przeprowadzonych na zbiorze 138 elektrowni zawo-
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9 A. Bolt, Potrzeby i możliwości rozwoju transportu kontenerowego
na Wiśle, referat wygłoszony podczas seminarium SEP O/Bydgoszcz
pt. Elektrownie wodne szansą rozwoju Bydgoszczy i Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, WATERWAYS 2014, Bydgoszcz, 12.06.2014.
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Rysunek 1. Produkcja energii elektrycznej z krajowych źródeł odnawialnych w latach 1990–2013

Rysunek 2. Produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w krajach EU-28, GWh

Żródło: Energy, transport and environment indicators, EUROSTAT Pocketbook, 2014 Edition.

Żródło: Energy, transport and environment indicators, EUROSTAT Pocketbook, 2014 Edition.
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Charakterystyka stopnia
ekologicznej stabilizacji rzeki
jako przykład rozwiązania
użeglownienia Wisły

Raport Żegluga Śródlądowa – Wisła

Moim zdaniem nie można tego dokonać za pomocą

– nieprzekraczaniu zalewu rzeki poza wały przeciw-

budowli regulacyjnych (np. ostróg) – w tym przypad-

powodziowe, wzmocnionych na zapory boczne

ku konieczna jest budowa stopni piętrzących. Pozo-

za pomocą nowoczesnych technologii przesłon

staje kwestia, czy mają to być jedynie duże, bardzo

szczelnych, co również znacznie zwiększa bez-

kosztowne piętrzenia, takie jak zapora we Włocław-

pieczeństwo powodziowe (wały przeciwpowo-

ku, czy też wystarczające będą piętrzenia stosunkowo

dziowe konstruowane są na czasowe powstrzy-

niewielkie, o zrównoważonym wpływie na środowisko

manie wody, natomiast zapory boczne na ciągłe

naturalne.

piętrzenie),
– utrzymywaniu stabilnych warunków poziomu wód

Z

W celu uzyskania niewielkich piętrzeń, możliwych do

gruntowych w dolinie rzeki (zapobieganie stepo-

natychmiastowej czasowej niwelacji, proponuje się

wieniu dolin rzecznych),
– zapobieganiu powstawania erozji dennej (wcinaniu się

Mariusz Gajda,

wprowadzenie tzw. ekologicznej stabilizacji rzeki (ESR).

ekspert UNGC, były Prezes Krajowego Zarządu

Podobnie jak niegdyś na Odrze czy Noteci, proponuje

Gospodarki Wodnej oraz doradca Ministra Środowiska

się wykonanie szeregu niewielkich stopni piętrzących,

– budowie śluz poza obrębem naturalnego koryta rzeki,

jednak stosując przy tym gumowe bukłaki wypełnio-

– możliwości budowy kanałów lateralnych,

ne wodą, zamiast jazów kozłowych czy zakładanych.

– umożliwieniu wykorzystania energetycznego energii

Urządzenia takie funkcjonują od wielu lat za granicą,

wody za pomocą wolnoobrotowych turbin niskospa-

a od kilkunastu lat także w Polsce, m.in. na Dunajcu

dowych.

koryta rzeki),

zacja, w celu uzyskania IV klasy DW. Odcinek Wisły

w Szaflarach i Waksmundzie, na Kwisie w Kliczkowie,

godnie z przyjętą polityką transportową

poniżej SW Przewóz zaliczony jest do klasy I, zatem

a nawet na Wiśle w Połańcu (dla potrzeb ujęcia wody

Proponowana ekologiczna stabilizacja rzeki znacznie

Unii Europejskiej transport wodny śródlądowy

żegluga jest tam możliwa tylko w okresie stanów

do elektrowni) oraz na Odrze na jazie Szczytniki. Od

mniej ingeruje w środowisko niż klasyczna regulacja

stanowi istotną część jednolitego europejskie-

średnich i wyższych.

ubiegłego roku PGE Energia Odnawialna S.A. montuje

rzeki, zwiększa bezpieczeństwo przeciwpowodziowe

zamknięcie bukłakowe na jazie w Oławie.

przy przejściu wielkich wód oraz w okresie zimowym.

go obszaru transportu. Wskazuje się na główne zalety tego rodzaju transportu takie jak większa energo-

• Środkowa Wisła – od ujścia Sanny (km 295,2) do

Możliwe też jest wydłużenie sezonu nawigacyjnego

ujścia Narwi (km 550,5) – klasa I.

oszczędność, ograniczenie negatywnych skutków dla

• Wisła Dolna – od ujścia Narwi (km 550,5) do ujścia

Pojęcie ekologicznej stabilizacji rzeki (ESR) związa-

w okresie zimowym poprzez utrzymywanie rynien

środowiska, niższe koszty zewnętrze czy możliwość

do Bałtyku (941,0) – klasa I, z wyjątkiem odcin-

ne jest z poszanowaniem reżimu hydrologiczno-śro-

w pokrywie lodowej oraz manewrowanie zamknięcia-

zmniejszenia kongestii na drogach. Rozwój żeglugi

ka Płock–Włocławek (ok. 55 km) – klasa Va oraz

dowiskowego rzeki. Ekologiczność systemu polega

mi w celu kruszenia lodu. Należy raz jeszcze podkre-

śródlądowej wymaga odpowiednio przygotowanych

odcinka Tczew–Przegalina–Gdańsk (ca 33 km) –

w szczególności na:

ślić, że jest to rozwiązanie sprawdzone w praktyce

do tego śródlądowych dróg wodnych. Niestety polskie

klasa III.

– utrzymywaniu poziomu wody w rzece na wysokości

i nie ma żadnych przeciwwskazań, aby zastosować

drogi wodne nie tylko nie spełniają wymagań między-

stanów średnich i średnich wysokich,

je na Wiśle lub Odrze. Szczególnie dobrze rozwiąza-

narodowych odnośnie parametrów eksploatacyjnych,

Z powyższego zestawienia wynika, że w praktyce

– umożliwieniu swobodnego przepływu wody i rumo-

nie to sprawuje się w okresie nagłych wezbrań oraz

ale co więcej ulegają ciągłej degradacji.

Wisła nie jest rzeką żeglowną dla ruchu towarowego.

wiska w rzece powyżej stanów średnich wysokich

w okresie zimowym, gdyż nie wymaga urządzeń roz-

Wobec tego muszą zostać podjęte działania mające

(umożliwienie transportu rumowiska w dół rzeki

mrażających. Stopień ESR składa się z następujących

Obecny stan warunków dla żeglugi śródlądowej na Wi-

na celu użeglownienie Wisły do stanu pozwalające-

i brak zamulania w strefie cofkowej),

elementów:

śle prezentuje się następująco:

go na uzyskanie minimalnej międzynarodowej klasy

– zachowaniu cennych przyrodniczo obszarów przy-

– stałego progu betonowego usytuowanego na rzędnej

• Górna Wisła – od ujścia Przemszy (km 0,0) do ujścia

drogi wodnej, czyli klasy IV, o następujących para-

rzecznych takich jak lasy łęgowe czy korytarze eko-

dna rzeki o rozpiętości wynikłej z obliczeń hydrau-

Sanny (km 295,2). Na odcinku od Oświęcimia do

metrach:

logiczne,

licznych – od 100 do 500 m (od kilku do kilkunastu

stopnia Przewozu poniżej Krakowa (ok. 93 km) ist-

• głębokość tranzytowa – 2,8 m,

nieje Droga Wodna Górnej Wisły. Aktualnie jest ona

• szerokość szlaku żeglownego – 40 m,

zaliczona do III klasy – potrzebna jest więc moderni-

• promień łuku – 650 m.

– umożliwieniu swobodnego pochodu lodów, a więc
unikaniu powstawania zatorów lodowych,
– możliwości wykonania równoległych do rzeki koryt
jako przepławek dla ryb,
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przęseł o szerokości 30–40 m każde),
– powłoki gumowej (bukłaka) piętrzącej wodę, nieprzekraczającej 4 m (niskie koszty budowli hydrotechnicznych),

GLOBAL COMPACT

– zapór bocznych (wzmocnionych wałów przeciwpowodziowych),

we jako zamknięcia remontowe, zamiast tradycyjnych
zamknięcia, czyli przedziurawienie powłoki spowodu-

– śluzy żeglugowej o wymiarach 120 x 12 x 3,5 m

je co najwyżej powolne spuszczenie wody i nigdy nie

– elektrowni wodnej budowanej przez partnera prywatnego (zmniejszenie kosztów budowy).

Rysunek 2. Przykładowe zamknięcie bukłakowe jako element stopnia ESR

ciężkich zamknięć szandorowych. Ewentualna awaria

– równoległego koryta dla ryb,
z awanportami i ewentualnym kanałem lateralnym,

Raport Żegluga Śródlądowa – Wisła

zablokuje możliwości jej przepływu, co może zdarzyć
się przy zamknięciach klasycznych, a co jest szczególnie niebezpieczne w okresach przejścia wód powodziowych.

Na stopniu ESR nie przewiduje się przepraw mostowych, które znacznie podrożą koszty, jakkolwiek filary

Przęsła jazu powłokowego mogą mieć światło nawet

jazu można wykorzystać jako podpory mostowe.

do 50 m, co jest trudno osiągalne dla tradycyjnych
zamknięć. Ponadto zamknięcie powłokowe nie wy-

Przy zastosowaniu klasycznych zamknięć stalowych

maga wysokich i szerokich fi larów, gdyż siły parcia

na ogół zachodzi potrzeba budowy mostu nad jazem,

przenoszone są na próg, a wysokość filara jest prak-

w celu wprowadzenia ciężkiego sprzętu do montażu/

tycznie równa wysokości powłoki. Jedyną wadą tego

demontażu ciężkich elementów stalowych oraz za-

zamknięcia jest ograniczona wysokość piętrzenia do

mknięć remontowych. W przypadku zamknięć bukła-

około 4–5 m. Koszt budowy 1 stopnia ESR szacuje

W celu osiągnięcia normalnego poziomu piętrzenia przy

Powłoka tworząca szczelny walec pojemnika (bukłaka),

kowych taka potrzeba nie zachodzi. W razie awarii

się na kwotę od 300 do 800 mln zł – w zależno-

przepływach mniejszych od miarodajnych, przewidzia-

umocowana wzdłuż jednej lub dwu jego tworzących

zamknięcia, można wykonać naprawę z jednostki pły-

ści od biegu rzeki. Ideę ESR ukazują dwa poniższe

no założenie na progu zamknięć gumowych (bukłako-

do płyty betonowej jazu, po napełnieniu wodą przybie-

wającej (pontonu) lub/i zastosować zamknięcia kozło-

rysunki.

wych), napełnionych wodą. Są to zamknięcia wykonane

ra odpowiedni kształt i przegradza koryto, powodując

z mieszanek kauczukowych odpornych na zmienne wa-

powstanie spiętrzenia. Nadmiar wody dopływającej do

runki atmosferyczne, wzmocnione włóknami poliamido-

jazu przelewa się nad zamknięciem, powodując zmianę

wymi, o przekroju zbliżonym do walca. W celu uzyska-

kształtu powłoki.

Źródło: opracowanie własne.

nia założonego poziomu piętrzenia napełnia się je wodą

Rysunek 1. Stopień ekologicznej stabilizacji rzeki

pod ciśnieniem ok. 0,5 m słupa wody (0,05 atm.). Za-

Napełnianie i opróżnianie może następować za pomo-

mknięcia te spełniają następujące warunki:

cą pomp, grawitacyjnie lub obydwoma tymi sposoba-

– łatwe i szybkie opuszczanie zamknięć (polegające na

mi. W korpusie jazu zabudowuje się przewody i zawo-

spuszczaniu wody) na czas przejścia wielkich wód,

ry do odprowadzenia powietrza w czasie napełniania

– dobra praca zamknięć w warunkach zimowych

jej wodą.

(w okresie ujemnych temperatur włącza się obieg
wody w powłoce zapobiegający ich zamarzaniu; nie

Z boków powłoka walca mocowana jest do fi larów.

ma potrzeby ich rozmrażania; łatwe przepuszczanie

Konstrukcja fundamentu, płyty jazowej i skrzydeł nie

lodów),

różni się istotnie od spotykanych w innych jazach.

– trwałość – odporność na zmienne warunki atmosferyczne; trudne do zniszczenia, a ewentualne uszko-

Grubość stosowanej powłoki mieści się w przedziale

dzenia nie powodują nagłej utraty piętrzenia,

od 4 do 12 mm.

– wytrzymałość na działanie wody niosącej duże ilości
rumowiska (wody powodziowe po deszczach nawalnych).

Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 3. Jaz bukłakowy na rzece

Raport Żegluga Śródlądowa – Wisła

Tabela. Nowa Ekologiczna Stabilizacja Wisły
Lp.

Stopień

km liczony
od ujścia [km]

NPP
[m npm]

Uwagi

1

Warszawa Północ

412

80,00

2

Czosnów (po ujścia Narwii)

388

75,30

3

Wilków Polski

370

71,00

4

Wyszogród (pow. Bzury)

355

67,60

5

Kępa Polska

330

63,20

6

Liszno (pow Płocka)

314

60,00

7

Włocławek

266,5

57,30

istniejący

8

Siarzewo

233

46,00

projektowany przez ENERGA SA

9

Złotoria (Drwęca)

214

41,10

10

Smolno (pon Torunia)

190

36,50

11

Fordon

175

33,30

12

Kozielec

153

30,10

13

Chełmno

134

27,00

14

Nowe Marzy (pow. A1)

115

23,00

15

Nowe

90

18,80

16

Korzeniewo

73

15,60

17

Biała Góra

55,5

13,00

18

Kończewice

35

9,50

Źródło: materiały własne.
Jak widać w powyższym zestawieniu, możliwe jest

Wisły będzie korzystna nie tylko dla rozwoju polskiej

Zaletami zamknięcia powłokowego są: szybkość i pro-

W celu użeglownienia Wisły do IV klasy drogi wodnej

uzyskanie ponad 400 km odcinka drogi wodnej

żeglugi śródlądowej, ale również dla całej gospodarki

stota montażu niewymagającego ciężkich żurawi ani du-

na odcinku od Warszawy do ujścia Wisły, musiałoby

IV klasy. Wstępnie szacuje się, że koszt budowy eko-

narodowej.

żej liczby specjalistów, niski koszt konstrukcji, kilkakrotnie

powstać kilkanaście stopni ESR. Byłoby ich oczywi-

logicznej stabilizacji Wisły na odcinku od Warszawy

mniejszy niż zamknięcia stalowego, szybkość zamykania

ście około dwa razy więcej niż przy klasycznej kaska-

do ujścia (bez elektrowni wodnych oraz stopnia Sia-

i otwierania. Powłoki takie stosowane są z powodzeniem

dyzacji rzeki według programu z lat 70. XX w. Jednak

rzewo), wyniesie około 12 mld złotych, co daje kwo-

od wielu lat m.in. w Czechach i Japonii. W kraju dotych-

szacuje się, że koszt ich budowy będzie o 40–60%

tę ok. 30 mln zł za 1 km drogi wodnej. Jest to cena

czas zastosowano kilka jazów „gumowych” (m.in. Żagań

niższy niż budowa klasycznej kaskady, nie wspomi-

o około 25% niższa niż cena budowy 1 km autostrady

na rzece Bóbr, w Połańcu przy ujęciu wody z Wisły do

nając o kosztach środowiskowych, które będą kilka-

w Polsce. Jeżeli weźmie się pod uwagę inne korzyści

elektrowni, w Waksmundzie na rzece Dunajec, w Sza-

krotnie niższe.

(poprawa ochrony przeciwpowodziowej, poprawa eko-

flarach na Białym Dunajcu). Kilkunastoletnia eksploatacja

systemów zależnych od wody, zmniejszenie bezrobo-

tych zamknięć sprawdziła się w ekstremalnych warun-

W poniższej tabeli przedstawiono wstępne, propono-

cia, rozwój energetyki wodnej, poprawa warunków dla

kach pogodowych (temp. od –35 do +35 stopni Cel-

wane lokalizacje stopni ESR na odcinku od Warszawy

rolnictwa, rozwój turystyki itd.), ekologiczna stabilizacja

sjusza), przepływy do około 3000 m /s.

do ujścia Wisły.

3
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infrastruktura i energetyka

Mariusz Gajda,
właściciel, projektant i konsultant w Biurze
Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska, M&I Gajda
Gdańsk. Były Przewodniczący w Międzynarodowej
Komisji Odry przed Zanieczyszczeniem. Były
Wiceprzewodniczący Komitetu Sterującego
w Programie dla Odry – 2006. Były Prezes KZGW
w Warszawie. Przewodniczący Rady Nadzorczej –
Przedstawiciel MŚ w Wojewódzkim Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz
w Wojewódzkim Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zrów now ażony rozw ój
polskiej gospodarki

źródło: www.unsplash.com
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Droga Wodna Wisły
– nowoczesny powrót
do przeszłości

Mieczysław Struk,
Marszałek Województwa Pomorskiego

Raport Żegluga Śródlądowa – Wisła

W efekcie nie ma w Europie drugiego takiego jak Polska

transportowych. Jednym z nich jest Korytarz Bałtyk

kraju, który ma dobrze rozwiniętą sieć rzeczną, a jedno-

– Adriatyk, a drugim – Via Hanseatica łącząca klu-

cześnie śladowy udział transportu śródlądowego w cał-

czowe porty morskie i ośrodki miejskie na południo-

kowitej wielkości przewozów towarowych. Nasz kraj jest

wym brzegu Bałtyku. Klaster portowy Gdańsk–Gdy-

„białą plamą” na mapie europejskiej sieci rzek i kanałów

nia to jeden z największych zespołów portowych na

żeglownych. Polska stanowi barierę oddzielającą system

Bałtyku pełniący funkcję bramową w Korytarzu Bałtyk

dróg wodnych Europy Zachodniej od systemu dróg wod-

– Adriatyk – zarówno wobec obszaru całej Polski, jak

nych Europy Wschodniej. Żeglowne rzeki o międzyna-

też dla części obszarów innych państw, włączając

rodowym znaczeniu kończą się praktycznie na polskiej

Ukrainę. Pozycja konkurencyjna tego klastra porto-

granicy z Niemcami i zaczynają znów kilkanaście kilome-

wego wyraźnie rośnie, czego przejawem jest 23%

trów za granicą wschodnią. Niezadowalający stan pol-

wzrost przeładunków ogółem (do poziomu blisko

skich dróg wodnych to sytuacja, w której tracą wszyscy

52 mln ton) w ciągu ostatnich 5 lat (2010–2014). Co

(Polska i jej sąsiedzi), a zwłaszcza ci, którzy potrafią liczyć

ważniejsze w tym czasie nastąpił ponad dwukrotny

koszty utraconych korzyści oraz koszty (np. środowisko-

wzrost obrotów kontenerowych, które w roku 2014

we i społeczne) wynikające z wieloletnich zaniedbań.

przekroczyły 2 mln TEU, co sprawiło, że na Bałtyku jest tylko jeden port kontenerowy (St. Petersburg)

jął Porozumienie o Śródlądowych Drogach Wod-

W

nych Międzynarodowego Znaczenia (dalej: AGN).

kręgosłupem transportowym Europy. Mieszka

kom właściwe parametry eksploatacyjne. Wskazuje

nad nimi blisko połowa mieszkańców UE. Mają one

ona również na potrzebę realizacji brakujących w tej

potencjał, aby przejąć znaczącą część oczekiwanego

sieci szlaków, a także rozbudowy tych szlaków, które

przyrostu zapotrzebowania na transport w UE. Sza-

mogą mieć dla Europy duże znaczenie transportowe

cuje się, że tam, gdzie funkcjonują zagospodarowa-

w przyszłości.

Żegluga śródlądowa, która jest w Polsce

większy niż klaster Gdańsk–Gdynia. W dużej mierze

strategiczną koniecznością

o tak dynamicznych zmianach zdecydowała budowa
Głębokowodnego Terminalu Kontenerowego (DCT)

Konwencja ta zaleca stworzenie europejskiej sieci

Województwo pomorskie znajduje się w strefie od-

w Gdańsku i jego bezpośrednie oceaniczne połą-

odne szlaki śródlądowe są najstarszym

dróg wodnych, przypisując poszczególnym odcin-

działywania dwóch ważnych dla Europy korytarzy

czenie z Szanghajem.

Rysunek 1. Międzynarodowe drogi wodne na terenie Polski

ne szlaki śródlądowe, aż do 40% transportu towarów
jest realizowane przy ich wykorzystaniu. Te z pozoru

Zgodnie z zapisami AGN przez Polskę przebiegają trzy

dość oczywiste i sprawdzone w gospodarczej rzeczy-

drogi wodne: E-30 (Odra) łącząca Morze Bałtyckie

wistości stwierdzenia, które rozumieją i dyskontują na

z Dunajem, E-40 łącząca Bałtyk – przez Wisłę i Bug

przykład w Austrii, Belgii, Czechach, Francji, Holandii,

– z Dnieprem i Morzem Czarnym oraz E-70 łącząca

Niemczech, Rosji, Rumunii, a także na Białorusi, Słowa-

Holandię z Rosją i Łotwą i przebiegająca w Polsce od

cji, Węgrzech i Ukrainie, w Polsce wciąż wydają się nie

Kanału Odra–Hawela do ujścia Warty, następnie dro-

obowiązywać. Po pierwsze można, a po drugie trze-

gą wodną Odra–Wisła, a następnie Wisłą i Nogatem

ba to zmienić, wychodząc z zaklętego kręgu niemocy,

(Szkarpawą) do Elbląga. Niestety Polska dotychczas

stosowania rozwiązań zastępczych i unikania decyzji.

nie ratyfikowała AGN. Przystąpienie naszego kraju do
tej konwencji oznaczałoby wolę wywiązania się z jej

Konwencja, która się w Polsce nie przyjęła

postanowień, a więc konieczność realizacji wielu określonych w niej inwestycji prowadzących do osiągnięcia

W roku 1996 Stały Komitet Transportu Wewnętrz-

przez ww. drogi wodne w Polsce co najmniej IV klasy

Źródło: W. Majewski, Wykorzystanie Dolnej Wisły do celów energetycznych i żeglugowych.

nego Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ przy-

żeglugowej.

Stan gospodarki wodnej w Polsce, Warszawa 2011.
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Raport Żegluga Śródlądowa – Wisła

Prognozy przeładunkowe dla kontenerów w klastrze

Polski. To nie jest odległa idea wynikająca z przesłanek

gospodarczego, społecznego i środowiskowego. Ten

pliwie szlak ten ma odpowiedni potencjał, aby przejąć

portowym Gdańsk–Gdynia mówią nawet o poziomie

teoretycznych, ale gospodarcza konieczność sygnalizo-

kontekst jest jednak kluczowy, ponieważ użeglownienie

dużą część oczekiwanego przyrostu zapotrzebowania

5,5 mln TEU w roku 2020. Są one realistyczne, biorąc

wana coraz częściej przez liczne podmioty gospodarcze

głównych arterii rzecznych w Polsce daje także istot-

na transport w Polsce, zapewniając niski poziom od-

pod uwagę m.in. uruchomioną już rozbudowę (np. DCT

kształtujące rynek transportowy w naszym kraju.

ne pozatransportowe korzyści, których nie można po-

działywania na środowisko, efektywność ekonomiczną

minąć w odpowiedzialnym, całościowym i wieloletnim

i energetyczną, a także wysoki poziom bezpieczeństwa

rachunku ekonomicznym.

i sprawne połączenia z innymi środkami transportu.

W rachunku tym – obok korzyści związanych ze zmniej-

Optymalnie zaplanowane i skutecznie skoordynowa-

2) lub modernizację terminali kontenerowych w portach,
a także realizowane inwestycje w Pomorskim Centrum

(Często pomijane) korzyści

Logistycznym w Gdańsku, zaawansowane prace kon-

z zagospodarowania szlaków wodnych

cepcyjne nad tzw. Doliną Logistyczną w Gdyni, czy
wreszcie projektowany wstępnie tzw. suchy port w Za-

Rozwój transportu oparty o multimodalne korytarze

szeniem energochłonności, poprawą konkurencyjności

ne programy infrastrukturalne w obszarze transportu

jączkowie Tczewskim. Są one realistyczne, uwzględ-

transportowe nie może odbyć się z pominięciem trans-

i redukcją środowiskowych oddziaływań transportu – na-

mają zdolność do wywołania tzw. efektu podażowego,

niając także planowane oddanie do eksploatacji całej

portu wodnego śródlądowego. Przeniesienie ładunków

leży uwzględnić także wzrost możliwości produkcji energii

a więc do trwałego zwiększenia zdolności wytwórczych

autostrady A-1 i dokończenie modernizacji linii kolejowej

na szlaki śródlądowe niesie ze sobą szereg korzyści,

odnawialnej w oparciu o zasoby wodne rzek, poprawę

i konkurencyjnych danej gospodarki, co przekłada się

CE65 (Trójmiasto–Śląsk), a także modernizację kolejo-

m.in. obniżenie jednostkowych kosztów transportu, po-

jakości zaopatrzenia gospodarki w wodę, a także wzrost

na strukturalne zmiany na rynku pracy. Wydaje się, że

wych przejść granicznych z Czechami i Słowacją.

prawę poziomu bezpieczeństwa w transporcie, wzrost

bezpieczeństwa na obszarach zagrożonych powodzią

w roku 2011 poczyniono w Polsce ważny krok w stronę

wydajności prac przeładunkowych i przepustowości

oraz poszerzenie oferty turystycznej i rekreacyjnej.

przygotowania takiego programu dla transportu wodne-

Realizacja tych i wielu innych zamierzeń publicznych

w portach i terminalach (np. poprzez przeładunek typu

oraz prywatnych będzie z jednej strony sprzyjać wzro-

„burta-burta” na redzie), a także – co zyskuje na zna-

Wymienione wyżej pozatransportowe korzyści użeglow-

dokument pt. „Program rozwoju infrastruktury transpor-

stowi potencjału przeładunkowego w portach i w ich

czeniu – redukcję środowiskowych oddziaływań trans-

nienia rzek prowadzą do poprawy jakości życia i wzro-

tu wodnego śródlądowego w Polsce”. Niestety niewiele

bezpośredniej strefie oddziaływania, a z drugiej będzie

portu. Zmniejszenie środowiskowych kosztów transpor-

stu aktywności społeczno-gospodarczej często w skali

wiadomo o działaniach podjętych w celu nadania temu

wymuszać poszukiwanie nowych rozwiązań infrastruk-

tu wynika zarówno z efektu redukcji kongestii, a tym

ponadlokalnej. Ma to szczególne znaczenie dla obsza-

dokumentowi charakteru wykonawczego. Czas działa

turalnych, które pozwolą na sprawne rozprowadzenie

samym redukcji emisji spalin w transporcie samocho-

rów strukturalnie słabych, o czym mogliśmy się prze-

na naszą niekorzyść, a rachunek kosztów wynikających

do głównych ośrodków miejskich Europy Środkowej

dowym, a także z redukcji zapotrzebowania na energię

konać na przykładzie projektu pt. Pętla Żuławska, w ra-

ze skali zaległości i utraconych korzyści – rośnie. Nikt

i Wschodniej rosnącej masy ładunkowej, która będzie

w transporcie wodnym, co sprzyja zmniejszeniu emisji

mach którego w ostatnich latach w obszarze delty Wisły

nie korzysta na utrzymywaniu się status quo.

się koncentrować w portach Gdańsk–Gdynia.

CO2. Warto podkreślić, że wyniki badań prowadzonych

powstały cztery porty żeglarskie i dziewięć przystani.

w Holandii wskazują na to, że transport wodny śródlą-

We wszystkich kalkulacjach warto też brać pod uwa-

Sukces tych działań uzależniony jest w dużej mierze

dowy może zużywać trzykrotnie mniej paliwa, emitując

gę to, o ile – dzięki użeglownieniu rzek i przeprowa-

od reaktywowania żeglugi towarowej na Wiśle. Trudno

pięciokrotnie mniej CO2 niż transport kołowy.

dzaniu niezbędnych prac regulacyjnych – zmniejszą się

Na przełomie XV i XVI wieku Gdańsk, wykorzystując po-

finansowe, ekonomiczne i społeczne koszty likwidacji

tencjał Wisły, urósł do rangi największego portu na Bałty-

bowiem sobie wyobrazić, żeby w roku 2020 możli-

go. Na zlecenie Ministra Infrastruktury powstał wtedy

* * *

we było wyprowadzenie z portów Gdańsk–Gdynia na

Korzyści płynące z rozwoju żeglugi śródlądowej są

skutków powodzi. Wzrost częstotliwości ekstremalnych

ku i osiągnął status europejskiej metropolii, włączając się

przykład około 15 tys. TEU dziennie wyłącznie przy

możliwe do osiągnięcia przy założeniu, że zaakceptu-

zjawisk pogodowych sprzyja bowiem zwiększeniu ryzy-

w główny nurt relacji gospodarczych ówczesnej Europy.

wykorzystaniu transportu drogowego i kolejowego.

jemy wysokie nakłady inwestycyjne związane w pierw-

ka wystąpienia powodzi, o czym wielokrotnie i dobitnie

Powrót do sytuacji sprzed 500 lat jest trudny do wyobra-

Obecnie realizowana, a także planowana infrastruktu-

szej kolejności z nadrobieniem wieloletnich zaniedbań

przekonaliśmy się w Polsce w ciągu ostatnich 20 lat.

żenia bez poważnego potraktowania drogi wodnej Wisły.

ra transportu lądowego nie jest przygotowana na ta-

infrastrukturalnych m.in. w zakresie konstrukcji hydro-

kie obciążenia, na koszty (finansowe, środowiskowe) jej

technicznych. Koszty te są oczywiście wysokie i moż-

Działania, które należy podjąć

dalszej rozbudowy oraz utrzymania, a także właściwie

na je mierzyć w dziesiątkach miliardów złotych. Budzą

policzone koszty zewnętrzne transportu drogowego.

one w związku z tym częstą i niestety skuteczną nie-

Realizacja polskiego interesu gospodarczego wymaga,

chęć (sprzeciw) tych, którzy twierdzą, że są one nie-

aby w ciągu 10–15 lat wzmocnić istotnie rangę szlaku

Musimy się zatem przygotowywać do wykorzystania al-

akceptowalnie wysokie, a przede wszystkim nieuza-

wodnego Wisły. Polska powinna ratyfikować konwencję

ternatywnej gałęzi transportu, jaką jest żegluga śródlądo-

sadnione ekonomicznie. Być może takie rozumowanie

AGN i zadbać o to, aby szlak Gdańsk – Bydgoszcz –

wa. Drogi wodne Wisły i Odry powinny stać się integral-

nie byłoby pozbawione częściowo racji, gdyby patrzeć

Warszawa – wschodnia granica UE stał się elementem

nym i efektywnym elementem systemu transportowego

na drogi wodne śródlądowe bez szerszego kontekstu

transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Niewąt-

Mieczysław Struk,
Marszałek Województwa Pomorskiego. Wieloletni
burmistrz Jastarni, radny Sejmiku Województwa
Pomorskiego. Od 2010 r. nieprzerwanie pełni funkcję
Marszałka Województwa Pomorskiego. Współinicjator
inwestycji ekologicznych, m.in. dotyczących
gospodarki wodno-ściekowej, ścieżek rowerowych
oraz przystani żeglarskich. Został wyróżniony Nagrodą
im. Grzegorza Palki oraz Złotym Medalem „Za zasługi
dla ochrony środowiska”. W roku 2013 odznaczony
Złotym Krzyżem Zasługi.
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Żegluga śródlądowa
– wykorzystanie
i zagospodarowanie
potencjału rzeki Wisły

Raport Żegluga Śródlądowa – Wisła

wanie dróg wodnych do współczesnych potrzeb trans-

– wykorzystanie potencjału transportowego i hydroener-

portu wodnego, turystyki oraz transportu intermodalnego.

getycznego Wisły z uwzględnieniem zasad zrównowa-

W przypadku regionu Mazowsza rewitalizacja rzeki Wisły

żonego rozwoju przy uwzględnieniu ograniczeń wyni-

oznacza ogromne nakłady finansowe wiążące się jed-

kających z występowania obszarów NATURA 2000;

nocześnie z powstaniem nowych miejsc pracy. Jest to

– poprawy stanu infrastruktury przeciwpowodziowej na

z punktu widzenia gospodarki regionu niezmiernie ważny

Wiśle, w tym także poprzez tworzenie polderów za-

argument. Przywrócenie żeglowności na szlaku wodnym

lewowych.

może stać się impulsem do realizacji wielu nowych inweAdam Struzik,

stycji w takich dziedzinach gospodarki jak np. transport,

W „Polityce poprawy dostępności i efektywności trans-

przemysł turystyczny, maszynowy, budowniczy.

portowej województwa” wprowadzono ustalenia doty-

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Ż

czące przywrócenia żeglowności rzeki Wisły jako fragPomimo braku rozwiązań dla drogi wodnej E40

mentu projektowanej Międzynarodowej Drogi Wodnej

w dokumencie wyrażającym politykę przestrzenną

E40 na odcinku od granic województwa mazowieckie-

państwa, tj. „Koncepcji Przestrzennego Zagospodaro-

go do Warszawy w ramach inicjatywy „Dolna Wisła”,

wania Kraju 2030” i wskazania tej drogi jedynie jako

budowy i odbudowy infrastruktury nabrzeżnej, popra-

brakującego połączenia w europejskim systemie dróg

wy warunków nawigacyjnych na Wiśle od Płocka do

wodnych, Samorząd Województwa Mazowieckiego

Warszawy, Kanale Żerańskim, przywrócenia właści-

zawarł w swoich podstawowych dokumentach strate-

wej funkcji portom rzecznym w Warszawie i Płocku.

swoim tramwajem wodnym coraz odważniej zachęcają

gicznych zapisy odnoszące się do transportu wodne-

Polityka ta odnosi się również do wykorzystania rzek

mieszkańców do korzystania z uroków i zalet rzeki Wisły.

go, biorąc pod uwagę zachodzące zmiany i tendencje

w celach turystycznych i rekreacyjnych m.in. poprzez

w prowadzeniu europejskiej polityki rozwojowej.

uruchomienie tramwaju wodnego Warszawa–Pułtusk

egluga śródlądowa rzeką Wisłą i jej do-

Warto pamiętać też o gospodarczym wykorzystaniu

pływami stanowiła w przeszłości jeden z pod-

rzeki przez mazowieckie miasta w przeszłości. Płock,

W „Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do

stawowych czynników wzrostu gospodarczego

historyczna stolica Mazowsza, w latach sześćdziesią-

2030 roku. Innowacyjne Mazowsze” poprzez realizację

Polski, a także samego Mazowsza. W szczegól-

tych ubiegłego wieku posiadał największą stocznię

celu strategicznego „Poprawa dostępności i spójności

„Polityka wzrostu atrakcyjności turystycznej” zawarta

ności w okresie od XV do XVII wieku Polska była naj-

rzeczną w Polsce produkującą jednostki pływające.

terytorialnej regionu oraz kształtowanie ładu przestrzen-

w „Planie zagospodarowania przestrzennego woje-

większym europejskim dostawcą zboża, znaczącym

W latach 1966–1973 w porcie stworzono infrastrukturę

nego” w obszarze „Przestrzeń i transport” zawarto za-

wództwa mazowieckiego” odnosząca się do rozwoju

dostawcą drewna, soli i produktów rzemiosła. Produkty

przeładunkowo-składową, w tym charakterystyczny si-

pisy dotyczące integracji systemów transportowych

infrastruktury na potrzeby turystyki przyrodniczej i kwa-

transportowane były do Europy Zachodniej przez port

los zbożowy oraz infrastrukturę dojazdową dla transpor-

i rozwoju transportu kombinowanego towarów. Ozna-

lifikowanej, zawiera ustalenia dotyczące m.in. uporząd-

w Gdańsku, a miasto to było w 1600 roku największym

tu drogowego i kolejowego. Zdolność przeładunkowa

cza to, że transport multimodalny powinien korzystać

kowania istniejącej sieci szlaków turystycznych i ście-

skupiskiem ludności w Polsce.

osiągała w tym czasie 800 tys. ton. W porcie przeła-

również z możliwości, jakie oferuje Wisła w zakresie

żek przyrodniczo-edukacyjnych oraz wyznaczania

dowywano produkty własne oraz ładunki transporto-

wodnego transportu śródlądowego.

i urządzania nowych, w tym szlaków ponadregional-

(Gnojno), Góra Kalwaria–Warszawa oraz funkcjonowanie tramwaju wodnego w Warszawie.

Na terenie Mazowsza znajdują się miasta blisko związa-

wane na trasie Śląsk – porty morskie Gdańsk i Gdy-

ne z królową polskich rzek. Stolica Polski – Warszawa

nia. Obecnie spośród wszystkich portów rzecznych na

Z kolei „Plan zagospodarowania przestrzennego woje-

zagospodarowania turystycznego zbiorników wodnych,

zaczyna zauważać coraz więcej korzyści, a coraz mniej

Wiśle większość jest wyłączona z eksploatacji albo nie

wództwa mazowieckiego” odnosi się do problematyki

przede wszystkim Zbiornika Włocławskiego oraz rzek

zagrożeń płynących z położenia nad rzeką Wisłą i roz-

spełnia żadnych funkcji służących przeładunkom towa-

rzeki Wisły jako elementu zintegrowanej polityki planowa-

regionu z przystaniami i wypożyczalniami kajaków.

poczęła trend odwracania w kierunku wody. Także inne

rowym. Porty rzeczne Wisły przestały stanowić natural-

nia i zarządzania przestrzenią, co daje możliwość powią-

miasta coraz częściej doceniają potencjał turystyczny

ne zaplecze dla portu morskiego w Gdańsku.

zania zagadnień ekologicznych, hydrologicznych, gospo-

Jednocześnie „Plan zagospodarowania przestrzennego

darczych i społecznych. Wskazując obszar problemowy

województwa mazowieckiego”, w ustaleniach dedykowa-

i rekreacyjny jaki płynie wraz z rzeką. Nowy Dwór Ma-

nych m.in. wodnych (Szlak Batorego na Wiśle), rozwoju

zowiecki unikalnie położony na skrzyżowaniu dwóch rzek

Obecne tendencje w polityce Unii Europejskiej w zakre-

Doliny Środkowej Wisły, Plan ustalił zasady zagospoda-

nych obszarom funkcjonalnym Płocka i jego otoczenia

– Wisły i Narwi, Czerwińsk nad Wisłą czy Wyszogród ze

sie żeglugi śródlądowej ukierunkowane są na przystoso-

rowania przestrzennego tego obszaru obejmujące m.in.:

oraz obszaru funkcjonalnego położonego wokół Mazo-
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wieckiego Portu Lotniczego Warszawa Modlin wprowa-

praktyk pozwala na optymalizację zagospodarowania

podjęta przez konsorcjum holenderskich firm, wspierana

Wisły, a ich wyniki prezentowane na wydarzeniach pro-

dza określone zasady gospodarowania przestrzenią. Dla

przestrzeni dolin rzecznych, wykorzystanie określonych

przez rząd holenderski skierowana jest do samorządów

mujących śródlądowy transport wodny.

ośrodka regionalnego, jakim jest miasto Płock wprowa-

narzędzi realizacyjnych oraz uniknięcie zbędnych kosztów

lokalnych, organizacji pozarządowych (NGO), przedsię-

dzono m.in. zasadę równowagi pomiędzy wykorzysta-

przestrzennych, środowiskowych i społecznych. Skłania

biorców, którzy przedkładają współpracę lokalną, regio-

Podejmowane działania związane z rewitalizacją Wisły

niem gospodarczym Wisły a ochroną środowiska i prze-

również do zmiany podejścia i sposobów planowania,

nalną ponad konkurowanie i respektują kulturę otwarto-

stanowią ogromną szansę dla rozwoju wszystkich re-

ciwdziałaniem zagrożeniu powodziowemu. Dla obszaru

które powinny uwzględniać uwarunkowania zarówno śro-

ści na dzielenie się wiedzą.

gionów położonych nad Wisłą. Umożliwią one w szcze-

sąsiadującego z portem lotniczym w Modlinie wprowa-

dowiskowe, jak i społeczno-gospodarcze obszaru.

gólności odciążenie transportu drogowego, ograni-

dzono zasadę zrównoważonego rozwoju gospodarczego

3. INWAPO – „Modernizacja Wodnych Dróg

czenie emisji spalin i zwiększenie bezpieczeństwa

z wykorzystaniem istniejącego potencjału obszaru oraz

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaangażowa-

Śródlądowych i Portów Morskich”

przewozów, ożywienie gospodarcze na terenach leżą-

rozwój funkcji logistycznych i biznesowych.

ny jest w realizację następujących projektów:

Celem projektu było zwrócenie uwagi na potrzebę

cych w obszarze oddziaływania portów oraz powstanie

poprawy stanu rzek i ich niewykorzystanego poten-

inwestycji zapewniających nowe miejsca pracy.

Zapisy Planu pozwalają na długofalowe planowanie rozwo-

1. Korytarz transportowy Bałtyk – Adriatyk

cjału, a także promowanie atrakcyjności efektywnego

ju, przygotowanie narzędzi wspomagających rewitalizację

Podstawowym celem projektu jest wzmocnienie strate-

i ekologicznego transportu wodnego. W ramach pro-

Wisły i przywrócenie jej znaczenia gospodarczego. Od-

gicznych powiązań krajów i regionów na osi północ-po-

jektu powstało również szereg analiz i raportów doty-

powiednie wykorzystanie potencjału Wisły to także szan-

łudnie poprzez poprawę ich dostępności transportowej,

czących aktualnej sytuacji infrastrukturalnej na Wiśle

sa na rozwój regionu i możliwość rozwiązania problemów

intensyfikację transportu i promocję nowych kierunków

oraz studium techniczno-ekonomiczno -środowiskowe

powodziowych, transportowych czy energetycznych. Po-

przepływu ludzi i towarów. W ramach inicjatywy przed-

rewitalizacji i przywrócenia żeglowności Dolnej Wisły

nadto rozwój żeglugi śródlądowej daje impuls dla rozwoju

stawiciele 7 polskich województw, w tym województwa

na odcinku Warszawa–Gdańsk. Raporty powstałe na

turystyki, portów rzecznych oraz przemysłu stoczniowego.

mazowieckiego podpisali list intencyjny w sprawie za-

rzecz projektu dostępne są dla wszystkich zaintere-

cieśnienia współpracy międzyregionalnej na rzecz two-

sowanych oraz osób zaangażowanych w rewitalizację

Zintegrowane zarządzanie przestrzenią regionu Ma-

rzenia warunków rozwoju dla Korytarza Transportowego

zowsza obejmuje również udział Województwa Mazo-

Bałtyk – Adriatyk w Polsce. Korytarz Bałtyk – Adriatyk

wieckiego w inicjatywie dotyczącej aktywizacji gospo-

w przyszłości może się stać kluczowym czynnikiem

darczej wzdłuż projektowanej Międzynarodowej Drogi

rozwoju gospodarczego Polski i regionów ulokowanych

Wodnej E40 na odcinku Gdańsk–Bydgoszcz–Toruń–

wzdłuż trasy jego przebiegu. Wynikiem współpracy jest

Warszawa. Partnerami Mazowsza w tym przedsięwzię-

powołanie w 2012 r. Stowarzyszenia Polskich Regio-

ciu są samorządy województw: kujawsko- pomorskie-

nów Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk.

go, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i lubelskiego.
Podpisany list intencyjny w tej sprawie zakłada m.in.

2. Partners for International Business (PIB) –

opracowanie projektu zintegrowanego programu rozwo-

projekt pn. „Wisła – cooperating towards so-

ju dla Dolnej Wisły ze wskazaniem listy priorytetowych

lutions”

inwestycji i planem ich realizacji oraz zwiększenie atrak-

Partners for International Business (PIB) jest programem

cyjności gospodarczej regionów poprzez rozwój trimo-

rządowym wspierającym rozwój współpracy między Ho-

dalności w transporcie śródlądowym i zintegrowanie jej

landią i Polską. Porozumienie o współpracy między wo-

z międzynarodową siecią transportową TEN-T.

jewództwem mazowieckim a holenderskim konsorcjum
firm na rzecz realizacji pierwszego w Polsce projektu

Dopełnieniem działalności województwa mazowieckiego

w ramach rządowego programu Holandii Partners for

w zakresie wykorzystania i zagospodarowania potencjału

International Business dla sektora wodnego podpisano

rzeki Wisły jest udział Samorządu Województwa w mię-

25 czerwca 2014 r. Projekt pn. „Wisła – cooperating

dzynarodowych projektach. Współpraca z różnymi part-

towards solutions” obejmować będzie Międzynarodo-

nerami europejskimi oraz możliwość poznania dobrych

wą Drogę Wodną E40 Warszawa–Gdańsk. Inicjatywa
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Perspektywy rozwoju
społeczno-gospodarczego województwa
śląskiego jako polskiego regionu Korytarza
Transportowego Bałtyk – Adriatyk
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wództwa śląskiego przebiegają trzy szlaki kolejowe, zali-

ronami obwałowań. Z pewnością będzie to niezwykle

czane do międzynarodowej sieci AGC: E-90, E-59, E-65.

atrakcyjny szlak turystyczny. Nie wolno więc przekreślać potencjału gospodarczego, jaki drzemie w Małej

Wojciech Saługa,

Korytarz Transportowy Bałtyk – Adriatyk jako jeden z ba-

Wiśle. To przepiękna rzeka, atrakcyjna przyrodniczo

zowych europejskich korytarzy transportowych daje duże

i krajobrazowo, a przy tym niezwykle ważna — przy-

możliwości rozwojowe, pozwalając pełniej wykorzystać

pisana jej rola „królowej polskich rzek” – mogłaby zo-

naturalne predyspozycje województwa śląskiego. Mówi-

stać wykorzystana jako element naszego dziedzictwa,

my tu jednak cały czas o szlakach drogowych i kolejo-

integrującego społeczności nadwiślańskich regionów

wych oraz transporcie powietrznym. Jeżeli chodzi o że-

przy ich naturalnej różnorodności.

glugę śródlądową, to obecnie w województwie śląskim do

Marszałek Województwa Śląskiego

żeglownych dróg wodnych zalicza się właściwie śląski od-

W odniesieniu do funkcjonujących obecnie w woje-

cinek Kanału Gliwickiego, stanowiącego element Odrzań-

wództwie śląskim odcinków dróg wodnych to są częś-

skiej Drogi Wodnej. Jeśli chodzi o drogę wodną Wisły,

cią Odrzańskiej Drogi Wodnej. Należą do nich:

mamy teoretyczną możliwość uzyskania dostępu do Drogi

• Kanał Gliwicki (droga wodna III klasy, która umoż-

Wodnej Górnej Wisły, która liczy około 280 km, zaczyna-

liwia połączenie województwa śląskiego z Europą

jąc od ujścia Przemszy do Wisły i sięgając do ujścia rzeki

Zachodnią przez Wrocław, Szczecin i kanały śród-

W regionie działa wiele dużych koncernów przemysło-

Sanny. Początkowy odcinek Drogi Wodnej Górnej Wisły

lądowe Niemiec),

W

wych i wydobywczych opierających swoją działalność

jest zlokalizowany na granicy między województwem ślą-

• rzeka Odra (km 51,2–98,6; fragment rzeki zlokalizo-

na eksporcie i imporcie dóbr oraz towarów. Stąd duża

skim i małopolskim. Niemniej jednak, z uwagi na brak

wany na terenie województwa śląskiego to droga

ojewództwo śląskie to najbardziej uprze-

liczba istniejących powierzchni magazynowych, a także

działającej infrastruktury portowej na terenie województwa

wodna klasy Ia),

mysłowiony obszar kraju i jeden z najbardziej

działających firm przewozowo-spedycyjnych. Dodatkowo

śląskiego, w ogóle z tego szlaku wodnego nie korzysta-

uprzemysłowionych obszarów w Europie, do nie-

usytuowanie Euroterminala w Sławkowie (najdalej na za-

my. Co istotne Droga Wodna Górnej Wisły jedynie na od-

dawna kojarzony z przemysłem ciężkim. Śląskie

chód położonego styku kolei szerokotorowej – 1520 mm

cinku ok. 70 km spełnia warunki klasy drogi wodnej IVb

dysponuje licznymi zasobami naturalnymi, do których na-

– z systemem kolei o standardzie europejskim) czyni

i III, poniżej stopnia wodnego Przewóz mamy do czynienia

Charakteryzując Port w Gliwicach, należy podkreślić jego

leżą m.in.: węgiel kamienny, złoża cynku i ołowiu, pokłady

województwo śląskie naturalnym miejscem do magazy-

z drogą wodną w klasie Ib przez ponad 500 km szlaku

bardzo dogodną dostępność komunikacyjną. W pobliżu

metanu, gazu ziemnego, złoża margli, wapieni, kruszywa

nowania i przeładowywania towarów. Nie zapominając

wodnego. Ponadto warunki nawigacyjne Drogi Wodnej

portu przebiegają autostrady A1 i A4 oraz droga DK88,

naturalnego. Region zajmuje drugie miejsce pod wzglę-

również o ciągłym rozwoju przewozów cargo w Między-

Górnej Wisły są nieustabilizowane i uprawianie żeglugi na

a docelowo planowany jest przebieg DTŚ (Drogowej Trasy

dem wartości eksportu (w eksporcie krajowym).

narodowym Porcie Lotniczym Pyrzowice oraz ogromnym

wielu odcinkach możliwe jest tylko przy podwyższonych

Średnicowej). Ponadto do portu prowadzi linia kolejowa;

zasobie ludzkim, czyli ponad 4-milionowym rynku kon-

stanach wody. Zatem budowa portu rzecznego w celu

na terenie portu funkcjonuje Marina Gliwicka – przystań

Ośrodki logistyczne czy to centra magazynowe, czy prze-

sumentów, należy uznać województwo śląskie jednym

wykorzystania tego krótkiego odcinka Drogi Wodnej Gór-

motorowodna. Wadą kanału jest wysoki stopień zamule-

ładunkowe, zlokalizowane w województwie śląskim, które

z ważniejszych ogniw na trasie korytarza Bałtyk – Ad-

nej Wisły byłaby przedsięwzięciem bardzo ryzykownym

nia. Ponadto problemem jest długość śluz, która każdora-

jest regionem przygranicznym w pasie korytarza Bałtyk –

riatyk z dużą perspektywą na ciągły rozwój.

pod względem ekonomicznym.

zowo umożliwia wykorzystanie tylko jednej barki lub barki

• Port Gliwice (stanowi on początek Odrzańskiej Drogi
Wodnej i Kanału Gliwickiego).

i pchacza, co jest dużym utrudnieniem przy przewozie

Adriatyk, mają ogromne znaczenie dla całej europejskiej
strefy korytarza północ–południe. Przez teren wojewódz-

Od lat dostrzegamy znaczenie położenia województwa

Wydaje się, że w kontekście powyższych faktów, wy-

ładunków. Czynniki te w połączeniu z wysokim stopniem

twa przebiegają dwa główne europejskie szlaki transpor-

śląskiego na mapie transportowej Europy i ciągle podno-

korzystanie gospodarczego potencjału rzeki Wisły

zdekapitalizowania istniejącej infrastruktury wodnej oraz

towe, które biegną z zachodu na wschód i z północy na

simy standardy sieci transportowej. Stąd województwo

warto powiązać z jej walorami przyrodniczymi i tury-

brakiem efektywnego i niezawodnego powiązania z eu-

południe Europy. Ważną rolę odgrywa również dobrze

charakteryzuje się największą gęstością dróg w Polsce,

stycznymi. Wspomnę tu o Wiślanej Trasie Rowerowej

ropejską siecią dróg wodnych, ograniczają możliwości do-

rozwinięta w rejonie śląskim sieć dróg krajowych, co po-

w tym również największym odsetkiem autostrad i dróg

– projektowanym, liczącym ponad 1000 km szlaku ro-

stępu regionu do międzynarodowej komunikacji.

woduje, że Śląsk jest silnym ośrodkiem skupiającym firmy

ekspresowych. W regionie realizowanych jest 50% kra-

werowym, rozpoczynającym się w Wiśle w Beskidach,

z branży transportowej oraz logistycznej.

jowych przewozów kolejowych cargo. Przez teren woje-

a kończącym się przy ujściu Wisły do Morza Bałtyckie-

W długookresowej perspektywie rozwojowej polskich

go. Trasa będzie przebiegać wzdłuż rzeki, również ko-

dróg wodnych przewiduje się podjęcie decyzji w spra-
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wie budowy połączenia wodnego śródlądowego Dunaj–

wiedni rozwój transgranicznej infrastruktury transporto-

Szczególną uwagę należy zwrócić na zespół termi-

skiego, w rejonie Mikołowa, krzyżowały się dwa najważ-

Odra–Łaba (DOL), spełniającego wymogi co najmniej IV

wej. Właśnie pracujemy nad projektem transportowym,

nali zlokalizowany w Sławkowie.

niejsze szlaki transportowe w Europie: Szlak Jedwab-

klasy żeglowności oraz podjęcie decyzji w sprawie bu-

który zidentyfikuje problemy transgranicznej komunikacji

O ich unikalności stanowi to, że są usytuowane na styku

ny ze Szlakiem Bursztynowym. Zresztą, jeśli porównać

dowy Kanału Śląskiego jako konsekwencji projektu DOL.

transportu towarowego na styku trzech krajów.

najdalej na zachód wysuniętego odcinka linii kolejowych

przebieg historycznego Szlaku Bursztynowego z Koryta-

o szerokim rozstawie toru (1520 mm) oraz linii funkcjo-

rzem Transportowym Bałtyk – Adriatyk, łatwo dostrzec,

Współpraca międzynarodowa i integracja

Współpraca z portami morskimi

nujących według standardów europejskich (1435 mm).

że w wielu punktach pokrywają się one ze sobą. Można

gospodarcza województwa śląskiego

oraz pomiędzy żeglugą,

Posiadają wyjątkowe położenie wobec głównych szlaków

więc powiedzieć, że województwo śląskie jest regionem,

z pozostałymi europejskimi regionami

transportem drogowym i kolejowym

komunikacyjnych w regionie, zarówno w odniesieniu do

dla którego położenie wzdłuż Korytarza Transportowego

(w tym rozwój turystyki wodnej)

(multimodalne centra logistyczne)

transportu drogowego, jak i kolejowego. Bezpośrednie

Bałtyk – Adriatyk jest naturalnym stymulatorem rozwoju.

w ramach sieci TEN-T

połączenie z międzykontynentalną Magistralą TranssybeWojewództwo śląskie od lat dostrzega ogromną rolę,

ryjską oraz biegnącym z Chin via Kazachstan tzw. No-

W odniesieniu do dróg wodnych i żeglugi śródlądowej

Śląsk jest silnym ośrodkiem skupiającym firmy z bran-

jaką dla rozwoju gospodarczego odgrywa Morze Bał-

wym Jedwabnym Szlakiem, umożliwia rozwój transportu

jest to, bez wątpienia, bardzo atrakcyjny sposób trans-

ży transportowej oraz logistycznej. Działają one w ra-

tyckie oraz polskie porty morskie. Jak wspominałem

kontenerowego na trasie Daleki Wschód i Azja–Europa

portu. W literaturze podkreśla się niskoemisyjność tego

mach centrów logist ycznych, wewnątrz k tór ych

wspólne działania naszych regionów (pomorskiego

Zachodnia. Terminale obsługują m.in. stałe połączenia

rodzaju transportu. W porównaniu do innych środków

świadczą różnego rodzaju usługi względem siebie.

i śląskiego) doprowadziły do utworzenia Stowarzy-

intermodalne z portami bałtyckimi i z Europą Zachod-

transportu, statek wodny powoduje wprowadzanie zni-

Znaczenie województwa dla rozwoju systemów lo-

szenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego

nią (m.in. Gdańsk, Maddaloni), jak również z krajami

komych ilości substancji zanieczyszczających do śro-

gistycznych wynika z połączeń kolejowych rozcho-

Bałtyk – Adriatyk, którego głównym celem jest inicjo-

wschodnimi (m.in. Ukraina, Rosja, Kazachstan).

dowiska, jest też o wiele mniej hałaśliwy niż samochód

dzących się we wszystkich kierunkach przez ciągi

wanie przedsięwzięć służących rozwojowi gospodar-

komunikacyjne AGC i AGTC. Równie ważną rolę od-

czemu strefy korytarza, zwłaszcza w jego punktach

Poprawa jakości życia mieszkańców

sób przewozu towarów. Co ważne o wiele mniejsza jest

grywa także dobrze rozwinięta w rejonie śląskim sieć

węzłowych. Takimi punktami są z pewnością porty

województwa śląskiego

również liczba wypadków, a ich skutki dla ludzi i mienia

dróg krajowych oraz bliskość dwóch autostrad. Stąd

morskie w województwie pomorskim oraz liczne za-

w związku ze zrównoważonym rozwojem

są dużo mniej poważne. Można by powiedzieć: idealny

współpraca z innymi regionami w kraju i za granicą

kłady przemysłowe i centra logistyczno-magazynowe

śródlądowego transportu wodnego

sposób przewożenia materiałów, o ile nie wymagają one

jest wpisana w naszą politykę rozwoju. Z wojewódz-

w województwie śląskim. Naszym zdaniem nadrzęd-

twami krajowymi powołaliśmy Stowarzyszenie Pol-

nym celem w kreowaniu regionalnej polityki gospodar-

Województwo śląskie jest regionem, dla którego spraw-

skich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk –

czej powinno być wykorzystanie krajowej infrastruktury

ny i bezpieczny system transportowy jest szczególnie

Należy jednak pamiętać, że województwo śląskie w po-

Adriatyk, w celu promocji korytarza północ–południe,

transportowej na rzecz zwiększenia strefy oddziały-

ważny. O wiele większa niż w innych województwach

równaniu do innych polskich regionów charakteryzuje

zapewnienia międzyregionalnej spójności planowania

wania korytarza transportowego, dzięki wykorzysta-

koncentracja ludności, przemysłu, a także funkcjono-

się stosunkowo niesprzyjającymi warunkami do rozwi-

strategicznego i przestrzennego w strefie korytarza

niu transportu morskiego, technologii intermodalnych

wanie innych gałęzi gospodarki, narzuca śląskiemu sy-

jania żeglugi śródlądowej. Duże rzeki, takie jak Wisła,

w Polsce czy inicjowania przedsięwzięć służących

i technologii offshorowych. Tworząc strefę rozwojową

stemowi transportu szczególnie wysokie wymagania:

Odra czy Warta, co prawda przepływają przez teren

rozwojowi gospodarczemu regionów. Członek Zarzą-

dla korytarza, dostarczajmy naszym województwom

musi on być wydajny, sprawny, wszechstronny, po-

województwa w swych górnych biegach, ale ich para-

du Województwa Śląskiego jest obecnie wicepreze-

impulsy gospodarcze, które mają bezpośredni wpływ

zwalający na szybkie przemieszczanie zarówno ludzi,

metry techniczne (głębokość i szerokość koryta, pręd-

sem tego stowarzyszenia.

na pozyskiwanie inwestorów.

jak i towarów, wreszcie musi być bardzo bezpieczny

kość nurtu) właściwie uniemożliwiają racjonalne wyko-

i możliwie jak najmniej obciążający środowisko.

rzystanie tych odcinków rzek do celów żeglugowych.

czy pociąg. Jest to też bardzo atrakcyjny cenowo spo-

dostawy na większe odległości w bardzo krótkim czasie.

Od strony południowej, wspólnie z krajem morawsko-

Do intermodalnych centrów logistycznych zlokalizowa-

-śląskim (CZ) i Samorządowym Krajem Żylińskim (SK)

nych na terenie województwa można zaliczyć:

W naszym regionie bardzo wcześnie uświadomiliśmy

Zakres i struktura niezbędnych

oraz województwem opolskim, powołaliśmy Europejskie

– Sławków – Euroteminal Sławków, Terminal Sławków

sobie, jak ważne jest utrzymywanie funkcjonujących

inwestycji infrastrukturalnych

szlaków transportowych. Dziś możemy się pochwalić

na drogach wodnych w województwie śląskim

imponującą siecią połączeń drogowych i dobrze rozwi-

– plany na przyszłość

Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednym z podstawowych
celów tego ugrupowania jest maksymalizacja wykorzystania położenia geograficznego regionów partnerskich
dla ich rozwoju gospodarczego, wspierana przez odpo-

Południowy;
– Pyrzowice – Centrum Logistyczne MPL „Katowice”

niętą siecią połączeń kolejowych. Nasze tradycje regio-

w Pyrzowicach;
– Gliwice – Port Gliwice, Centrum dystrybucyjne w Gliwicach-Sośnicy.
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– Adriatyk, predysponuje do uczynienia z tej rzeki jed-

wodnych. Połączenie z Małopolską przez Kanał Śląski

nego z głównych szlaków transportowych. Nad Wisłą

z Odrą otwarłoby możliwość budowy portów rzecznych

położone są główne ośrodki miejskie i przemysłowe kra-

w śląskich i małopolskich miastach, a Droga Wodna

ju, a wiele nadwiślańskich miast kultywuje kilkusetletnie

Górnej Wisły stałaby się ważnym elementem Korytarza

tradycje korzystania z rzeki jako środka transportu. Wi-

Transportowego Bałtyk – Adriatyk.

Raport Żegluga Śródlądowa – Wisła

Rysunek 1. Propozycja trasy Kanału Śląskiego

sła jednak nie jest rzeką, która umożliwiałaby zorganizowaną, systematyczną żeglugę śródlądową od ujścia

Jaka byłaby wielkość inwestycji? Mówimy o budowie ka-

do Bałtyku aż do początku Drogi Wodnej Górnej Wisły

nału o długości ok. 95 km. Wyliczono, że taki kanał mu-

i wiele jest przyczyn tego stanu rzeczy. Wisła jest na-

siałby mieć 10 śluz. Koszt budowy kilometra tej trasy wod-

zywana „największą dziką rzeką Europy”, na wielu od-

nej w 2009 r. szacowano na ok. 8 mln euro, włączając

cinkach jest prawnie chroniona z uwagi na przyrodniczą

w to powstanie śluz i innych budowli hydrotechnicznych,

unikalność siedlisk. Przekształcenie Wisły w drogę wod-

przy założeniu, że byłyby to obiekty o parametrach kwali-

ną musiałoby nastąpić z poszanowaniem tych zasobów

fikujących Kanał Śląski do IV klasy drogi wodnej – jest to

przyrodniczych. Kolejną kwestią są warunki hydrologicz-

warunek konieczny, aby droga wodna miała status szlaku

ne: zapewnienie odpowiedniej ilości wody przez cały

żeglownego o międzynarodowym znaczeniu, określonym

sezon żeglugowy jest trudnym zagadnieniem i wymaga-

umową AGN, ale także polskimi przepisami prawa.

łoby poczynienia dodatkowych, kosztownych inwestycji.
Na poniższym rysunku zaznaczono jeden z wariantów
Wracając do planów wykorzystania Drogi Wodnej Gór-

przebiegu proponowanego kanału. Warto zauważyć,

nej Wisły jako elementu Korytarza Transportowego Bał-

że trasa ta umożliwiłaby budowę portów rzecznych,

tyk – Adriatyk, mógłby on zaistnieć, gdyby zrealizowano

czy nawet całych centrów logistycznych w ważnych

bardzo odważny pomysł połączenia Odrzańskiej Drogi

ośrodkach przemysłowych regionu (Rybnik, Żory czy

śmy również w innych dziedzinach. Budowle wodne

Bez wątpienia propozycja wybudowania blisko stukilo-

Wodnej i Drogi Wodnej Górnej Wisły. Pomysł ten ma już

Tychy). Byłby to korytarz transportowy łączący i inte-

takie jak śluzy, które stanowią nieodłączny element

metrowego odcinka kanału żeglownego wymaga sta-

ponad sto lat. Do kopania kanału przystąpiono w 1911 r.

grujący kluczowe dla polskiej gospodarki regiony: wo-

szlaków żeglownych, będą mogły być wykorzystane

rannego namysłu i uczciwej analizy wszystkich „za”

w rejonie Skawiny, jednak prace przerwała I wojna świa-

jewództwa małopolskie, śląskie, opolskie, a także dol-

również do celów hydroenergetyki. Warto wspomnieć

i „przeciw”. Biorąc jednak pod uwagę założenia zrów-

towa. Do pomysłu budowy połączenia Wisły z Odrą i in-

nośląskie. Regiony te tworzą południowy pas Polski

w tym miejscu, że w województwie śląskim, ogólnie

noważonego rozwoju transportu, warto śródlądowemu

nymi europejskimi rzekami powrócono w okresie mię-

o znaczącym dla skali kraju potencjale gospodarczym.

rzecz biorąc, warunki do rozwoju hydroenergetyki są

transportowi wodnemu przypisać większą rolę w wy-

dzywojennym. W 1940 r. Niemcy przyjęły dziesięcioletni

Otwarcie szlaku transportowego umożliwiającego bez-

raczej niesprzyjające.

branych segmentach branży transportowej takich jak

plan inwestycyjny, który zakładał realizację całokształtu

pieczne, ekonomiczne i sprawne przemieszczanie ła-

spraw związanych z gospodarką wodną w rejonie połą-

dunku pomiędzy tymi regionami z pewnością przyczy-

Co istotne, funkcjonowanie obiektów hydrotech-

narodowe czy też transport towarów masowych na

czenia Odry, Wisły i Łaby. Po II wojnie światowej powsta-

niłoby się do zwiększenia tego potencjału. Stosowne

nicznych na drodze wodnej przyczyniłoby się do

wybranych odcinkach korytarzy transportowych.

ły bardziej szczegółowe koncepcje tzw. południowego

zapisy, wskazujące na ogromny potencjał połączeń

łagodzenia skutków suszy, mogłoby też stać się

połączenia Wisły z Odrą i Dunajem. Jednym z elemen-

drogami wodnymi, znajdują się zresztą w wielu do-

elementem systemu zarządzania ryzykiem powo-

tów tych koncepcji jest budowa Kanału Śląskiego, któ-

kumentach strategicznych wymienionych województw.

dziowym. Powiększanie retencji wody jest dla wo-

Źródło: http://www.zegluga.wroclaw.pl

obsługa portów morskich, niektóre przewozy między-

jewództwa śląskiego istotną sprawą: zasobność

ry miałby łączyć Odrzańską Drogę Wodną na wysokości
Kędzierzyna-Koźla (Kanał Kędzierzyński) z Drogą Wodną

Kanał Śląski jest z pewnością śmiałym projektem,

śląskich rzek w wodę jest raczej niewielka. Z dru-

Górnej Wisły powyżej ujścia Przemszy do Wisły.

a jego realizacja będzie wymagała pokonania pew-

giej strony na tle pozostałych regionów kraju roczne

nych problemów takich jak przebudowa kolidujących

sumy opadów są stosunkowo wysokie, zwłaszcza

W ten sposób Droga Wodną Górnej Wisły uzyska-

obiektów infrastruktury. Warto jednak wspomnieć, że

w południowej części województwa. Kanał żeglow-

łaby połączenie z Odrzańską Drogą Wodną i stałaby

poza niskoemisyjnym, korzystnym ekonomicznie i bar-

ny wraz z infrastrukturą towarzyszącą umożliwi re-

się ważnym elementem europejskiego systemu dróg

dzo bezpiecznym szlakiem transportowym zyskaliby-

tencję części tej wody.
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Wojciech Saługa,
Marszałek Województwa Śląskiego,
członek Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki.
Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Śląskiego
Platformy Obywatelskiej. Były Senator RP,
a od 2005 roku Poseł na Sejm RP. W trakcie
pracy w parlamencie członek komisji: Gospodarki
(w tym Podkomisji ds. Energetyki), ds. Unii Europejskiej,
Finansów Publicznych. Były Wiceprezydent Jaworzna,
były radny Rady Miejskiej w Jaworznie. Ukończył studia
magisterskie na Wydziale Ekonomiki i Organizacji
Produkcji Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
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Zakres i struktura
niezbędnych inwestycji
infrastrukturalnych
na drogach wodnych
w województwie
kujawsko-pomorskim

Raport Żegluga Śródlądowa – Wisła

Zintegrowany rozwój gospodarki wodnej, w tym trans-

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego ma

portu wodnego jest szczególnie złożony, ponieważ

duże doświadczenie w inicjowaniu, koordynowa-

musi uwzględniać: ograniczenia wynikające z Ramo-

niu i udziale w oddolnych inicjatywach dotyczących

wej Dyrektywy Wodnej, aktywność środowisk eko-

aktywizacji samorządów na rzecz rewitalizacji infra-

logicznych, planowane nakłady oraz będące w trak-

struktury oraz rozwoju gospodarki wodnej i obsza-

cie opracowywania i legislacji strategiczne dokumenty

rów nadwodnych. Już w latach 2006–2007 w ramach

krajowe.

międzynarodowego projektu InWater podjęte zostały
działania, które miały na celu opracowanie lokalnych

Staramy się inicjować merytoryczny dialog wszyst-

programów i koncepcji zagospodarowania obszarów

kich środowisk związanych z gospodarką wodną na

nadwodnych oraz przywracanie nadrzecznej tożsa-

rzecz sporządzenia narodowego programu rewitaliza-

mości miejscowości położonych na polskim odcinku

cji, rozwoju i gospodarczego wykorzystania potencja-

MDW E70.

łu gospodarczego rzek. Program ten w następnych

Piotr Całbecki,
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

6-letnich okresach, w perspektywie kilkudziesięciu lat

Od 2007 roku, na podstawie kolejnych porozumień,

– na podstawie konsensusu wszystkich środowisk –

wspólnie z samorządami województw pomorskiego,

mógłby wskazać kierunki i zasady interdyscyplinar-

warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i lubuskie-

nego rozwoju gospodarki opartej na zasobach wod-

go, ściśle współpracujemy na rzecz rewitalizacji Mię-

nych kraju.

dzynarodowej Drogi Wodnej E70. Zaowocowało to
opracowaniem niezbędnych dokumentów, m.in. strate-

W

Warunkiem podstawowym realizacji każdej inwestycji

gii programowej i koncepcji programowo-przestrzennej

na rzekach jest jej zgodność z wymogami Ramowej

rewitalizacji szlaku oraz przyczyniło się do realizacji wie-

Dyrektywy Wodnej lub uzyskanie stosownej deroga-

lu inwestycji, w tym ponad trzydziestu nowoczesnych

cji oraz uwzględnienie ich w krajowych dokumentach

przystani na Warcie, Noteci, Wielkiej Pętli Wielkopol-

strategicznych, tj. Planie gospodarowania wodami

skiej, Kanale Bydgoskim, Bydgoskim Węźle Wodnym,

darką wodną dolnej Wisły. Wynika to z faktu, że roz-

i Planach zarządzania ryzykiem powodziowym. W tym

Pętli Żuławskiej i Zalewie Wiślanym.

poczęta w latach 60. ubiegłego wieku kaskadyzacja

celu ściśle współpracujemy z krajowym i regionalnymi

dolnej Wisły po zbudowaniu tamy we Włocławku nie

zarządami gospodarki wodnej.

Kolejną naszą inicjatywą jest porozumienie pięciu
województw – pomorskiego, warmińsko-mazurskie-

była kontynuowana. Działanie jedynej zapory, zanieproblematyce gospodarki wodnej

chanie budowy kolejnych i niedostateczne prace utrzy-

Dzisiejszym priorytetem planowanych inwestycji na

go, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i lubel-

i gospodarczego wykorzystania rzek, w tym

maniowe spowodowały, że dolna Wisła na odcinku od

dolnej Wiśle jest przede wszystkim bezpieczeństwo

skiego – w sprawie współpracy na rzecz rewitalizacji

transportu wodnego, samorząd województwa

Włocławka do Bydgoszczy została zdegradowana pod

przeciwpowodziowe i bezpieczeństwo stopnia wodne-

i aktywizacji gospodarczej Międzynarodowej Drogi

kujawsko-pomorskiego chce być inspiratorem

względem hydrologicznym i hydrotechnicznym. Z tych

go we Włocławku. Naszym oczekiwaniem jest również

Wodnej E40 na odcinku Gdańsk–Bydgoszcz–To-

i kreatorem, a nie tylko rejestratorem zdarzeń.

względów, w celu podjęcia systemowych inicjatyw

możliwość jej gospodarczego wykorzystania – trans-

ruń–Warszawa i dalej w kierunku Dniestru i Morza

Jest to szczególnie istotne z uwagi na fakt, że od trzech

w tej sferze, aktywnie włączyliśmy się do działań na

port wodny, hydroenergetyka, retencja wody i prze-

Czarnego. Współpraca ta intensywnie się rozwija,

lat proces zmiany istniejących i tworzenie nowych stra-

szczeblu prezydenckim, parlamentarnym, rządowym,

ciwdziałanie stepowieniu Kujaw oraz zagospodaro-

lecz liczba i waga występujących tu problemów jest

tegicznych dokumentów dotyczących zarządzania prob-

samorządowym, naukowym i społecznym, a w struk-

wanie terenów nadwodnych. Efekty te zamierzamy

wysoka.

lematyką wodną podlega znacznemu przyspieszeniu.

turze Urzędu Marszałkowskiego powołaliśmy pełno-

osiągnąć poprzez budowę stopnia wodnego poniżej

mocnika i Biuro ds. Dróg Wodnych, których zadania

Włocławka. Inicjujemy również powstanie multimodal-

W tym miejscu chciałbym przedstawić kilka ważniej-

Na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ku-

obejmują całą problematykę związaną z gospodarczym

nego portu rzecznego w rejonie Bydgoszczy–Solca

szych inwestycji i inicjatyw związanych z drogami wod-

muluje się większość problemów związanych z gospo-

wykorzystaniem rzek.

Kujawskiego.

nymi województwa kujawsko-pomorskiego.
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Stopnień wodny poniżej Włocławka jest podstawo-

wskazania prof. Zygmunta Babińskiego z Uniwersytetu

Śródlądowej w Nakle nad Notecią kształci techni-

systemowy i uzależnione są od procedur, termi-

wym zadaniem umożliwiającym doprowadzenie drogi

Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, wybitnego spe-

ków żeglugi śródlądowej, a Uniwersytet Kazimierza

nów i opracowań krajowych dokumentów, które

wodnej dolnej Wisły do parametrów umożliwiających

cjalisty w tej dziedzinie, wytypowano – posiadającą

Wielkiego w Bydgoszczy – inżynierów na kierunku

takie inwestycje programują i lokalizują. Promo-

jej stałą i bezpieczną eksploatację. Efekt ten zamie-

wiele korzystnych i determinujących ją uwarunkowań

rewitalizacja dróg wodnych. W ramach corocznego

wanie i lobbowanie, szczególnie na rzecz budowy

rzamy osiągnąć przy okazji działań związanych z za-

– lokalizację na obszarze między Bydgoszczą a Sol-

Forum Gospodarczego prowadzimy blok tematyczny

stopnia wodnego poniżej Włocławka i kolejnych

pewnieniem bezpieczeństwa przeciwpowodziowe-

cem Kujawskim.

dotyczący gospodarki wodnej, działają Kujawsko-Po-

(zgodnych z koncepcją kaskadyzacji dolnej Wi-

morskie Forum Wodne i zespół doradczy ds. gospo-

sły), platformy multimodalnej oraz innych inwe-

go. W tym aspekcie Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej w Gdańsku sporządził „Koncepcję ochrony

Przeprawa promowa w Solcu Kujawskim jest kolej-

darki wodnej. Współorganizujemy Targi WaterWays

stycji na dolnej Wiśle jest stałym przedmiotem

przed wodami powodziowymi dolnego odcinka Wi-

ną ważną inwestycją związaną z gospodarką wodną.

Expo i Sejmik Żeglugi Śródlądowej, czynnie uczest-

naszych działań.

sły od Włocławka do jej ujścia do Zatoki Gdańskiej”.

Między Bydgoszczą a Toruniem brak jest alternatyw-

niczymy w krajowych inicjatywach i podejmujemy

Dokument ten, przedstawiając wariantowe propozy-

nego połączenia drogowego odciążającego ruch ko-

własne działania na rzecz gospodarczego wykorzy-

cje ograniczenia zagrożenia wodami powodziowymi,

łowy obu miast. Ten stan można poprawić (do czasu

stania rzek, w tym szczególnie transportu wodnego

rekomenduje wariant polegający na budowie kolejne-

budowy kolejnego mostu lub stopnia wodnego z prze-

i hydroenergetyki.

go stopnia wodnego poniżej Włocławka, który jed-

prawą drogową) przez stworzenie przeprawy promo-

nocześnie zapewniałby bezpieczeństwo konstrukcji

wej. Planowany prom umożliwi, poprzez drogi woje-

Działania samorządu województwa kujawsko-

istniejącego stopnia i ochronę przed wodami powo-

wódzkie, połączenie między drogami krajowymi nr 10

-pomorskiego dotyczące gospodarczego wy-

dziowymi na odcinku między nimi. Na pozostałym ob-

i nr 80. Posiadamy już koncepcję przeprawy promo-

korzystania dolnej Wisł y – w tym transportu

szarze bezpieczeństwo przeciwpowodziowe zostałoby

wej, zostało też zawarte porozumienie w tej sprawie

wodnego – wyczerpują wszelkie możliwe i do-

uzyskane m.in. poprzez odbudowę ostróg oraz utrzy-

samorządu województwa oraz samorządów powiato-

puszczone prawem możliwości. Mają charakter

manie niezbędnej głębokości tranzytowej dla elimino-

wych i gminnych. Obecnie trwa sporządzanie projektu

wania powodzi zatorowych, co stworzy możliwość

inwestycyjnego.

gospodarczego wykorzystania dolnej Wisły w postaci
transportu wodnego (III klasa drogi wodnej od Płocka

Rewitalizacja Bydgoskiego Węzła Wodnego jest

do ujścia Wisły) oraz pozyskania nieemisyjnej energii

zadaniem, w ramach którego sfi nalizowano już kilka-

elektrycznej.

naście projektów. Bydgoski Węzeł Wodny jest szczególnym miejscem na mapie dróg wodnych w Polsce

Port rzeczny i multimodalne centrum logistyczne

(skrzyżowanie międzynarodowych dróg wodnych E70

jest kolejnym ważnym zadaniem związanym z trans-

i E40). Od kilkunastu lat poddawany jest głębokiej

portem wodnym. Wzrastająca w przyspieszonym tem-

i systemowej rewitalizacji. Bydgoszcz odzyskuje nad-

pie ilość towarów przeładowywanych przez porty mor-

rzeczną tożsamość, a za konsekwentną i modelową

skie w Gdańsku i Gdyni za kilka lat będzie tak wielka,

aktywność w tej dziedzinie zdobywa krajowe i między-

że nie będzie można ich we właściwym czasie prze-

narodowe nagrody. Postrzegana jest w tej sferze jako

wieźć w głąb kraju wyłącznie koleją i transportem dro-

niekwestionowany lider.

„

Staramy się inicjować merytoryczny dialog wszystkich środowisk związanych z gospodarką wodną na rzecz sporządzenia
narodowego programu rewitalizacji, rozwoju i gospodarczego wykorzystania potencjału gospodarczego rzek. Program
ten w następnych 6-letnich okresach, w perspektywie kilkudziesięciu lat – na podstawie konsensusu wszystkich środowisk – mógłby wskazać kierunki i zasady interdyscyplinarnego rozwoju gospodarki opartej na zasobach wodnych kraju.

gowym. Aby sprawnie i bezpiecznie wwieźć tę masę
w głąb kraju niezbędne jest uruchomienie na dużą

Ponadto w problematyce gospodarki wodnej prowa-

skalę śródlądowego transportu wodnego. Z inicjaty-

dzimy wiele innych inicjatyw. Corocznie organizuje-

wy miejsko-wiejskiej gminy Solec Kujawski powstała

my (w trakcie rejsu po Wiśle) poświęcone gospodar-

inicjatywa budowy w Kujawsko-Pomorskiem pierw-

ce wodnej konferencje-warsztaty, współpracujemy

szego, licząc od ujścia Wisły, portu rzecznego wraz

w sprawie powołania w Bydgoszczy Centrum Re-

z multimodalnym centrum logistycznym. Na podstawie

witalizacji Dróg Wodnych. Zespół Szkół Żeglugi
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Piotr Całbecki,
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
od 2006 roku, trzecią z kolei kadencję. Doświadczony
samorządowiec, wcześniej zasiadał w Radzie Miasta
i Zarządzie Miasta Torunia, a następnie w sejmiku
województwa, pełnił też funkcje dyrektora Wydziału
Rozwoju i Projektów Europejskich w toruńskim
magistracie, doradcy i pełnomocnika Wojewody
Toruńskiego do spraw współpracy z Bankiem
Światowym oraz sekretarza Wojewódzkiego Zespołu
Integracji Europejskiej.
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źródło: www.facebook.com/hanna.gronkiewiczwaltz

O więcej rzeki
w Wiśle!

Hanna Gronkiewicz-Waltz,
profesor nadzwyczajny doktor habilitowany,

i napotykają na ograniczenia, jakie przynosi ze sobą

jest wysoko zawieszone nad zwierciadłem rzeki. Na

rzeka i jej naturalny charakter.

mapach możemy czytać rzędne terenowe nabrzeża
-0,5; - 1,0: a nawet -1,2. Pokazuje to skalę i niebez-

Na przeszkodzie stoi tu głównie stan drogi wodnej

pieczeństwo tego trwałego zjawiska.

i postępująca degradacja warunków żeglugowych na
Wiśle. Jeśli dołożyć do tego powtarzające się susze

Taki stan zdegradowanego koryta rzecznego uniemoż-

skutkujące rekordowymi nieobserwowanymi nigdy

liwia bezpieczną żeglugę pasażerską. Jedyna usługa

dotąd stanami rzeki (52 cm na wodowskazie War-

dostępna przez cały sezon to usługa pływania trady-

szawa Port w roku 2012 i spodziewane 18 sierpnia

cyjnymi łodziami drewnianymi budowanymi w techno-

bieżącego roku 48 cm, a w kolejnych dniach jesz-

logii bliskiej rozwiązaniom stosowanym w wieku XVI

cze niżej!), to nawet szczególne starania w zakresie

i XVII. Dobrze, że pielęgnuje się tradycję, ale żeglu-

rozwoju usług żeglugowych mogą nie przynieść żad-

ga taka nie jest w stanie odpowiedzieć na potrzeby

nego efektu.

współczesnych zróżnicowanych grup mieszkańców

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

stolicy.
Dość powiedzieć, że Miasto Warszawa w bieżącym

Z

miany nad Wisłą w Warszawie

roku zamówiło lub wsparło pięć zróżnicowanych,

Opisuję tu stan żeglugi w Warszawie przez pryzmat

stałych w sezonie, ofert żeglugowych, z których tyl-

żeglugi pasażerskiej. Nie piszę o żegludze towarowej,

ko jedna funkcjonuje w pełni, dwie w ograniczonym

ponieważ jest ona właściwie nieobecna – akcydentalne

zakresie (mniej statków lub krótsze trasy), a dwie

transporty wielkogabarytowe zdarzają się tak rzadko,

musiały zostać zawieszone przez cały sezon waka-

że są wydarzeniem niezwykle głośno komentowanym

cyjny. Przyczyną tego stanu rzeczy jest postępująca

i śledzonym w mediach. Nie można mówić o rozwoju

erozja denna skutkująca występowaniem w szlaku

tego sektora usług, skoro nawet lokalnie na warszaw-

kamieni i innych przeszkód zagrażających żegludze

skim odcinku, uregulowanym w celu podtrzymania wa-

stoją nowe inwestycje zarówno kubaturowe, jak i in-

i jednocześnie niski stan wody. W przeciągu ostat-

runków nawigacyjnych, nie może efektywnie rozwijać

frastrukturalne, ale w szczególności twarzą do Wisły

niego półwiecza dno Wisły w Warszawie obniżyło się

się oferta usług pasażerskich. I to w sytuacji wielkie-

ustawili się mieszkańcy i odwiedzający Warszawę tu-

średnio o około półtora, a w wielu miejscach nawet

go potencjału tego rynku, kilkumilionowej społeczności

ryści. Obraz tętniących życiem nabrzeży bardzo cie-

o ponad dwa metry! Ma to ogromne znaczenie dla

i realnego popytu na wszelkiego rodzaju usługi żeglu-

szy i jestem z tej diametralnej zmiany szczególnie

żeglugi, ale i dla krajobrazu miasta – coraz mniej tej

gowe w Warszawie.

dumna.

rzeki widzimy od strony lądu – jest coraz niżej i co-

Nad Wisłą w Warszawie można dostrzec pozytywną
zmianę społeczno-urbanistyczną. Tysiące ludzi co-

raz węższa. Stan wody w Wiśle w bieżącym sezo-

Oferta rekreacyjna i warunki żeglugowe

dziennie w sezonie wypoczywa i korzysta z oferty

Przyrodniczy kontekst rozwoju

nie przez ponad cztery miesiące kształtował się na
poziomie poniżej 100 cm na wodowskazie Warsza-

Rzeka Wisła w Warszawie jest identyfi kowana przez

budowanej przez Miasto i jego partnerów. Zmiany

Jeszcze niedawno w kontraście do ruchliwych żyją-

wa Port, a przez 2 miesiące około 70 cm, w sytua-

mieszkańców jako rzeka szczególnie malownicza i na-

jakie od 2009 roku wprowadzamy – budowa ście-

cych całodobowo nabrzeży Wisły stały opustosza-

cji, w której zgodnie z komunikatem nawigacyjnym

turalna, wręcz dzika. Rzeka Wisła jest ostoją wielu

żek pieszych, plaż, dróg rowerowych, sanitariatów,

łe wody Wisły. Obserwujemy stopniową zmianę tego

administracji wodnej gwarantowana jest głębokość

gatunków ptaków chronionych obszarowo w ramach

portu, bulwarów i wiele innych działań moderniza-

obrazu. Na rzece pojawiły się stale obecne kaja-

tranzytowa 1 metr przy stanie 230 na wodowska-

systemu Natura 2000 przebiegającego przez całą War-

cyjnych uczyniły z Wisły jedną z najatrakcyjniejszych

ki, drewniane łodzie, coraz więcej statków regularnej

zie! Wodowskaz też zresztą został już raz znaczą-

szawę. Rzeka Wisła uważana jest za skarb dziedzictwa

przestrzeni publicznych Warszawy. Stało się to w sy-

i okazjonalnej żeglugi pasażerskiej. Wszystko zaczęło

co obniżony. Zero geodezyjne warszawskie – nasz

naturalnego i kulturowego. Ta wielka wartość rzeki nie

tuacji, w której jeszcze kilka lat temu Warszawa była

się od pierwszych promów pieszo-rowerowych, oferty,

lokalny system odniesienia ustanowiony przez Lin-

może być zestawiana w sprzeczności i w konfl ikcie

niechlubnym, podręcznikowym przykładem miasta

którą uruchomiliśmy jeszcze w 2008 roku i stopniowo

dleya na przełomie wieków na podstawie wielolet-

z celami rozwoju transportu wodnego. Konfl ikt w tej

odwróconego tyłem do rzeki. Dziś frontem do Wisły

rozbudowywaliśmy. Zmiany te następują jednak powoli

niej obserwacji najniższego stanu rzeki Wisły – dziś

materii niczemu dobremu nie służy – wszystkie rozwią-
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Rozwój usług i sektora badań

Raport Żegluga Śródlądowa – Wisła

zania muszą być niesprzeczne z celami zadań ochron-

związane z wykorzystaniem Wisły są bardzo mocno

nych Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły. Muszą po-

obecne. W kilku celach strategicznych i programach

zwolić przetrwać ekosystemom związanym z wodą

operacyjnych mieści się kilkanaście wprost i kilka-

Potrzebne są jednak nie tylko działania i inwestycje

i pozwolić zwierzętom chronionym na tym obszarze

dziesiąt nie-wprost sformułowanych zadań dotyczą-

strategiczne. Drugą grupą działań jest kooperacja

przeżyć i adaptować się do zmieniających się warun-

cych Wisły. Są przez nas konsekwentnie realizowa-

i współpraca międzysamorządowa. Wsparcie rozwo-

ków na rzece. To musi być jasno i twardo postawione.

ne w różnych formach, dążąc do osiągnięcia celów

ju usług żeglugowych powinno odbywać się z pozio-

Czy nie jest tak, że ta gałąź gospodarki po prostu

Trzeba empatii i rozsądku, aby osiągnąć cele gospo-

strategicznych. Jedynym działaniem wymienionym

mu regionalnego. Potrzeba tu mądrej polityki rozwoju

z naturalnych przyczyn umarła, nie wytrzymując konku-

darcze, jednocześnie nie pogarszając warunków śro-

w strategii związanym z Wisłą, którego nie realizu-

wdrażanej na poziomie województw i pomiędzy nimi.

rencji z innymi formami transportu, jak bryczka konna

dowiskowych ochrony. To jest możliwe dzięki dialogowi

jemy, jest budowa progu stabilizującego na rzece

Żadna gmina nie jest w stanie oddzielnie zapewnić

i omnibus? I że gałęzi tej nie ma potrzeby wysokimi

oraz stopniowemu obserwowaniu zjawisk związanych

Wiśle w celu przywrócenia warunków żeglugowych.

rozwoju transportu. Wsparcie dla gmin z poziomu re-

nakładami reanimować?

z wprowadzaniem zmian. Osiąganie celów zrównowa-

Kiedy w roku 2009 przygotowaliśmy wstępne kon-

gionalnego pozwoliłoby zapewnić, że budowana infra-

żonego rozwoju wymaga sprawdzania przyjętych roz-

cepcje zagospodarowania lewego i prawego brze-

struktura zostanie wykorzystana do podróży i trans-

Nie przywołując już powszechnie znanych argumentów

wiązań w praktyce.

gu, wśród strategicznych projektów zaproponowali-

portu towarów. Jednocześnie konieczne jest podjęcie

co do wydajności i ekologicznego wymiaru transportu

śmy wariantowe rozwiązanie tego problemu w postaci

działań związanych z odbudowaniem rynku usług że-

śródlądowymi drogami wodnymi, odpowiem w sposób

Co trzeba zrobić, aby przywrócić rozwój

jazu powłokowego bądź szeregu mniejszych stałych

glugi śródlądowej i tu także kluczowa jest rola samo-

bardziej refl esyjny. Rzeka Wisła w Polsce – królowa

sektora transportu wodnego?

progów dennych. Nic nie budziło większych emocji

rządów województw.

wszystkich naszych rzek – łączyła i w mojej ocenie

nich, a większość tej floty wyprodukowano poza granicami naszego kraju.

Można zadać pytanie: Po co?

– może łączyć społeczność bardziej i trwalej niż inne

niż te rozwiązania. Były mocno krytykowane zarówno
Działania, które muszą zostać podjęte powinny być

przez środowiska pozarządowe, ale także przez ad-

Jednym z naszych ważniejszych doświadczeń, jakie

wartości narodowe. Widzimy to w Warszawie lokal-

bardzo zróżnicowane. Zarówno strategiczne, jak i drob-

ministrację wodną – Regionalny Zarząd Gospodarki

wyciągnęliśmy z szeregu inwestycji ostatnich lat, jest

nie. W sytuacji dynamicznych zmian wartości, pośpie-

ne, zarówno inwestycyjne, jak i miękkie, zarówno krót-

Wodnej – gospodarza tego terenu. Kiedy po latach

potrzeba jednoczesnego kreowania popytu na usługi,

chu i atomizacji społeczeństwa, zarówno lokalnie, jak

ko, jak i długookresowe.

w atmosferze pozytywnej zmiany i efektu działań in-

animowania rozwoju, innymi słowy miękkie działania

i w skali kraju, Wisła jest naszym dziedzictwem i za-

westycyjnych wracamy do tego tematu, chcąc roz-

muszą towarzyszyć działaniom inwestycyjnym. Tylko

daniem, dzięki któremu możemy razem budować swo-

Uporządkujmy to.

począć chociaż działania przygotowawcze przed per-

wtedy mają one sens i pozwalają stopniowo optyma-

ją przyszłość w oparciu o dziedzictwo kultury i naturę

Strategiczne działania to wyraźne, precyzyjne i mające

spektywą roku 2020, w ocenie administracji rządowej

lizować koszty funkcjonowania infrastruktury, a czasa-

tej rzeki. Warto to robić, a transport wodny i żeglu-

solidne podstawy decyzje strategiczne. Po pierwsze

na przeszkodzie stoi Ramowa Dyrektywa Wodna, któ-

mi przechodzić na samofinansujący się rozwój sektora

ga jest ku temu właściwą formą budowania powiązań.

konwencja AGN, która stanowi szczególne zaintere-

ra przecież nie przeszkadza w rozwoju gospodarki

usług w oparciu o sektor prywatny.

A jeśli kogoś nie przekonuje ten kolektywny argument

sowanie niniejszej konferencji i Organizacji Narodów

wodnej w wielu krajach Unii Europejskiej, w naszym

Zjednoczonych. Jeśli nie ratyfi kujemy tej konwencji,

pozostając tarczą konserwacji.

może przywołać ten, szczególnie indywidualistyczny:
Rozwój usług i rozwój infrastruktury służącej żeglu-

jasno określamy, że nie jesteśmy zainteresowani roz-

navigare necesse est, vivere non est necesse!

dze powinien być wysiłkiem zbiorowym. W nim za-

wojem tego sektora w Polsce. Taka deklaratywna od-

Skutkiem braku realizacji zadań zapisanych w strate-

braknąć nie powinno też sektora badań dla rozwoju.

mowa przyniesie dalekosiężne skutki. Dla przykładu:

gii jest nie tylko zaniechanie i jego skutki, ale wręcz

Jest tu ogromna luka do wypełnienia. Nie chodzi tyl-

trudno utrzymywać niepracujący zasób portów prze-

praktyczne uniemożliwianie w przyszłości zmiany tego

ko o zaawansowane i trudne badania hydrologiczne,

ładunkowych w sytuacji, kiedy nie ma perspektyw ich

stanu rzeczy. Dziś realizując program inwestycyjny,

ale w szczególności o zamierający sektor badań nad

wykorzystania. Porty z czasem zmienią się w obszary

z konieczności musimy szukać rozwiązań problemów

aplikacją współczesnych technologii do budowy nowej

o innych funkcjach lub zwyczajnie będą podlegały nie-

w bieżącym stanie rzeki i jej nabrzeży. Budujemy na

floty pasażerskiej i towarowej. Stopień zaległości, które

odwracalnej degradacji.

obniżonym dnie, nisko, poniżej planowanych poziomów

musimy odrobić w tym zakresie najlepiej pokazuje fakt,

stabilizacji wody. Zero budowlane jest dzisiaj znacznie

że najlepsze jednostki pływające w naszym mieście

Decyzje strategiczne na poziomie krajowym w tym

poniżej tego, czym było i czym może być w przyszło-

zostały zbudowane na bazie kadłubów 100- i 50-let-

zakresie mają szerokie przełożenie na poziom dzia-

ści. Z biegiem czasu coraz trudniej nam będzie podej-

łań regionalnych i lokalnych. Przykładem niech bę-

mować decyzje skutkujące trwałym zalewem wybudo-

dzie Strategia Rozwoju Warszawy. W strategii tej cele

wanej infrastruktury.
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Hanna Gronkiewicz-Waltz,
prawniczka i polityk. Profesor nauk prawnych,
Prezes Narodowego Banku Polskiego w latach
1992–2001, przewodnicząca Rady Polityki
Pieniężnej w latach 1998–2001, Wiceprezes
Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju
(EBOR) w latach 2001–2004, posłanka na Sejm RP
V kadencji w latach 2005–2006, od 2 grudnia 2006
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy,
wiceprzewodnicząca PO.
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Perspektywa
rozwoju społeczno-gospodarczego
Miasta Gdynia
w związku z rozwojem
żeglugi śródlądowej

Raport Żegluga Śródlądowa – Wisła

w Gdyni, obejmującej transport przybrzeżny, a następ-

Biała Księga zawiera ocenę: „(…) w przypadku dróg

nie wodny śródlądowy.

wodnych istnieje niewykorzystany potencjał. Muszą
one odegrać większą rolę w szczególności poprzez

Podzielamy opinię zawartą w Zintegrowanym Europej-

transport towarów w głąb lądu i stworzenie połączenia

skim Programie Działań na Rzecz Żeglugi Śródlądowej

z morzami europejskimi”.

(Program NAIADES):
„Schemat rozwoju transportu oparty głównie na trans-

Identyfikujemy się z tym myśleniem. Jesteśmy sygnata-

porcie drogowym jest synonimem zatorów drogowych

riuszem inicjatywy Convenance of Mayors oraz promo-

i zanieczyszczonego środowiska i może skutkować

torami „zielonych korytarzy transportowych” – uczest-

podwojeniem kosztów”.

nicząc, jako jedyny partner z Polski, w innowacyjnym
projekcie „Zielony Botnicki Korytarz Transportowy”.

Wojciech Szczurek,
Prezydent Miasta Gdyni
Prezes Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej

by Andrzej Gojke

Mamy wizję systemu transportowego w Polsce, wska-

W ramach tego projektu przeprowadziliśmy m.in. stu-

zaną w rządowej Strategii Rozwoju Transportu do roku

dium połączenia „autostrad morskich” Bałtyku – z „au-

2020 (z perspektywą do 2030). Dokument ten wska-

tostradą wodną” Wisły.

zuje na samorząd terytorialny jako zarządcę dróg wod-

I

nych śródlądowych. Zdecydowanie bardziej atrakcyjną

UNECE promuje rozwój dróg wodnych dla obniżenia

i realistyczną (wspieraną przez różne programy i agendy

gospodarczych, społecznych i ekologicznych kosztów

unijne) jest wizja systemu transportowego w obszarze

transportu jako całości. Bezpośrednią korzyścią jest więc

UE (Biała Księga Transportu 2011). Zarządcą wszyst-

obniżenie cen towarów, jakie nabywamy. Również w spo-

raz bardziej obciążone ruchem pasażerskim. Narasta

kich tras transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T)

sób prekursorski Konwencja AGN przyjęła model dzie-

problem kongestii.

są rządy. W wizji tej drogi wodne (lądowe i morskie),

więciu europejskich korytarzy śródlądowych dróg wod-

chroniące środowisko naturalne i konkurencyjne wobec

nych, łączących porty morskie i śródlądowe 37 krajów.

transportu lądowego, mają znaczenie kluczowe.

Rzek nie przegradza się szlabanami granicznymi. Sy-

Tymczasem Strategia rozwoju Portu Gdynia do 2027 r.
nauguracja Programu Żegluga Śródlądowa

przyjmuje wzrost przeładunków towarowych o ponad

2015–2020 – służąca Inicjatywie Odpowiedzial-

50%, przy zachowaniu obecnego, wysokiego udziału

Prekursorem takiej polityki transportowej jest ONZ –

o porty morskie, a więc obejmujących dotychczas po-

ny Transport 2014 –2020, jest dla samorządu

transportu drogowego. Nawet rozbudowa i moderniza-

Europejska Komisja Gospodarcza (UNECE). Program

wstałe korytarze AGN, przyjęto w UE dopiero w 2013 r.

Gdyni szczególnie ważnym przedsięwzięciem.

cja układu drogowego w Gdyni nie zapewni sprawnej

Żegluga Śródlądowa 2015–2020 rozwija dotychcza-

Udzielamy mu naszego poparcia. Gdynia jest połączo-

obsługi tak radykalnie zwiększonych: tonażu towarów

sowe działania ONZ na rzecz rozwoju dróg wodnych,

W Polsce mają powstać dwa z dziewięciu korytarzy

na z Wisłą, największą rzeką regionu Morza Bałtyckie-

i liczby pasażerów. Szansą na rozwiązanie tego proble-

może przyśpieszyć ratyfikowanie przez Polskę Europej-

TEN-T: Bałtyk – Adriatyk oraz Bałtyk – Morze Północ-

go, wodami Zatoki Gdańskiej. Wisła nie jest „autostra-

mu jest rozwój połączeń kolejowych Gdyni, ale przede

skiego Porozumienia o głównych śródlądowych szla-

ne – w strefie oddziaływania trzech korytarzy AGN:

dą wodną”, ale odpowiedzialna polityka transportowa

wszystkim rozwój międzynarodowych dróg wodnych

kach wodnych o znaczeniu międzynarodowym, zna-

– E-30 – Bałtyk – Morze Czarne (Świnoujście/Szcze-

może stawić taki cel.

łączących Gdańsk i Gdynię z ich zapleczem.

nego bardziej jako Konwencja AGN. Konwencję AGN

stem multimodalnych korytarzy transportowych, opartych

wypracowała blisko 20 lat temu UNECE. PrzystąpieFunkcjonowanie i rozwój portu gdyńskiego zapewniają

Port dochodzi też do granicy możliwości swego roz-

nie Polski do Europejskiego Porozumienia uważamy za

dzisiaj drogi i kolej. Mają one „wąskie gardła” i prze-

woju w oparciu o rezerwy terenowe. Nie wyobrażamy

warunek wstępny włączenia polskich dróg wodnych do

strzenne ograniczenia swojego rozwoju. Położenie

sobie jednak zahamowania jego rozwoju, bo zahamuje

systemu TEN-T, a więc sukcesu ich rewitalizacji.

portu w centrum miasta stwarza problem przewozów

to rozwój gospodarki narodowej, a przede wszystkim

towarowych przez tereny zabudowane. Rosną spo-

Gdyni i Pomorza.

cin–Wrocław–Koźle–rz. Dunaj),
– E-40 – Bałtyk – Morze Czarne (Gdańsk–Warszawa–
Brześć–Kijów–Chersoń),
– E-70 – Morze Północne – Bałtyk (Rotterdam–Berlin–Bydgoszcz–Elbląg–Zalew Wiślany–Królewiec/
Kłajpeda).

Tak więc UNECE zapoczątkowała myślenie w katego-

łeczne koszty transportu, w tym koszty oddziaływania

riach zielonego, a więc odpowiedzialnego transportu

Dotychczas polskie odcinki korytarzy AGN nie po-

na środowisko. Ponadto wobec wzrostu mobilności

Jest więc pora przygotowywania decyzji o start up

w obszarze Europy. Kategorie zielonego transportu są

wstały. Bez tych odcinków korytarzy E-30, E-40 i E-70

mieszkańców miasta i metropolii, drogi i koleje są co-

rewolucji technologicznej w transporcie z/do portu

ważne w UE.

w istocie nie ma. Bez trzech korytarzy nie ma zrów-
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Raport Żegluga Śródlądowa – Wisła

noważonego i opartego o rzeczywisty bieg dróg wod-

Dążymy do osiągnięcia poziomu cywilizacyjnego wy-

Samorządy miast nadwiślańskich zwracają się ku rze-

w miastach. Partnerami są też porty morskie. „Por-

nych – transportu wodnego, a więc i transportu lą-

różniającego inne metropolie bałtyckie uznawane

ce, przywracając swoją tożsamość i naturalne funk-

ty morskie województwa pomorskiego w Gdańsku

dowego – w całej Europie. Korytarze multimodalne

za liderów innowacyjności. Wspólnie uczestniczymy

cje. Rewaloryzuje się strefy nadwodne i infrastrukturę

i w Gdyni (…) mają decydujące znaczenie w proce-

TEN-T: Bałtyk – Adriatyk i Bałtyk – Morze Północne nie

w projektach służących osiąganiu celów Strategii UE

sportów wodnych czy rekreacji. Zanika obraz miasta

sie kształtowania popytu na przewozy żeglugą śród-

obejmując dróg wodnych, staną się korytarzami drugiej

dla regionu Morza Bałtyckiego, w tym promocji że-

odwróconego od rzeki. Mamy wspaniałe przykłady

lądową w obsłudze zapleczowej portów morskich” 2.

kategorii. To zła wiadomość dla polskich portów, dla

glugi na drogach wodnych śródlądowych i zalewach

odbudowanych czy nowych „waterfrontów” w mia-

metropolii i regionów nadmorskich. Nie akceptujemy

– dla poprawy poszczególnych regionów bałtyckich.

stach nadwodnych. Uczestnicząc w unijnym projekcie

Dotychczas nie rozwijano planów dostosowania por-

takiego scenariusza. Chcemy to zmienić.

Nasz region przyjął jako inteligentną specjalizację roz-

Waterfront Urban Development, poznaliśmy determi-

tów do obsługi barek rzecznych, ale takie plany były

wój portów i logistyki. Wykorzystanie ogromnego po-

nację w rozwoju symbiozy miasto–woda w Gdańsku,

opracowywane i można je wykorzystać (lub zaktu-

Polska posiada jedną z najlepiej rozwiniętych w skali

tencjału gospodarczego Wisły, a w dalszej perspek-

Elblągu, Tczewie, Szczecinie, ale również w Berlinie,

alizować).

Europy sieć rzek z bogatą historią intensywnego wyko-

tywie całej MDW E-40 i E-70 pozwoli rozwinąć porty

Poczdamie czy Bremie. Służy to poprawie jakości ży-

rzystania w celach transportowych. Wisła należała do

morskie w Gdyni i Gdańsku w porty IV–V genera-

cia mieszkańców. Dysponujemy know how rozwoju

Szczególnie ważnym partnerem są samorządy woje-

najważniejszych arterii komunikacyjnych świata. Układ

cji, a Obszar Metropolitalny Gdańsk–Gdynia–Sopot

waterfrontów.

wództw leżących w strefie dróg wodnych AGD. Jako

rzek jest ściśle skorelowany ze strukturą osadnictwa

– w Metropolitalny Europejski Biegun Wzrostu. Wisła

i rozmieszczeniem potencjału gospodarczego, włą-

i Odra są potencjalną drogą wodną również dla Au-

Miasta przywracające tożsamość nadwodną stają

dla rewitalizacji MDW E-70. O znaczeniu tej współ-

czając w to wszystkie kluczowe metropolie i ośrodki

strii, Słowacji, Republiki Czeskiej i Białorusi – pozba-

się interesującym partnerem gospodarczym. Szyb-

pracy świadczy inicjatywa województwa kujawsko-

przemysłowe. Układ dróg wodnych jest zgodny z prze-

wionych dostępu do Bałtyku. Tylko w ten sposób mo-

ciej się rozwijają, są znaczącymi klientami żeglu-

-pomorskiego na rzecz budowy śródlądowego portu

biegiem podstawowych ciągów ładunkowych . Z ini-

żemy przyspieszyć wyrównywanie dysproporcji, jakie

gi wodnej, łączącej je w sieci miast por towych.

multimodalnego na Wiśle między Solcem Kujawskim

cjatywy Gdyni zawiązane zostało Porozumienie Samo-

nas dzielą od skandynawskich i niemieckich sąsiadów

W Europie dla rozwoju dróg wodnych pracuje ok.

i Bydgoszczą – dla wsparcia rozwoju portów w Gdyni

rządowe dla Korytarza Bałtyk – Adriatyk. Wspólnym

przez Bałtyk.

400 miast portowych. Porty wodne, współdziałają-

i Gdańsku.

1

celem 6 stowarzyszeń – sygnatariuszy Porozumienia

bardzo ważną oceniam współpracę pięciu województw

ce z portami morskimi, przewoźnikami i operatora„Największe porty Unii nigdy nie rozwinęłyby się do

mi logistycznymi, stają się multimodalnymi węzłami

swej obecnej postaci ośrodków logistycznych o wyso-

transportowymi i regionalnymi centrami logistyczny-

Program Żegluga Śródlądowa może być więc kamie-

kiej wydajności, gdyby nie wkład żeglugi śródlądowej”

mi. Mogą i powinny uzupełniać krajowy i regionalny

niem milowym dla rewitalizacji Wisły, a więc dla po-

(program NAIADES II).

system transportowy – również poza ciągiem tras

– jest rewitalizacja Wisły.

wstania korytarzy wodnych E-40 i E-70 jako kompo-

międzynarodowych. Mogą więc rozwijać partnerstwa

nentów korytarzy TEN-T. Gdynia może wnieść istotny

Wśród naszych partnerów najważniejszymi są miasta,

dla rozwoju łączących je dróg wodnych, a więc dla

impuls do prac nad rewitalizacją Wisły.

obecne i potencjalne porty (węzły) wodne. Gdańsk

rozwoju swoich miast i regionów. Mają zdecydowa-

• Rozwijamy sieć autostrad morskich łączących Ko-

w okresie I RP umożliwił powstanie „zwiastuna” MDW

nie wyższy prestiż i markę miasta przyjaznego śro-

rytarz Bałtyk – Adriatyk z siecią TEN-T w Skandy-

E40, stając się w konsekwencji jej największym i naj-

dowisku.

nawii.

bogatszym miastem. Wisła dała początek i rozwój tak

• Współtworzymy Obszar Metropolitalny Gdańsk–Sopot–

ważnych miast, jak stołeczne: Kraków czy Warsza-

Takie podejście oznacza, że programy rewitaliza-

Gdynia jako gateway korytarza Bałtyk – Adriatyk.

wa, oraz regionalne ośrodki gospodarki, kultury czy

cji rzek nie mogą być ukierunkowane wyłącznie na

• Rozwijamy partnerstwo miast w ramach Stowarzysze-

turystyki: Tczew, Grudziądz, Toruń, Płock, Włocła-

rozwój funkcji transportowych. Jesteśmy rzecznika-

nia Miast Autostrady Bursztynowej i Związku Miast

wek, Puławy, Kazimierz czy Tarnobrzeg. W miastach

mi kompleksowego podejścia, a więc zagospoda-

i Gmin Morskich, zdecydowanie popierających ini-

tych rozwijano przemysł i handel wodny, w tym stocz-

rowania rzeki, głównie w strefie węzłów wodnych

cjatywy, służące rewitalizacji Wisły.

nie rzeczne, składy, magazyny, przetwórnie surowców.

• Wspieramy Związek Miast Nadwiślańskich.

W oparciu o żywe tradycje możliwe jest zagospodarowanie stref nadbrzeżnych, szczególnie wokół miast,
podnoszące ich potencjał gospodarczy. Równie cenne

1 P. Dwojacki, Żegluga Śródlądowa w Polsce i UE – Perspektywa 2050
Logistyka 2011, nr 6.

są walory nadwodnego krajobrazu.
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Czy zarządy portów włączą się do tej inicjatywy?

Wojciech Szczurek,
Prezydent Miasta Gdyni. Doktor prawa, absolwent
Uniwersytetu Gdańskiego, z zawodu sędzia.
Pracował w Sądzie Rejonowym w Gdyni w Wydziale
Cywilnym, był przewodniczącym tego wydziału.
Był radnym, przewodniczącym Rady Miasta Gdyni.
Inicjator powołania Metropolitalnego Forum Wójtów,
Burmistrzów, Prezydentów i Starostów NORDA,
którego celem jest współpraca działających w nim
samorządów na rzecz rozwoju Pomorza. Wiceprezes
zarządu Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny
Gdańsk-Gdynia-Sopot.

2 K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, A. Gus-Puszczewicz, Analiza popytu na przewozy ładunków i pasażerów droga wodną E-70, Sopot 2011.
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Perspektywa rozwoju społeczno-gospodarczego Gdańska
w związku z rozwojem żeglugi
śródlądowej

Raport Żegluga Śródlądowa – Wisła

nych źródłach energii (uwzględnienie energetycznej funk-

organizacyjno-prawnych i ekonomiczno-finansowych dla

cji rzek). Skutkiem powinna też być częściowa redukcja

dynamicznego rozwoju systemu przewozów intermo-

poziomu hałasu w mieście, dzięki zastąpieniu drogowe-

dalnych, a nawet polityka stymulująca takie zmiany, jak

go transportu towarowego transportem wodnym.

i stworzenie sieci dróg wodnych o właściwych parametrach żeglugowych oraz infrastruktury związanej z żeglu-

Poprawa jakości życia w Gdańsku, innych miastach

gą i transportem śródlądowym.

i regionach nadrzecznych dokona się poprzez ożywiePaweł Adamowicz,
Prezydent Miasta Gdańsk

nie terenów nadrzecznych zarówno pod względem go-

Polityka Unii Europejskiej

spodarczym (centra przeładunkowe generujące ruch

Unia Europejska realizuje program rozwoju transportu

towarowy i zatrudnienie), jak i społecznym (poprawa

śródlądowego zmierzający do utworzenia europejskiej

dostępności rzek od strony lądu i wzrost zaintereso-

sieci dróg wodnych (AGN). Istotną rolę w rozwoju że-

wania terenami nadrzecznymi i rzeką jako miejscem

glugi śródlądowej w UE odgrywają także Trans-Euro-

spędzania czasu, rekreacji i wypoczynku).

pejska Sieć Transportowa (Trans-European Transport
Network, TEN-T) i Europejski Program Działań na rzecz

Rewitalizacja Wisły służąca transpor towi, to tak-

Korzystne skutki środowiskowe, jak również związek

S

że zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego , co

z jakością życia mieszkańców Gdańska będzie miała

nastąpi wskutek odpowiednich prac regulacyjnych.

redukcja skutków kongestii transportowej na trasach

Rozwiązaniem mającym na celu uatrakcyjnienie ko-

ektor żeglugi śródlądowej jako jeden z sek-

Stabilizacja koryt rzek, ich głębokości i szerokości

łączących ośrodek metropolitalny, ale i wewnątrz tere-

rzystania z tej formy transportu oraz przystosowanie

torów gospodarczych kraju będący jednocześ-

(zwiększenie możliwości przepływu wielkich wód przy

nów zurbanizowanych.

śródlądowych dróg wodnych do współczesnych po-

nie przyjaznym środowisku, skutecznie realizuje

obniżonych stanach). Sprzyja to też zapobieganiu

przejście na gospodarkę niskoemisyjną, więk-

skutkom suszy poprzez utrzymywanie stałego pozio-

Turystyka i rozwój metropolii

portu kombinowanego oraz centrów logistycznych,

szego wykorzystania odnawialnych źródeł ener-

mu wody w rzece i stabilizacji wód gruntowych. Wraz

Droga wodna tworzy olbrzymie możliwości dla rozwoju

węzłów przeładunkowych i spedycyjnych z wszech-

gii, modernizacji transportu oraz propagowania

z realizacją przedsięwzięć w korytach rzek powinny

turystyki wodnej. W Polsce powstaje szereg progra-

stronną obsługą potencjalnych klientów wszelkich ro-

efektywności energetycznej.

zostać zrealizowane przedsięwzięcia hydrotechniczne

mów w tym zakresie, takich jak program Pętli Żuław-

dzajów transportu, w portach rzecznych, jak i rzecz-

na ich brzegach, co znacznie poprawi bierną ochro-

skiej, turystycznej drogi wodnej E-70, czy też Królew-

no-morskich.

nę przeciwpowodziową terenów przyległych do rzek .

skiej Drogi Wodnej Stefana Batorego (Wisła–Niemen via

3

Wskazać też należy, że sektor żeglugi śródlądowej

4

wpisuje się w budowę integralnego systemu trans-

Żeglugi Śródlądowej NAIADES.

trzeb, jest tworzenie sieci dróg wodnych dla trans-

Kanał Augustowski) i wiele innych. Programy te wpły-

Rozszerzeniem tej formuły jest włączenie śródlądowych

portowego Polski i Europy, choć w Polsce ta gałąź

Poprawa jakości życia

wają na rozwój turystyki i rekreacji wodnej na terenach

dróg wodnych, a przede wszystkim żeglugi śródlądo-

transportu ma stosunkowo niewielkie znaczenie, a in-

Ze środowiskowego punktu widzenia istotne jest ograni-

sąsiadujących z rewitalizowanymi drogami wodnymi.

wej do pracy w systemie nazwanym skrótowo „sss”

frastruktura związana z nią jest zaniedbana i niedofi-

czenie emisji zanieczyszczeń poprzez częściowe zastą-

nansowana, zaś kompetencje dotyczące gospodarki

pienie transportu kołowego transportem wodnym (w tym

Żegluga śródlądowa wpisuje się w najważniejsze cele

wodnej rozproszone są w kilku działach administracji .

w szczególności przy transporcie ładunków ciężkich

i priorytety Strategii Rozwoju Kraju, zakładającej wzrost

i ponadgabarytowych), jak i ograniczenie emisji zanie-

gospodarczy regionów, realizację polityki zrównoważo-

W pewnym uproszczeniu można stwierdzić, że UE sta-

Jedynie 20% istniejących dróg wodnych w Polsce spełnia

czyszczeń powstających przy produkcji energii elektrycz-

nego rozwoju poprzez integrowanie działań w sferze

ra się uwydatnić i wykorzystać w szczególny sposób

warunki swojej klasy ustalone w rozporządzeniu Rady Mini-

nej w sposób konwencjonalny poprzez produkcję energii

gospodarczej, społecznej i środowiskowej. Jest także

najistotniejsze walory żeglugi śródlądowej, a potrzeba

strów w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych .

elektrycznej w elektrowniach wodnych jako odnawial-

spójna ze Strategią Rozwoju Transportu (SRT).

korzystania z niej jest z kolei uzasadnieniem dla utrzy-

1

2

(od shortseashipping), wykorzystującym flotę śródlądową także do morskiej żeglugi przybrzeżnej.

mania i rozwoju śródlądowych dróg wodnych, co jak
1 Szerzej: T. Sowiński, Problematyka prawna i kompetencyjna gospodarki wodnej w Polsce (w:) Stan gospodarki wodnej w Polsce, problematyka
prawna i kompetencyjna (na przykładzie dolnej Wisły), Kancelaria Senatu,
Warszawa 2011, Zeszyty Zespołów Senackich 2011, nr 8, s. 103–122.
2 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych, Dz. U. Nr 77, poz. 695.

3 Dla przykładu straty spowodowane przez powodzie w 2010 roku szacuje
się (wg MSWiA) na 12,47 mld zł.
4 Działania te wpisują się w nowelę ustawy – Prawo wodne z dnia 5 stycznia
2011 r., Dz. U. Nr 32, poz. 159, implementującą zapisy tzw. Dyrektywy Powodziowej (Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23
października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim).
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Dla Gdańska i całej strefy metropolitalnej istotna jest

łatwo zauważyć tworzy pewien swoisty samonapędza-

wskazana przez SRT potrzeba rozwoju rynku przewo-

jący się mechanizm. Należy także zauważyć, że re-

zów intermodalnych. Strategicznym celem w tej dziedzi-

gulacja koryt rzecznych związana z żeglugą śródlądo-

nie jest stworzenie korzystnych warunków technicznych,

wą ma też istotne znaczenie w kompleksie zagadnień
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związanych z bezpieczeństwem przeciwpowodziowym,

Trudno jednak wyobrazić sobie realizację tych za-

warów rekomendowane przez Ministerstwo Infrastruk-

Ekologicznie i oszczędnie

na które to UE kładzie znaczący nacisk.

mierzeń bez ratyfi kacji przez Polskę Konwencji AGN

tury i Rozwoju, jak i modyfikacje dróg wodnych w sieci

W przewozach śródlądowych występuje znacznie niż-

i podjęcia szeregu inicjatyw na arenie międzynarodo-

TEN-T w celu utworzenia autostrad wodnych Gdynia–

sze zużycie paliwa niż w transporcie drogowym, a co

Nałożenie z kolei na te działania nowoczesnej, zgod-

wej mających wzmocnić pozycję polskich dróg wod-

Karlskrona, Świnoujście–Ystad i Gdańsk–Rotterdam.

za tym idzie transport wodny śródlądowy generuje za-

nej z duchem czasu, a co ważniejsze – z potrzeba-

nych śródlądowych w kraju i za granicą.

równo niższe koszty samego przewozu, jak i niższe

mi żeglugi, spedycji i turystyki, infrastruktury w posta-

Wyjątkowy w skali polskiej i bałtyckiej jest charakter

koszty zewnętrzne transportu. Stosunkowo większe

ci nowocześnie wyposażonych portów śródlądowych,

Nie wszystko w rękach samorządów

terminalu kontenerowego DCT w Gdańsku, w którym

korzyści wynikać będą ze zmniejszenia kosztów ze-

węzłów żeglugowo-transportowych, bazy logistyczno-

W portach morskich realizowane są projekty eliminują-

oprócz jednostek dowozowo-odwozowych, obsługiwa-

wnętrznych transportu, które w transporcie drogowym

-administracyjnej, a także hotelowej i usługowej oraz

ce tzw. wąskie gardła ograniczające dostęp do portów

ne są również jednostki pływające w relacjach ocea-

są sześciokrotnie większe niż w żegludze śródlądo-

utrzymanie we właściwym stanie spójnej sieci śród-

od strony zaplecza lądowego i morskiego. W przypadku

nicznych. W przyszłości będzie on posiadał największą

wej. Mniejsza emisja spalin, dwutlenku węgla, hałasu,

lądowych dróg wodnych, dopełnia całości obecnych

portu w Gdańsku jedyną drogą wodną to umożliwiają-

zdolność przepustową spośród wszystkich portowych

mniejsza liczba wypadków drogowych i kongestia po-

kierunków i tendencji rozwoju oraz polityki UE w zakre-

cą jest Wisła, z centrum logistycznym portu gdańskiego,

terminali kontenerowych. Rozwój terminalu potwierdza-

zwolą na zaoszczędzenie około 30 mln euro rocznie 8.

sie żeglugi śródlądowej i śródlądowych dróg wodnych.

ewentualnie nowym portem na Wiśle w Wiślince bądź

ją plany inwestycyjne Zarządu Morskiego Portu Gdańsk

nawet w Tczewie. Istotne jest zaangażowanie Gdańska

na okres 2016–2020 oraz plany inwestycyjne portu

Spełnienie przedstawionych wcześniej postulatów

Konieczna rewitalizacja

i portu gdańskiego w jedno z powyższych rozwiązań,

w Gdańsku na okres po roku 2020 . W przypadku ob-

stworzy warunki dla skutecznego konkurowania przez

W ramach rewitalizacji śródlądowych dróg wodnych

co nie wyklucza możliwości i potrzeby w perspektywie

sługi przewozów intermodalnych w relacjach porty śród-

żeglugę śródlądową z innymi gałęziami transportu

w Polsce zakłada się przywrócenie ich do parametrów

ok. 50 lat realizacji ich wszystkich. Wątpliwość dotyczy

lądowe–porty morskie, od strony przedpola, terminale te

o obsługę przewozów kontenerowych między morski-

określonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7

raczej kolejności niż alternatywy, zwłaszcza w układzie

obsługują głównie dowozowo-odwozowe statki kontene-

mi terminalami kontenerowymi w Porcie Gdańsk i jego

maja 2002 r., którego treść została oparta na klasyfi-

port morski, port rzeczny, gdyż Tczew pozostaje i tak

rowe, a w przypadku terminalu w porcie zewnętrznym

zapleczem gospodarczym, rozwojem portu, miasta

kacji EKG–ONZ, ratyfikowanej przez Polskę.

centrum komunikacyjnym, które wymaga równoległej re-

w Gdańsku – również jednostki kontenerowe pływają-

i miejscami pracy dla jego mieszkańców.

alizacji z jedną z opcji „gdańskich”, a to wszystko rewitali-

ce w relacjach oceanicznych. Od strony zaplecza ter-

W dalszym etapie (II) rewitalizacji przewiduje się podnie-

zacji dolnego odcinka Wisły. Niestety w praktyce jedynie

minale te współpracują z transportem samochodowym

sienie parametrów eksploatacyjnych na istniejących dro-

Odrzańska Droga Wodna poddawana jest modernizacji,

i kolejowym, a w porcie w Gdańsku potencjalnie mogą

gach wodnych (w tym także zrewitalizowanych wcześ-

po której odpowiadać będzie wymogom TEN-T. Nie ule-

obsługiwać środki transportu wodnego śródlądowego,

niej) oraz budowę nowych dróg wodnych w układzie

ga wątpliwości, że w administracji rządowej pokutuje pa-

stanowiąc główny czynnik kształtujący popyt na prze-

krajowym oraz międzynarodowym. Docelowo do 2047 r.

trzenie proodrzańskie, z Wisłą jako obiektem westchnień

wozy kontenerów żeglugą śródlądową w Polsce7.

tam gdzie jest to możliwe do IV klasy drogi wodnej5.

poetów i wrzasku ekoterrorystów, za to bez krztyny wi-

6

zji królowej polskich rzek jako Międzynarodowej Drogi

Ze względu na niewielką długość dróg śródlądowych,

Polskie drogi wodne wpasowują się dobrze w układ

Wodnej E-40, która wciąż przynajmniej formalnie jest. To

na których mogłyby być realizowane przewozy kon-

międzynarodowy zarówno równoleżnikowo, jak również

myślenie, by nie rzec – bezmyślność, wymaga zdecy-

tenerowe, w pierwszej badanej perspektywie tj. do

południkowo. Niestety układ ten ma charakter jedynie

dowanej zmiany! Dzięki inicjatywie i porozumieniu 6 sa-

2027 r., można uruchomić żeglugę kontenerową z/do

teoretyczny, ponieważ większość dróg wodnych w Pol-

morządów wojewódzkich toczą się prace koncepcyjne

portów morskich w następujących relacjach:

sce nie tylko nie spełnia standardów dróg międzynaro-

(i nie tylko) nad rewitalizacją MDW E-70, ale podkreślić

Gdańsk → Tczew, Bydgoszcz, Toruń, Włocławek,

dowych, ale nawet nie spełnia standardów przewidzia-

należy, że jest to zadanie państwa, a nie samorządów.

Płock, Warszawa.

Paweł Adamowicz,
Prezydent Miasta Gdańsk, współzałożyciel Platformy
Obywatelskiej. Były Przewodniczący Rady Miasta
Gdańska oraz były Prezes Zarządu Unii Metropolii
Polskich. Były organizator i pierwszy przewodniczący
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
Województwa Gdańskiego. Ukończył studia na
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Gdańskiego. Autor książki „Gdańsk jako wyzwanie”
i wielu artykułów o tematyce samorządowej,
metropolitalnej i regionalnej.

nych w rozporządzeniu określającym ich klasyfikację.
Dodatkowo szlakom brakuje połączeń z siecią dróg

Porty a drogi wodne

międzynarodowych w obu układach.

Istotne dla Gdańska i aglomeracji są propozycje rozwoju infrastruktury zapewniającej dogodny dostęp
do portów z morza i lądu, aby ustanowić autostrady

5 Dotyczy to głównie śluz, które powinny mieć wymiary użytkowe 120 x
12 m, głębokość tranzytową szlaku wodnego – 2,8 m oraz prześwit pod
mostami – 5,25 m ponad najwyższą wodę żeglowną [WWŻ].

morskie. Ważne jest również rozszerzenie możliwości
wzrostu udziału żeglugi śródlądowej w transporcie to-
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6 M. Pluciński, Koncepcja rozwoju transportu morskiego jako elementu
spójnego, zrównoważonego i przyjaznego użytkownikowi systemu transportowego z uwzględnieniem koncepcji rozwoju portów morskich i dostępu
do nich, wraz z odniesieniem do kwestii bezpieczeństwa morskiego, opracowanie wykonane na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury, Szczecin 2010.
7 Funkcjonowanie oraz perspektywy rozwoju rynku przewozów kontenerowych w Polsce do roku 2015, opracowanie na zlecenie Balticon SA,
Gdynia, grudzień 2010.
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8 Opracowanie oparte i dane zaczerpnięte z: Programu rozwoju infrastruktury transportu wodnego śródlądowego w Polsce, Część 2. Propozycja
wieloletniego programu rozwoju infrastruktury transportu wodnego śródlądowego w Polsce, K. Dmochowska, M. Gajda, J. Gille, C. Gołębiowski,
J. Harmsen, I. Kotowska, M. Mańkowska, M. Mironowicz, M. Pluciński, J.
Rekiel, T. Sowiński, T. Sturm, Warszawa–Rotterdam, lipiec 2011, opracowanego na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury przy współfinansowaniu
Banku Światowego przez międzynarodowy zespół ekspertów w ramach
projektu realizowanego przez holenderską firmę ECORYS.
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Perspektywa rozwoju
społeczno-gospodarczego
Miasta Krakowa w związku
z rozwojem żeglugi
śródlądowej, w tym budowy
i modernizacji śródlądowych
portów handlowych
i turystycznych
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mi pieszymi i rowerowymi oraz innymi przestrzeniami

miło tzw. tramwaj po Wiśle. Kilkunastoosobowe nie-

publicznymi, takimi jak placyki, tarasy widokowe czy

wielkie jednostki cumują do wybudowanych wcześniej

sekwencje mini-parków.

przystanków. Obecnie przedsięwzięcie ma charakter
turystyczny i nie stanowi konkurencji dla innych środ-

Dla przykładu jednym z pierwszych elementów proce-

ków transportu. Przez turystów i krakowian traktowa-

su rewitalizacyjnego była budowa kładki pieszo-rowe-

ne jest jednak jako atrakcyjne uzupełnienie komunikacji

rowej przez Wisłę Kazimierz-Podgórze na odcinku po-

miejskiej w Krakowie.

między mostami Piłsudskiego i Powstańców Śląskich,
której koszt wyniósł 38,9 mln zł.

W swoich planach rozwojowych Miasto przewiduje
zwiększenie wykorzystania Wisły do celów transpor-

Jacek Majchrowski,
profesor zwyczajny doktor habilitowany,
Prezydent Miasta Krakowa

by W. Majka UMK

Dla funkcjonowania ekosystemów rzecznych, jak i ja-

towych. Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań

kości wód pitnych i możliwości ich wykorzystania re-

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta

kreacyjnego, duże niebezpieczeństwo stanowi wysoki

Krakowa takie możliwości tkwią w niewykorzystywa-

stopień zanieczyszczenia. Mimo że zasoby wód po-

nym obecnie porcie rzecznym Kujawy, który mógłby

wierzchniowych określane są jako potencjalnie duże,

w przyszłości obsługiwać kombinat metalurgiczny oraz

Kraków odczuwa deficyt zasobów wód dobrej jakości.

tereny rozwojowe objęte projektem Kraków – Nowa
Huta Przyszłości, a dzięki połączeniu bocznicą z ukła-

Z uwagi na fakt, że Wisła jest rzeką tranzytową, do

dem kolejowym stacji Kraków Nowa Huta i planowa-

Krakowa dopływają wody nadmiernie zanieczyszczo-

nym Centrum Logistycznym – stworzyć multimodalny

ne przez substancje mineralne z zasolonych wód ko-

węzeł przeładunkowy. Należy się jednak spodziewać,

palnianych z górnośląskich kopalni węgla kamiennego.

że Wisła byłaby wykorzystywana dla transportu towa-

Rzeczny Dłubni z Baranówką oraz Park Rzeczny Wilgi,

Jeśli chodzi o zanieczyszczenia komunalne, dzięki pro-

rów z zewnątrz, nie będzie natomiast ogrywać większej

o których atrakcyjności świadczyć będzie zarówno ot-

wadzonym w ostatnich latach – przy udziale środków

roli w wewnątrzmiejskim transporcie towarów.

warty, parkowy charakter bulwarów, jak i uczytelnie-

z funduszy europejskich – modernizacjom krakowskich

D

nie funkcji rzeki i jej bezpośredniego otoczenia dla

oczyszczalni ścieków, Kraków przestał truć Wisłę. Nie-

W Studium zakłada się również dalszy rozwój transpor-

stref zamieszkania, na przykład poprzez wyposażenie

mal 100% ścieków jest oczyszczonych. Niemniej jed-

tu pasażerskiego. Utrzymuje się linię tramwaju wodne-

w wysokiej klasy elementy małej architektury.

nak celowe jest nawiązanie współpracy z wojewódz-

go przedłużoną do Bielan i do Nowej Huty. Dla potrzeb

twem śląskim i podjęcie zintegrowanych działań na

ruchu turystycznego, sportowego i rekreacyjnego prze-

sł y, obejmujące jej urbanistyczne wnętrze,

Wspomniany Park Rzeki Wisły rozumiany powinien

rzecz ochrony wód Wisły. Współpraca w tej dziedzinie

widziano budowę portu jachtowego Rybitwy, wykorzy-

kształtują tożsamość miasta i decydują o jego

być więc jako skonfigurowany zbiór projektów, któ-

powinna być spójna z ustaleniami planów dotyczących

stującego basen dawnej stoczni rzecznej. Nie przewi-

metropolitalnym znaczeniu. Z tego powodu zostały

rych wspólnym mianownikiem jest przebudowa lub

gospodarowania wodami opracowywanymi w oparciu

duje się natomiast wykorzystywania Wisły dla potrzeb

one wyodrębnione w Studium uwarunkowań i kierun-

rewitalizacja terenów nadbrzeżnych Wisły, w tym ta-

o ustawę – Prawo wodne.

regularnej komunikacji pasażerskiej w relacjach Kraków

ków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krako-

kie projekty o kluczowym znaczeniu dla rozwoju funk-

wa jako kluczowy obszar rozwoju kulturowego.

cji metropolitalnych Krakowa jak: Centrum Kongreso-

Aktualnie Wisła w granicach Krakowa wykorzystywana

we ICE Kraków, Muzeum Tadeusza Kantora, Centrum

jest niemal wyłącznie jako korytarz transportu pasażer-

Nadzieje na poprawę warunków transportu rzecznego

Jednym z istotniejszych elementów kształtowania

Muzyki, Bulwary Zabłocia (rewitalizacja przestrze-

skiego o charakterze turystycznym i rekreacyjnym. Jej

oraz jego intensyfikację Miasto wiąże z budową Kana-

struktury urbanistycznej Krakowa są parki rzeczne. Ich

ni publicznych wiążących stację kolejową Kraków-

żeglowność kończy się na stopniu wodnym Przewóz,

łu Śląskiego – trasy wodnej biegnącej od Koźla, przez

wartości estetyczne i kompozycyjne to podstawowe

-Zabłocie z nowymi muzeami Zabłocia i zespołami

gdzie głębokość wody poniżej śluzy wynosi 0,1 m, co

Rybnik, Żory do Oświęcimia, która miałaby ożywić gór-

kryterium budowania sieci przestrzeni publicznych. Do

zabudowy mieszkaniowej i usługowej zbudowanej

praktycznie eliminuje możliwość wykorzystania Wisły

ną Wisłę w rejonie Krakowa. Miasto zyskałoby wte-

najważniejszych należą m.in. Park Rzeki Wisły, a także

w ramach programu ożywienia terenów poprzemysło-

jako korytarza transportowego, nawet w celach tury-

dy połączenie nie tylko ze Śląskiem, ale i z Bałtykiem.

Park Rzeczny Prądnika, Park Rzeczny Rudawy, Park

wych) – powiązane atrakcyjnymi krajobrazowo ciąga-

stycznych. Wprawdzie przed paru laty Miasto urucho-

Inwestycja ta przyczyniłaby się również do integracji

olina Wisły stanowi główną oś terenów

otwartych w Krakowie, natomiast Bulwary Wi-
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i lepszego wykorzystania potencjałów gospodarczych

ochrony środowiska, przyrody, dziedzictwa i krajobrazu

regionu Kraków–Katowice–Ostrawa.

kulturowego, warunki i parametry zabudowy oraz granice zagospodarowania terenu.

To właśnie ochrona krajobrazu, w szczególności odnośnie do ekspozycji cennych zabytków, panoramy

Podniesienie standardu przestrzeni publicznych mają-

miasta oraz terenów otwartych jest najważniejszym

cych wpływ na podniesienie standardów życia i za-

elementem kształtującym politykę zagospodarowa-

mieszkania. Szczególną troską będą objęte wszelkiego

nia obszaru Wisły z perspektywy Miasta. Mean-

rodzaju tereny zielone umożliwiające publiczne użytko-

dry rzeki sprawiają, że widoki wzdłuż jej nurtu są

wanie przestrzeni. Ważnym elementem systemu prze-

niezwykle atrakcyjne, szczególnie gdy zamykają je

strzeni publicznych będzie Wisła wraz z bulwarami,

miejskie lub krajobrazowe dominanty. Nie wszędzie

czyli realizacja koncepcji river front.

jednak walor bulwarów jest wykorzystany, na wielu odcinkach zabudowa nadrzeczna odwrócona jest
tyłem do Wisły.
Rozwój funkcji bulwarów związany jest ze zwiększeniem atrakcyjności turystycznej, jak i dostępności komunikacyjnej, przede wszystkim pieszej, rowerowej, ale
także wodnej. Dlatego właśnie plan zagospodarowania
Bulwary Wisły określił szczegółowe zasady kształtowania systemów zieleni i przestrzeni publicznych, zasady

„

Jacek Majchrowski,
Prezydent Miasta Krakowa od 2002 r.,
30 listopada 2014 r. wybrany na czwartą kadencję.
Prawnik, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego,
profesor zwyczajny nauk prawnych, historyk doktryn
politycznych i prawnych. Znawca II Rzeczypospolitej,
dokumentujący jej historię, a szczególnie
działalność ugrupowań prawicowych. Był zastępcą
przewodniczącego Trybunału Stanu
(w latach 2001–2005), do listopada 2011 r.
– sędzia Trybunału Stanu.

„

Nadzieje na poprawę warunków transportu rzecznego
oraz jego intensyfikację Miasto wiąże z budową Kanału Śląskiego – trasy wodnej biegnącej od Koźla, przez
Rybnik, Żory do Oświęcimia, która miałaby ożywić górną Wisłę w rejonie Krakowa. Miasto zyskałoby wtedy
połączenie nie tylko ze Śląskiem, ale i z Bałtykiem.
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Perspektywa rozwoju
społeczno-gospodarczego
Miasta Płock w związku
z rozwojem żeglugi
śródlądowej

mowanymi przez wykwalifikowanych pracowników oraz

śródlądowej do celów transportu intermodalnego.

spełniającym wysokie standardy w zakresie ochrony śro-

W 2011 r. Komisja Europejska opublikowała Białą Księ-

rynek pracy także poza sektorem żeglugi śródlądowej,

gę w sprawie transportu, prezentującą potencjał i zna-

przede wszystkim z uwagi na przewidywany wzrost in-

czenie rozwoju żeglugi śródlądowej w Europie. Zapisy

westycji w tzw. zieloną infrastrukturę i rozwiązań innowa-

zawarte w publikacji podkreślają rolę śródlądowych dróg

cyjnych, a także pozytywnych skutków środowiskowych

wodnych w budowaniu transportu intermodalnego oraz

w postaci zmniejszenia emisji zanieczyszczeń w obrębie

kładą nacisk na poprawę sieci połączeń w Europie.

śródlądowego transportu wodnego, co powinno przełożyć się na poprawę warunków życia ludzi i ich stanu

Budowa kompleksowego systemu dróg wodnych, mo-

zdrowia. Realizacja Programu NAIADES II będzie miała

dernizacja istniejących już korytarzy, a przez to rozwój

korzystny wpływ także na gospodarkę. Rozwój śródlądo-

efektywnej sieci transportowej to klucz do podnosze-

wego transportu wodnego może doprowadzić do zwięk-

nia konkurencyjności regionów. Transport wodny śród-

szenia jego udziału w ogólnym transporcie towarów, co

lądowy jest cztery razy tańszy od drogowego i dzie-

pozytywnie wpłynie na poprawę funkcjonowania całej

ły popadać w zapomnienie. Dotyczyło to w równym

sięć razy bardziej przyjazny środowisku naturalnemu.

sieci transportowej w Polsce poprzez zwiększenie liczby

stopniu dróg wodnych, jak i portów. Wisła z powodu

Aby wykorzystać jego potencjał na Wiśle, koniecznoś-

połączeń z innymi rodzajami transportu.

niedoinwestowania stała się jedną z najbardziej za-

cią jest rewitalizacja drogi wodnej E-40 na odcinku

niedbanych rzek w Europie. Wiślana Droga Wodna

z Gdańska do Warszawy, rozwój trimodalności i prze-

Płock – przystanek na drodze E-40

wg norm klasyfikacyjnych nie mieści się praktycznie

niesienie najcięższych ładunków na rzeki.

Bardzo mała świadomość społeczna co do wykorzy-

Prezydent Miasta Płocka

zczypta historii i stan obecny

i turystyki. Chodzi też o wykorzystanie infrastruktury

dowiska. Można spodziewać się korzystnego wpływu na

Andrzej Nowakowski,

S

Raport Żegluga Śródlądowa – Wisła

stania możliwości, jakie stwarzają rzeki, powoduje, że

w żadnej klasie żeglugowej. Na żeglugę nie pozwalają
zmienne stany wody, a szczególnie spadki jej pozio-

Rewitalizacja tej drogi wodnej stwarza możliwość roz-

kojarzymy je głównie z turystyką lub zagrożeniem po-

Przez wiele lat w dziejach pasażerskiej żeglugi parowej

mu i płycizny. Barierą są przemieszczające się nie-

wiązania wielu ważnych problemów, m.in. energetycz-

wodziowym. Mało mówi się natomiast o ich potencja-

na środkowej Wiśle, mimo zawirowań historii, można

ustannie na dnie rzeki łachy piachu, których nie ma

nych, środowiskowych czy transportowych. Rozwój

le gospodarczym, transportowym czy energetycznym.

odnotować niemało poważnych sukcesów. W 1879 r.

na mapach nawigacyjnych. Na przestrzeni ostatnich

żeglugi śródlądowej daje impuls do rozwoju przemy-

z Warszawy do Płocka i z powrotem statki przewiozły

kilkudziesięciu lat nastąpiło „poszatkowanie” Wisły na

słu stoczniowego, rozwoju portów śródlądowych itp.

Historyczne i gospodarcze związki Płocka z Wisłą są

ponad 15 tys. pasażerów. W ciągu następnych dziesię-

odcinki o różnych parametrach żeglugowych.

Wisłę i jej zasoby wodne możemy wykorzystać tak-

bardzo ścisłe. Jako jeden z portów rzecznych to właś-

że do wytwarzania energii elektrycznej. Paradoksalnie

nie Wiśle zawdzięcza Płock swój rozwój i obfitość róż-

ciu lat było ich prawie siedmiokrotnie więcej. W 1890 r.
w ciągłej eksploatacji na Wiśle znajdowały się 24 pa-

W Europie nie ma obszaru z dobrze rozwiniętą siecią

im większy rozwój infrastruktury wokół rzek, tym lepiej

norodnych funkcji działalności regionalnej i lokalnej,

rowce, a w 1903 r. – już 44, realizujących ponad 5 tys.

rzeczną, który miałby tak mały udział transportu rzecz-

kontrolowane są wszystkie jej elementy i zmniejsza się

m.in. komunikacji pasażerskiej i towarowej.

rejsów pasażerskich. Największym przedsiębiorstwem

nego w całości przewozów towarowych jak Polska.

ryzyko powodzi oraz suszy. Dlatego tak ważne jest

przewozowym stała się wówczas firma Towarzystwo Że-

Nasz kraj jest białą plamą na mapie europejskiej sieci

jak najlepsze zagospodarowanie terenów rzecznych,

Warunkiem niezbędnym do wykształcenia i sprawne-

glugi Parowej Maurycego Fajansa. Żegluga na początku

kanałów żeglownych, dzięki czemu skutecznie oddziela-

oczywiście z poszanowaniem środowiska naturalnego.

go funkcjonowania tych form działalności gospodar-

XX w. mogła przewieźć 3–4 tys. pasażerów na godzi-

my system dróg wodnych Europy Zachodniej od syste-

nę. Największymi jednostkami były statki „Pan Tadeusz”

mu dróg wodnych we wschodniej części kontynentu.

czej była żeglowność i względna stabilność poziomów
Komisja Europejska w dniu 10 września 2013 r. przed-

wody w Wiśle. Nurt o dość stałych parametrach prze-

stawiła nowy program NAIADES II, którego celem jest

pływu gwarantował przewidywalne poziomy wiosen-

Działania i perspektywy na przyszłość

stworzenie odpowiednich warunków dla śródlądowego

nych okresów spiętrzenia.

Obecne tendencje rozwoju, a także polityka Unii Eu-

transportu wodnego, by stał się on środkiem transpor-

Od przełomu lat 70. i 80. XX w. w polskiej żeglu-

ropejskiej w zakresie żeglugi śródlądowej mają na

tu wysokiej klasy – dobrze zarządzanym, wydajnym,

Wybudowany w latach 60. XX w. stopień wodny we

dze śródlądowej systematycznie malała liczba stat-

celu przystosowanie śródlądowych dróg wodnych do

bezpiecznym, zintegrowanym w łańcuch transportu in-

Włocławku stworzył sztuczny Zbiornik Włocławski,

ków i czynnych portów. Rzeczne szlaki wodne zaczę-

współczesnych potrzeb transportu wodnego, spedycji

termodalnego, z wysokiej jakości miejscami pracy zaj-

który w efekcie połączył miasta Włocławek i Płock

należący do Maurycego Fajansa i „Kolos” należący do
włocławskiego Towarzystwa Żeglugi Parowej „Krater”.
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drogą wodną, sklasyfikowaną jako klasa Va. Nieste-

Płock Radziwie–Płock Radziwie Port oraz linię kolejową

Dworzec Wodny w Płocku

Projekt pn. „Wisła – cooperating towards

ty powyżej Płocka (w kierunku Warszawy) Wisła ma

33. Bazy takie są silnie wspierane przez Unię Europej-

Dworzec wodny powstał pod koniec XIX w. jako przy-

solutions”

charakter rzeki nieuregulowanej sklasyfikowanej jako

ską, która intermodalność transportu wyznaczyła jako

stań żeglugi parowej na Wiśle dla Towarzystwa Żeglugi

Porozumienie o współpracy między województwem

klasa Ib. Po zimowej powodzi w 1981 roku dzięki

kierunek rozwojowy. Przywrócenie ruchu towarowego

Parowej Maurycego Fajansa w Warszawie. Przez kilka-

mazowieckim a holenderskim konsorcjum firm na rzecz

systematycznej refulacji utrzymywano przepustowość

na Wiśle daje również szanse dla Płocka na rozwój baz

dziesiąt lat przyjmował statki parowe, które pływały po

realizacji pierwszego w Polsce projektu w ramach rzą-

koryta na tyle skutecznie, że do połowy lat 90. XX w.

logistycznych w transporcie kombinowanym drogowo-

Wiśle na trasie Warszawa–Gdańsk–Warszawa. Funkcją

dowego programu Holandii „Partners for International

nie występowało w rejonie Płocka zjawisko zagroże-

-rzecznym. Jest to istotne zwłaszcza w świetle budo-

przystani była odprawa podróżnych i bagażu na wodach

Business” dla sektora wodnego podpisano 25 czerw-

nia powodzią. Zaprzestanie pogłębiania spowodowa-

wy autostrady A1 i dobrego dostępu do tej autostrady

śródlądowych. Forma nadbudówki przystani wzorowa-

ca 2014 r. Projekt pn. „Wisła – cooperating towards

ło ponowne wypłycanie dna, co w znaczny sposób

z portu w Płocku.

na jest na drewnianej architekturze dworcowej drugiej

solutions” obejmować będzie Międzynarodową Drogę

połowy XIX w. Po II wojnie światowej obiekt z czasem

Wodną E-40 Warszawa–Gdańsk.

przyczyniło się do wzrostu zagrożenia powodziowego
w tym rejonie Wisły oraz przyczyniło się do niemal

Innym zagadnieniem jest wykorzystanie transportu

przestał pełnić pierwotną funkcję. Przy płockim brzegu

całkowitego zamarcia żeglugi w rejonie Płocka.

wodnego jako atrakcji turystycznej. Płock ma idealne

tzw. embarkader cumował od 1885 r. do lat 70. XX w.

„Partners for International Business” (PIB) jest pro-

warunki zarówno do rozwoju rekreacji na wodzie, jak

Następnie przystań została odholowana do Warszawy.

gramem rządowym, wspierającym rozwój współpracy

Poniżej zapory parametry drogi wodnej w dół Wisły –

i do zorganizowanych rejsów turystycznych. Współ-

Stacjonowała tam w Porcie Praskim. W 2012 r. zabyt-

między Holandią i Polską w ramach promowania dzie-

sklasyfikowanej jako klasa Ib, uzależnione są od zrzu-

czesna oferta jest dość skromna, choć i w tej dziedzi-

kowy obiekt spłonął w wyniku podpalenia.

więciu głównych sektorów gospodarki holenderskiej.

tów wody z pracującej hydroelektrowni. Silnie zaznacza

nie nastąpił duży postęp. Rozwojowi turystyki rzecznej

się tu zjawisko erozji dennej – na odcinku prawie 20

sprzyja istnienie portu jachtowego w okolicach amfite-

W ramach budżetu obywatelskiego został zgłoszony pro-

nej. Realizacja programu odbywa się we współpracy

km wypłukany jest z dna piasek, a na gliniastym pod-

atru z planami rozbudowy oraz mniejszego portu w po-

jekt pn. „Budowa Przystani Miejskiej wzorowanej na hi-

z holenderskimi instytucjami naukowymi i ośrodkami

łożu pozostają kamienie i głazy.

bliżu ujścia rzeki Brzeźnicy i przystani w Radziwiu, jako

storycznej przystani Dworzec Wodny «Płock»”. Zadanie

biznesowymi.

odpowiedniego zaplecza dla jednostek pływających.

to ma na celu wierną rekonstrukcję Dworca Wodnego

Jednym z podstawowych problemów związanych z mo-

Wśród nich znajduje się m.in. sektor gospodarki wod-

„Płock”, na podstawie zachowanej historycznej dokumen-

Rzeka Wisła w ramach projektu pn. „Wisła – coo-

dernizacją międzynarodowej drogi wodnej E-40 jest bu-

Działania bieżące

tacji, co stanowi unikatowe przedsięwzięcie. Odtworzony

perating towards solutions” została umownie po-

dowa stopnia wodnego na Wiśle w Nieszawie po-

Zagospodarowanie nabrzeża wiślanego

dawny Dworzec Wodny będzie mieścić: kasę biletową,

dzielona na odcinki. Płocki odcinek zaczyna się na

zwalającego na zwiększenie żeglowności Wisły poniżej

prawobrzeżnej części miasta Płocka

sanitariaty, pomieszczenia gospodarcze, poczekalnię bę-

wysokości Kępy Polskiej, kończy w Nowym Dunino-

Włocławka. Budowa ta rodzi szereg konfliktów i jest

Nabrzeże Wisły w Płocku to wymagający remontu bul-

dącą jednocześnie salą ekspozycyjną, salę konferencyj-

wie. Miasto Płock zostało przez władze wojewódz-

przyczyną protestów ze strony organizacji ekologicznych.

war z niewielką sezonową stanicą wodną oraz piaszczy-

ną. Powstała już dokumentacja techniczna (wraz z kosz-

twa zaproszone do udziału w tym jakże obiecują-

stą plażą o długości około 2 km. W latach 2010–2011

torysem), pozwalająca na rekonstrukcję obiektu.

cym projekcie. Wykonane przez holenderskie biuro

Decyzje konieczne dla prawidłowego funkcjonowania

wzdłuż nadwiślańskiego bulwaru wybudowano kosztem

drogi wodnej E-40 – w tym m.in. budowa kolejnych

17 mln zł molo. To pomost wsparty na betonowych pa-

Rejsy turystyczne

cje zagospodarowania terenu będą stanowiły pod-

stopni wodnych na Wiśle – zrodzą się poza Płockiem,

lach, który wychodzi w nurt rzeki i biegnie niemal rów-

W roku 2015 wycieczkowe rejsy z Płocka po Zale-

stawę do wystąpienia o dofinansowanie konkretnych

nie mniej miasto powinno być na ten czas przygotowa-

nolegle do jej brzegu na długości ponad 350 metrów.

wie Włocławskim powróciły po dwóch latach przerwy.

inwestycji przez UE.

ne. Istotnym zadaniem pozostaje utrzymanie funkcjono-

Ważnym elementem zagospodarowania płockiego na-

Wcześniej, od 1993 r. do 2012 r., regularnie pływał statek

wania w lewobrzeżnej części miasta portu rzecznego.

brzeża jest budowa przystani jachtowej. Zgodnie z pla-

„Rusałka”. Aktualnie na wiślanych wodach goszczą trzy

W chwili powrotu żeglugi na Wisłę to właśnie posiadanie

nem inwestycja ma obejmować budowę portu na 218

jednostki: „Marianna”, „Andżelika” i „Basia”. Statki cumu-

portu z odpowiednim dostępem drogowym i kolejowym

jachtów wraz z infrastrukturą, w tym falochronami i ka-

jące na co dzień przy nadwiślańskim bulwarze, regularne

oraz stoczni rzecznej będzie ważnym atutem Płocka.

pitanatem, oraz budowę dwukondygnacyjnego obiektu

rejsy wycieczkowe w okolicach Płocka odbywają od maja

będącego zapleczem szkoleniowo-socjalno-technicz-

do września. Dla chętnych planowane są też dłuższe,

Połączenie transportu wodnego z drogowym i kolejo-

nym, który ma powstać nad Zalewem Sobótka. Projekt

nawet dwudniowe podróże rzeką, np. do Włocławka,

wym stwarza dobre warunki do lokalizacji w Płocku

przeszedł już pozytywnie ocenę formalną oraz meryto-

Wyszogrodu, Warszawy, a nawet do Sandomierza. Do

intermodalnej bazy logistycznej. Baza taka mogłaby

ryczną i został wpisany na podstawową listę rankingową

wymienionych jednostek dołączył kolejny statek wyciecz-

powstać w oparciu o port rzeczny, linię kolejową 56

przedsięwzięć ubiegających się o dofinansowanie z UE.

kowy „Kaper” służący dawniej do obsługi pogłębiarek.
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Andrzej Nowakowski,
Prezydent Miasta Płocka od grudnia 2010 roku.
W wyborach samorządowych w 2014 roku został
wybrany w pierwszej turze na drugą kadencję.
Od 2002 był radnym Rady Miasta Płocka.
W latach 2007–2010 sprawował mandat posła na
Sejm RP. W parlamencie pracował w Komisji Sportu
i Turystyki oraz Komisji do spraw Unii Europejskiej.
Pracował jako dyplomowany nauczyciel języka
polskiego oraz wychowawca młodzieży w Liceum
Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły w Płocku.
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Perspektywa
rozwoju społeczno-gospodarczego
Miasta Włocławek
w związku z rozwojem
żeglugi śródlądowej

strategie rozwoju plany związane z rozwojem żeglugi

nej, co zdecydowanie zwiększa prestiż Włocławka

śródlądowej.

jako poważnego ośrodka gospodarczego, w którym
warto inwestować i z którym warto związać przy-

Obecnie Włocławek jest tłumnie odwiedzany przez

szłość swojej firmy.

żeglarzy, wioślarzy, kitesurferów i miłośników innych
sportów związanych z wodą. Promocja miasta w du-

Obecnie we Włocławku trwa remont stopnia wod-

żej mierze opiera się na powrocie do historii wiślanego

nego. Przypomnijmy: stopień wodny Włocławek był

szlaku. Włocławek może się poszczycić dwiema wod-

pierwszym obiektem projektowanej w latach 60-tych

nymi przystaniami, najpiękniejszymi bulwarami w Pol-

XX wieku kaskady Dolnej Wisły. Projekt zakładał wy-

sce, a po obu stronach Wisły znakomitymi warunkami

budowanie ośmiu zapór w pobliskich miejscowoś-

do inwestowania. To potencjał, który warto wykorzy-

ciach nadwiślańskich, m.in. w Nieszawie lub Ciecho-

stywać i który coraz częściej dostrzegają zewnętrzne

cinku. Niestety realizację całego projektu przerwano,

Marek Wojtkowski,

firmy. Wyzwanie, przed jakim stoją miasta, to szeroko

a pojedyncza tama we Włocławku pracuje już ponad

doktor nauk historycznych, Prezydent Miasta Włocławek

rozumiana promocja terenów inwestycyjnych. Szansą

40 lat. W lutym 2015 roku we Włocławku odbyła się

dla Włocławka jest jego położenie, a także naturalna

konferencja z udziałem przedstawicieli Grupy Energa

energia wodna. Poza tym centrum Polski, zwłaszcza

poświęcona budowie drugiego stopnia wodnego na

w uzupełnieniu o nowoczesną sieć dróg, to z logi-

Wiśle.

stycznego punktu widzenia położenie idealne. Zresztą
Włocławek to miasto sprzyjające rozwojowi przedsię-

Inwestycja ta stanowi bardzo ważne przedsięwzięcie

Wzmocnienie znaczenia żeglugi śródlądowej zaowo-

biorczości, otwarte na nowe wyzwania, a także ocze-

dla Włocławka przede wszystkim ze względu na za-

W

cuje dalszą rozbudową bazy turystyczno-wodniackiej

kiwania firm chcących ulokować tu kapitał. Inwestujący

bezpieczenie powodziowe miasta i bezpieczeństwo

Włocławka, jak również infrastruktury gospodarczej

we Włocławku mają do dyspozycji wsparcie wyspecja-

jego mieszkańców. To jest pierwszy, najistotniejszy

łocławek od ponad tysiąca lat nale-

związanej z wodą. Trzeba pamiętać, że Włocławek jest

lizowanych w obsłudze biznesu instytucji. Rolę prze-

kontekst tej inwestycji. Drugi kontekst to impuls go-

ży do grona miast nadwiślańskich. To przez

znany ze swoich naturalnych walorów. Przed wiekami

wodnika w tych kontaktach pełni Centrum Obsługi In-

spodarczo-inwestycyjny dla naszego regionu. Dziś kła-

Włocławek wiódł szlak handlowy, którym przed wie-

mieściły się tu spichlerze i młyny wykorzystujące ener-

westora w Urzędzie Miasta Włocławka.

dziemy kamień węgielny pod zadanie, które pomoże

kami spławiano zboża, bursztyn i inne towary. Dziś,

gię wodną. Żegluga śródlądowa mogłaby być czynni-

w dwudziestym pierwszym wieku, szansą dla miasta

kiem, który odrodziłby te tradycje.

jest rozbudowa żeglugi śródlądowej i inwestycje zwią-

zdynamizować gospodarkę; będzie ono również waWłocławek realizuje ambitną politykę inwestycyjną.

runkować i determinować przyszłość Włocławka i jego

Obecnie prowadzimy rozmowy z kilkoma nowymi

mieszkańców.

zane z nową infrastrukturą służącą komunikacji wod-

Nie sposób zaprzeczyć, iż żegluga śródlądowa nale-

inwestorami, którzy są zainteresowani ulokowaniem

nej. Dawny szlak handlowy stanowi obecnie fragment

ży do najtańszych sposobów transportowania ładun-

swojego biznesu we Włocławskiej Strefie Rozwoju

Włocławek chce się rozwijać, a realizacja zadań z za-

drogi wodnej E-70, jednej z trzech międzynarodowych

ków. Jak wskazują analizy poświęcone temu zagad-

Gospodarczego Parku Przemysłowo-Technologicz-

kresu rozbudowy infrastruktury wodnej oraz rozwoju

dróg wodnych kraju. Jest to również jedyne istniejące

nieniu, przewożąc taką samą ilość towarów statkami

nym. Zależy nam, by wspierać przedsiębiorców,

żeglugi śródlądowej istotnie w tym pomoże.

w Polsce połączenie wschodniego i zachodniego sy-

śródlądowymi, zużywa się prawie dziesięć razy mniej

ułatwiać im proces inwestycyjny i dawać takie na-

stemu europejskich dróg wodnych. W tym kontekście

energii niż transportując je w najbardziej powszechny

rzędzia, które sprawią, że Włocławek ze swym go-

ewentualny rozwój żeglugi śródlądowej mógłby okazać

sposób, tj. samochodami. Jednak pamiętać należy,

spodarczym potencjałem będzie wyraźnie obecny

się katalizatorem ważnych zmian w gospodarce Włoc-

że plany dotyczące rozwoju żeglugi śródlądowej są

na mapie inwestycyjnej kraju. Firmy chcące uloko-

ławka i choć, co prawda, od planów do ich realizacji

ściśle powiązane z żeglugą morską i zależne m.in.

wać kapitał we Włocławku i tutejszej Strefie Rozwoju

droga jest jeszcze daleka, to – w dobie europejskiej

od dostępności środków unijnych na budowy por-

Gospodarczego mogą liczyć na wsparcie dotyczące

wspólnoty – Włocławek dostrzega swoją szansę zwią-

tów zlokalizowanych w rejonie ujść dużych rzek. Do-

m.in. oczekiwanych regulacji prawnych. Warto do-

zaną z rozwojem śródlądowego transportu wodnego

piero taka infrastruktura będzie narzędziem dla po-

dać, że Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego

na Wiśle, zarówno pasażerskiego, jak i towarowego.

szczególnych rejonów i miast, które wpiszą w swoje

należy do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicz-
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Marek Wojtkowski,
doktor nauk historycznych, Prezydent Miasta
Włocławek. Z wykształcenia i zamiłowania historyk,
wykładowca akademicki, naukowiec. Pasjonat pracy
i nowych zadań, które przed sobą stawia. Dwukrotnie,
w roku 2008 i 2011, wybrany posłem na Sejm RP.
Od grudnia 2014 roku prezydent Włocławka,
któremu mieszkańcy, w wyborach powszechnych,
powierzyli tę funkcję. W czasie wolnym
miłośnik aktywnego wypoczynku.
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Społeczno-ekonomiczne
przesłanki rozwoju
transportu wodnego
śródlądowego na Wiśle

Zachodnioeuropejskie porty kontenerowe przygotowują

ści kilkukrotnie większej liczby kontenerów niż obecnie.

się do tego wyzwania, zwiększając, zgodnie z zasadą

Pozycji tych portów na Bałtyku zagrozić może jednak

zrównoważonego rozwoju, udział żeglugi śródlądowej

niewydolny i przestarzały transport zaplecza. Trans-

w obsłudze obrotów kontenerowych, np. Rotterdam

port wodny śródlądowy na dolnej Wiśle mógłby

przewiduje wzrost udziału tej gałęzi do 45% w 2035 r.,

skutecznie rozwiązać te problemy, droga ta bowiem

Antwerpia do 42% w 2020 r. i 43% docelowo .

ma znaczne rezerwy przepustowości i wywiezienie

3

kontenerów z portów morskich do hubu zlokalizowaneW Polsce dwa największe terminale kontenerowe,

go w rejonie dolnej Wisły rozwiązałoby problem obsługi

w Gdyni BCT i w Gdańsku DCT, rozbudowują się,

kontenerów w porcie w sposób nowoczesny, prakty-

przygotowując się do obsługi największych kontene-

kowany w wielu portach europejskich.

rowców świata i przeładunku w najbliższej przyszłoKolejną sferą kumulacji problemów związanych z transKrystyna Wojewódzka-Król,

W

transportu wodnego śródlądowego, zwłaszcza na dol-

z drugiej zaś strony poprzez zmiany w trans-

Globalizacja pociąga za sobą znaczny wzrost popy-

porcie wiele z nich można łagodzić. Na różnych

tu na transport, zwłaszcza na transport morski, bo-

płaszczyznach problemy te są odmienne, na przykład:

wiem 80% wolumenu światowego handlu i 90% pracy

– globalizacja generująca wzrost popytu na transport

przewozowej realizowane jest przez transport morski.

stawia nowe wyzwania przed transportem, zwłasz-

Według najnowszych szacunków popyt na przewozy

cza międzynarodowym,

ładunków w latach 2005–2020 wzrośnie o 20%1. Prze-

spółczesne problemy społeczno-gospo-

widuje się, że do roku 2030 wzrost potrzeb przewozo-

będące źródłem problemów społecznych, stwa-

wych w zakresie przewozów ładunków wyniesie 40%,

rzają potrzebę poszukiwania bardziej skutecznych

zaś do 2050 r. – ponad 80% . Według innego źródła
2

sposobów ich niwelowania, między innymi poprzez

wzrost będzie szybszy i już w 2040 r. osiągnie 181%

wzrost dostępności regionów,

poziomu z 2007 r. Największa dynamika wzrostu nastą-

ców. I tu również można szerzej wykorzystać transport
wodny śródlądowy i to często bez wielkich inwestycji.

Rysunek 1. Prognoza dynamiki wzrostu popytu na transport według grup ładunków (2007 = 100%)
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166

156

156

181
146

2020 max
2040 min
2040 max

122

0
Ładunki w
Węgiel dla
kontenerach elektrowni

– presja na rozwój zrównoważony wymusza nowe roz-

Artykuły
stalowe

Ropa naftowa
i chemikalia

Artykuły
rolnicze

Materiały
budowlane

Razem

Źródło: opracowanie własne na podst.: M.Quispel, Medium and longterm perspectives in Inland Waterway Transport in
the European Union, NEA, Brussels 5 July 2011.
60

Transport samochodowy
50

180

2020 min

150
100

Rozdział i. łączenie Regionów

2007

250

pi w grupie ładunków skonteneryzowanych (rysunek 1).

1 Zrównoważony rozwój polityki transportowej UE i sieci TEN-T, Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie zrównoważonego rozwoju polityki transportowej UE i sieci TEN-T (opinia rozpoznawcza na wniosek przyszłej prezydencji polskiej), Europejski Komitet
Ekonomiczno-Społeczny TEN/446, Bruksela, 15 czerwca 2011 r.
2 Transport 2050. The major challenges, the key measures, Memo,
Brussels 11/197/2011.

442

400

– problemy miast i dużych aglomeracji związane mię-

-gospodarczych może wpłynąć szersze wykorzystanie

niezwykle istotne dla poprawy jakości życia mieszkań-

500

– narastające dysproporcje w rozwoju regionalnym,

Na złagodzenie współczesnych problemów społeczno-

miejskiej zasad zrównoważonego rozwoju transportu jest

nej Wiśle.

darcze wpływają w istotny sposób na transport,

wiązania również w transporcie.

portem ładunków są miasta. Wdrażanie w logistyce

3 K. Cuypers, Modal Shift Policy. Strategic collaboration and interconnectivity, Strategy & Development, Antwerp Port Authority 2011; H. De
Wachter, Container rail transport to and beyond the European hinterland,
Antwerp Port Authority, www.tocevents-europe.com; S. Smokovec, Current capacities and future developments of the Port of Rotterdam, October 30, 2008, ZSSK Cargo ‘Trade year 2009, www.zscargo.sk (dostęp
20.12.2012).
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500
442

450

W przewozach ładunków w dużych aglomeracjach

dotkliwych w tych regionach problemów transporto-

Badania kosztów przewozu ładunków w konkret-

gospodarki wodnej (ochrony przeciwpowodziowej,

wych, przyniesie również zmniejszenie kosztów trans-

nych relacjach wykazują, że pomimo tego, iż wyli-

energetyki, gospodarki komunalnej, rolnictwa i leśni-

sługa przez transport wodny śródlądowy codziennego

portu, co oczywiście nie pozostaje bez wpływu na

czone dla transportu kolejowego i wodnego śródlądo-

ctwa, turystyki i żeglugi) powoduje, że nakłady inwe-

zaopatrzenia miast z centrów logistycznych zlokalizo-

jakość życia społeczeństw i koszty rozwoju społecz-

wego koszty zawierają koszty dowozu i przeładunku,

stycyjne na drogi wodne i koszty ich utrzymania

300 w portach rzecznych. Nową sferą zastosowanych

no-gospodarczego.

2007

bezpośredni przewóz transportem samochodowym

przypadające na transport wodny śródlądowy (któ-

2020 min

jest najdroższy (z wyjątkiem jednej z badanych relacji

ry jako jeden z kilku zainteresowanych ponosi jedynie

Rotterdam – Duisburg, w której najdroższy był trans-

część koszów – pozostałe przypadają na inne działy

port kolejowy). Przewaga kosztowa transportu wodne-

gospodarki) są niższe niż w innych gałęziach trans-

go śródlądowego przy przewozach ładunków maso-

portu, duże różnice na korzyść drogi wodnej wystę-

wych wahała się od 17% (Hamburg – Berlin) do 43%

pują zwłaszcza w stosunku do dróg kolejowych. Na

zuje się:

(Rotterdam – Duisburg). Średnio we wszystkich ana-

dolnej Wiśle istnieją szczególnie korzystne warunki dla

Rozwój transportu wodnego śródlądowego w przed-

– niższymi kosztami przewozu,

lizowanych relacjach przewozy kontenerów śródlądo-

kompleksowego zagospodarowania, droga ta bowiem

50
stawionych
sferach, oprócz złagodzenia szczególnie

– niższymi nakładami na drogi wodne,

wą drogą wodną były 30% tańsze niż drogą kolejową

wyróżnia się:

– niższymi kosztami zewnętrznymi.

(rysunki 2 i 3).

– dużym znaczeniem transportowym,

400
złagodzenie
kongestii w miastach przynieść może ob350

wania transportu wodnego śródlądowego w obsłudze

250

miast jest transport śmieci. Inną niszą, która jest już
wykorzystywana
w niektórych krajach przez żeglugę
200
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elektrowni
stalowe
i chemikalia

Artykuły
rolnicze

Materiały
budowlane

– znacznymi zasobami energetycznymi,

Razem
Kompleksowy charakter zagospodarowania dróg wod-

– dużym zagrożeniem powodziowym (w 2010 r. straty

nych, tzn. uwzględniający interesy wszystkich działów

powodziowe na Wiśle oszacowano na 12 mld zł).

Rysunek 2. Porównanie kosztów transportu ładunków masowych w wybranych relacjach w euro/tkm

60

Rysunek 3. Porównanie kosztów transportu kontenerów w wybranych relacjach w euro/tkm
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Rysunek 4. Koszty zewnętrzne zaoszczędzone dzięki przeniesieniu 1000 tkm z transportu samochodowego na

nych (gdy połączenie drogą wodną jest krótsze niż lą-

– efektami ekonomicznymi – według badań UE tury-

inne gałęzie transportu w euro według różnych badań

dową, np. w relacjach Trójmiasto–Hel). Często są to

sta przyjeżdżający drogą wodną pozostawia średnio

przewozy o charakterze komunikacyjno-turystycznym,

w regionie 32 euro, przy 1 mln turystów jest to

które mogą znacząco poprawić sytuację społeczno-

32 mln euro, które świadczone są za usługi hote-

-gospodarczą w regionach wyróżniających się dużymi

larskie, gastronomiczne, pamiątki itp.

0

Vito

Transport kolejowy
EC

Planco

Vito

Transport wodny śródlądowy
EC
Planco

-10

walorami przyrodniczymi. Wykorzystanie tych walorów

-11,8

-20

-19,1

jest właśnie szansą na rozwój różnych form turystyki

Turystyka wodna odpowiada na współczesne ocze-

wodnej.

kiwania mieszkańców, którzy coraz częściej preferu-

-30
-40

ją odpoczynek aktywny, połączony ze zwiedzaniem

-36,4

-37,3

-50
-60
-70

W przewozach pasażerskich atrakcyjność ekono-

i w umiarkowanej strefie klimatycznej. Tak więc szan-

miczna transportu wodnego śródlądowego związana

se na złagodzenie problemów rozwoju gospodarczego

jest nie tylko z kosztem transportu, ale także innymi

poprzez rozwój turystyki wodnej dla wielu regionów

korzyściami, które uzasadniają wspieranie tej gałęzi lub

Europy są bardzo realne.

przynajmniej traktowanie jej analogicznie jak inne gałę-

-66,3

zie w przewozach typu komunikacyjnego, tzn. w prze-

Wykazana atrakcyjność społeczno-ekonomiczna

wozach miejskich i regionalnych. Przewozy takie trans-

transportu wodnego śródlądowego jest istotnym

portem samochodowym i kolejowym są dotowane ze

czynnikiem determinującym pozycję tej gałęzi na ryn-

względów społecznych i dotacje takie dotyczyć powin-

ku transportowym i podstawą scenariuszy zrówno-

Źródło opracowanie własne na podst.: Trump cards of inland navigation, http://www.binnenvaart.be/en/binnenvaartinfo/

ny także przewozów drogami wodnymi śródlądowymi,

ważonego rozwoju transportu przejawiającego się

troeven.asp (dostęp 14.05.2015).

które zapewnić mogą:

zwiększeniem udziału tej gałęzi na wybranych ryn-

– zmniejszenie kongestii w miastach w godzinach

kach transportowych. Wykorzystanie tych tendencji

-80
-80,8

-90

szczytu,
Zagospodarowanie śródlądowych dróg wodnych jako

Wraz z rozwojem społeczno-gospodarczym rośnie mo-

elementu kompleksowej gospodarki wodnej, powinno

bilność ludności, zaś zaspokojenie tej potrzeby staje

być jednym z kierunków zrównoważonego rozwoju go-

się jednym z głównych wyzwań zrównoważonego roz-

spodarki, zwłaszcza że transport wodny śródlądowy

woju transportu. Jednocześnie rośnie popyt na usługi

Również efekty rozwoju turystyki wodnej dla rozwoju

jest gałęzią najbardziej przyjazną dla środowiska i jego

turystyczne. Transport wodny śródlądowy może ode-

społeczno-gospodarczego regionu mogą być duże

rozwój jest jednym z kierunków polityki zrównoważo-

grać ważną rolę w łagodzeniu problemów transpor-

i przejawiają się między innymi:

nego rozwoju transportu.

tu pasażerów w miastach, niektórych regionach oraz

– zmniejszeniem bezrobocia i to w grupie osób, którym

rozwoju turystyki wodnej.
Porównanie kosztów zewnętrznych transportu

– zmniejszenie kongestii na drogach dzięki przewozom
regionalnym.

najtrudniej znaleźć zatrudnienie – kobiet w średnim
wieku,

5

w badaniach realizowanych przez różne instytuty ba-

Drogi wodne przebiegają przez najbardziej zatłoczone

dawcze, wykazuje ogromne różnice wyników wynikają-

rejony miast – ich centra, często zamknięte dla ruchu,

ce między innymi z różnych założeń, jednak transport

co stwarza możliwości ich wykorzystania do przewo-

wodny wypada w tych porównaniach zazwyczaj najko-

zów komunikacyjnych w wybranych relacjach. Prze-

rzystniej. W efekcie przeniesienie 1000 tkm z transpor-

wozy tego typu nie są zazwyczaj duże, jednak mogą

tu samochodowego na transport wodny śródlądowy

odegrać istotną rolę w okresach szczytów komunika-

przynieść może od 19,1 do 80,8 euro oszczędności

cyjnych.

na kosztach zewnętrznych (rysunek 4).
Ponadto transport wodny śródlądowy może być atrakcyjny w wybranych relacjach w przewozach regional5 Kosztów degradacyjnego wpływu na środowisko.
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tys. miejsc pasażerskich, a w 2008 roku – 185 tys.

się coraz większą zdolnością przewozową. O ile prze-

miejsc. W związku z kryzysem gospodarczym w 2009

ciętnie do 2005 roku średnia wielkość statków hote-

roku potencjał ten obniżył się do poziomu 169 tys.

lowych wahała się w granicach 120–130 miejsc noc-

miejsc.

legowych, to po 2005 roku liczba ta zwiększyła się
średnio do 160 miejsc.

Wyższą dynamiką przewozów charakteryzuje się segment przewozów turystycznych w rejsach tam

2. Perspektywy i bariery rozwoju

i z powrotem, z zawijaniem do portów pośrednich,

rynku przewozów turystycznych na

które realizowane są odpowiednio wyposażonymi stat-

śródlądowych drogach wodnych w Polsce

kami hotelowymi z miejscami noclegowymi.

2.1. Przesłanki pozytywne rozwoju

1.

Michał Górski,

We Francji w ramach tego segmentu rynku przewozów

przewozów pasażerskich drogami

Prezes Pętla Żuławska sp. z o.o.,

turystycznych w żegludze śródlądowej liczba przewie-

wodnymi w Polsce

Pełnomocnik Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza

zionych turystów w 2008 roku wynosiła 179 tys. osób.

3) przewozów turystycznych tam i z powrotem z za-

Tendencje europejskie w zakresie

W Niemczech w latach 1999–2008 liczba ta zwiększy-

Można oczekiwać, że przedstawione powyżej tenden-

ła się o 186% w odniesieniu do przewozów okrężnych

cje rozwoju turystyki na drogach wodnych w Europie

tylko w powiązaniu ze śródlądowymi drogami wodnymi

Zachodniej i prognozy rozwoju będą sprzyjały aktyw-

i o 210% w odniesieniu do przewozów okrężnych obej-

ności turystycznej również w Polsce. Przesłanki szer-

mujących drogę wodną śródlądową i wybrzeże morskie.

szego wykorzystania śródlądowych dróg wodnych
w Polsce w przewozach turystycznych wynikają za-

wijaniem do portów pośrednich (ang. cruise trans-

popytu na przewozy pasażerskie

port, niem. Kreuzfahrt), w których czasie turysta ma

Z obserwacji zmian na rynku przewozów turystycz-

równo z czynników geografi czno-przyrodniczych, jak

na śródlądowych drogach wodnych

możliwość mieszkania na odpowiednio przystoso-

nych na śródlądowych drogach wodnych w krajach

i społeczno-ekonomicznych.

(przewozy komunikacyjne i turystyczne,

wanych statkach z miejscami hotelowymi.

Europy Zachodniej wynika, że rynek przewozów tu-

w tym wycieczkowe i rekreacyjne)

rystycznych tam i z powrotem, z zawijaniem do

Do czynników geograficzno-przyrodniczych sprzyjają-

Aktualnie w krajach Europy Zachodniej do najbardziej

portów pośrednich, ma największe perspektywy

cych turystycznej aktywizacji śródlądowych dróg wod-

Coraz większe znaczenie w turystyce zaczyna odgry-

znaczących i jednocześnie do relatywnie stabilnych

rozwoju. Dynamiczny wzrost przewozów turystycz-

nych w Polsce przede wszystkim należą:

wać transport wodny śródlądowy. Transport wodny

rynków przewozów turystycznych należy segment

nych w ramach tego segmentu obserwuje się zwłasz-

– rozwinięta sieć dróg wodnych dostępna dla turysty-

śródlądowy już od wielu lat przestał pełnić wyłącznie

przewozów pasażerskich, podczas których tury-

cza na takich śródlądowych drogach wodnych, jak:

ki, ze względu na niewielkie i bardzo zróżnicowane

funkcje komunikacyjne związane z przemieszczaniem

sta jest tylko pasażerem, a czas rejsu nie prze-

Łaba, Sekwana, Mozela, Ren, Dunaj, Rodan, Douro

wymagania stawiane drogom wodnym o znaczeniu

osób i dotarciem do określonego miejsca. Obecnie

kracza jednego dnia. We Francji z wycieczek jed-

(Portugalia), Gwadiana (Portugalia/Hiszpania). Przewo-

turystycznym,

służy on również aktywnemu wypoczynkowi i rekreacji.

nodniowych w 2002 roku skorzystało 8 mln turystów,

zy te realizowane są w okresie od marca do paździer-

a w 2008 roku liczba ta wzrosła do około 11 mln tu-

nika, przy czym w sezonie martwym statki-hotele są

rystów (wzrost o 34%).

często czarterowane w celach mieszkalnych. W grud-

Rynek przewozów turystycznych śródlądowymi drogami wodnymi składa się z trzech segmentów:

niu do szczególnie atrakcyjnych ofert w ramach tego

– położenie znacznej części śródlądowych dróg wodnych w rejonach atrakcyjnych turystycznie,
– unikatowość niektórych szlaków wodnych i budowli
hydrotechnicznych.

1) przewozów rekreacyjnych, znanych od dawna, lecz

W Niemczech nie są prowadzone ofi cjalne statysty-

segmentu rynku należą także przewozy wykonywane

obecnie przeżywających swój renesans (spływy ka-

ki w odniesieniu do liczby turystów korzystających

w ramach oferty świątecznych rejsów wycieczkowych.

jakowe, wioślarstwo, żeglarstwo, rejsy motorowod-

z jednodniowych wycieczek szlakami wodnymi. Ist-

ne, spływy tratwą),

nieją natomiast dane obrazujące potencjał przewozo-

O rozwoju tego segmentu rynku turystycznego w że-

z punktu widzenia przewozów turystycznych należą:

2) -przewozów wycieczkowych, podczas których tury-

wy takich przewozów. Zdolność przewozowa wykorzy-

gludze śródlądowej w Europie świadczy fakt, że rocz-

– systematyczny wzrost zainteresowania podróżami tu-

sta jest tylko pasażerem, a czas rejsu nie przekra-

stywanej w Niemczech białej floty do jednodniowych

nie przeciętnie wprowadzanych jest do eksploatacji 10

rystycznymi wynikający z ogólnego wzrostu zamoż-

cza jednego dnia,

wycieczek turystycznych w 2002 roku wynosiła 179

nowych jednostek pływających, które charakteryzują

ności i mobilności społeczeństwa,
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– korzyści związane z aktywizacją gospodarczą regio-

cele strategiczne w zakresie infrastruktury transportu

nów położonych w sąsiedztwie wykorzystywanych

wodnego śródlądowego:

nał Bydgoski 25 km, skanalizowana Noteć 138 km,

turystycznie szlaków wodnych,

– utrzymanie określonych w klasyfikacji śródlądowych

Noteć swobodnie płynąca 49 km, Warta swobodnie

– zainteresowanie samorządów przygotowaniem koncepcji rozwoju infrastruktury turystycznej w rejonie
śródlądowych dróg wodnych.

dróg wodnych warunków nawigacyjnych na drogach
wodnych;

3. Aktualny i przewidywany popyt

– Wisła–Odra 294 km: skanalizowana Brda 14 km, Ka-

na przewozy pasażerskie w Polsce
3.1. Popyt na przewozy pasażerskie

płynąca 68 km,
– rzeki: Wierzyca, Wda, Brda, Bzura, Skrwa i inne,

– stworzenie sieci dróg wodnych o znaczeniu tury-

W Polsce, jak wynika z doświadczeń, śródlądowe dro-

– Pętla Żuławska.

gi wodne nie są należycie wykorzystywane w celach

stycznym;
Wzrost skłonności do konsumpcji produktów turystycznych, będącej efektem wzrostu zamożności i mobilności społeczeństwa, potwierdzają – przedstawione
wcześniej – europejskie tendencje i prognozy rozwoju
ruchu turystycznego. Zjawisko to potwierdzają także
badania dotyczące turystycznej aktywności gospo-

– stworzenie nowoczesnych dróg wodnych na zapleczu
portów morskich;
– stworzenie dróg wodnych o stabilnych warunkach dla
przewozów lokalnych i regionalnych;
– dostosowanie polskich śródlądowych dróg wodnych
do wymagań europejskiej sieci dróg wodnych.

Brak określenia zakresu zintegrowanego systemu dróg

turystycznych. Regularna żegluga pasażerska dra-

wodnych o standardzie klasy minimum IV (klasa mię-

stycznie się zmniejszyła. O ile w 1980 roku przewie-

dzynarodowa) na terenie Polski powoduje, że powstają

ziono ponad 9 mln osób, to obecnie przewozy wahają

koncepcje cząstkowe dotyczące zagadnień rewitaliza-

się w granicach 1,5 mln pasażerów.

cyjnych lub utrzymaniowych dla klas niższych, niepozwalających na ubieganie się o środki unijne.

darstw domowych w Polsce, z których wynika, że
konsumpcja usług turystycznych zwiększa się wraz ze

Strategia ta przewiduje, że w obszarze Wisły do

zmniejszaniem się zagrożenia ubóstwem i wzrostem

2020 roku będą realizowane jedynie działania przy-

dochodów na osobę w gospodarstwie domowym.

gotowawcze bez działań inwestycyjnych. Inwestycje

Jednocześnie wyższe dochody na osobę powodują,

takie będzie radykalnie trudniej zrealizować po 2020

że mieszkańcy przejawiają wyższą skłonność do ko-

roku, gdyż zabraknie wtedy jednego z najważniej-

rzystania z wycieczek długoterminowych.

szych instrumentów wsparcia, a mianowicie zabrak-

Tabela 1. Przewozy pasażerskie żeglugą śródlądową w Polsce w latach 1980–2013 – wyszczególnienie

Liczba przewiezionych
pasażerów w tys.

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2011

2012

2013

9355

6471

3816

1208

1265

1444

1396

1519

1515

1540

127

99

28

25

26

21

23,3

bd.

24

20

bd.

bd.

bd.

bd.

81

124

120

124

bd.

bd.

bd.

bd.

bd.

bd.

9439

13615

13355

13143

bd.

bd.

Praca przewozowa
w mln pkm

nie Funduszu Spójności UE dla Polski.

1980

(pasażerokilometrów)

2.2. Przesłanki negatywne rozwoju
Degradacja śródlądowego szlaku turystyczne-

Liczba statków

go rzeki Wisły wraz z dorzeczem

pasażerskich

Występuje wiele, czasami sprzecznych, intere-

Żeglowność Wisły ulega w sposób ciągły stopniowej

Liczba miejsc

sów interesariuszy związanych z funkcjami rzeki.

degradacji. Jeszcze do niedawna Wisła spełniała wa-

pasażerskich

Występuje potrzeba nadania odpowiedniego kierun-

runki stawiane żegludze pasażerskiej (głębokość tran-

ku współpracy środowisk ekologicznych i odpowie-

zytowa powyżej 1 m). Obecnie rzeka Wisła jedynie

dzialnego w tym zakresie resortu ochrony środowiska

fragmentarycznie spełnia warunki stawiane szlakom

z resortem gospodarki i resortem infrastruktury w celu

żeglugi pasażerskiej, zapewniając III lub IV i V klasę

W oparciu o powyższe dane widać, że liczba prze-

W kilku regionach Polski znacznym zainteresowaniem

stworzeniu docelowego krajowego programu gospo-

międzynarodową.

wiezionych pasażerów minimalnie się zwiększa, pra-

cieszy się system tzw. tramwajów wodnych – regu-

ca przewozowa pozostaje na niezmienionym poziomie,

larnej komunikacji na wodach śródlądowych. Dobrym

żeglugi

darczego wykorzystania rzek. Należy bowiem pogo-

Dane: analiza własna

dzić interesy związane z ekologicznym i zrównoważo-

Żegluga pasażerska, dla której nie jest wymagana głę-

a liczba statków i miejsc pasażerskich na nich nawet

przykładem jest aktywność Żeglugi Bydgoskiej na ob-

nym rozwojem żeglugi śródlądowej przy zapewnieniu

bokość 1 m, może odbywać się na rzece Wiśle:

lekko maleje.

szarze Węzła Bydgoskiego, Żeglugi Gdańskiej w ob-

ochrony przeciwpowodziowej oraz nowoczesnej infra-

– odcinek Kraków–Oświęcim (90 km),

struktury, jak i możliwości rozwoju energetyki wodnej.

– wody Delty Wisły.

szarze Zatoki Gdańskiej, Miasta Gdańska i Zalewu
Zakładając, że przy wrócone zostaną parametr y

Wiślanego, Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej na Wodnym

dróg wodnych przewidziane w rozporządzeniu Mini-

Węźle Elbląskim.

Niedostateczne zapisy w strategii rozwoju sieci

Do celów turystycznych dla jednostek o małym zanu-

stra Transportu, można przyjąć, że celem minimum

dróg wodnych w Polsce

rzeniu wykorzystywany jest:

jest przywrócenie wielkości przewozów z 1980 roku,

Wniosek z powyższych danych liczbowych jest jedno-

Strategia Rozwoju Transportu [SRT] do 2020 roku

– szlak wiślany od Oświęcimia do Gdańska ponad

tj. 9,4 mln pasażerów w Polsce.

znaczny. Popyt na przewozy pasażerskie jest znaczny

(z perspektywą do 2030 roku) defi niuje następujące

947 km,
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morządów terytorialnych i państwa nie będzie się on

Aktywizacji transportu wodnego sprzyjają czyn-

Bałtycki Instytut Gmin w Gdańsku, można założyć,

gmin w wysokości ok. 9,53 mld zł (poziom cen

zwiększał. Dane z ostatnich lat wskazują wyraźnie na

niki związane z turystyką i rekreacją/sportem.

że powstanie około 3700 nowych przedsiębiorstw,

z roku 2011). Nowozatrudnieni pracownicy wygene-

zatrudniających około 34 000 pracowników i gene-

rują w ciągu 30 lat podatek od wynagrodzeń w wy-

rujących przychód bezpośredni i pośredni na rzecz

sokości ok. 9,3 mld zł.

stagnację w tym obszarze.
Poprzez turystykę (także wodną) można aktywizować

4. Czynniki sprzyjające aktywizacji

regiony słabo rozwinięte, promować atrakcyjność Pol-

transportu wodnego pasażerskiego

ski, zaś z wpływów sektora realizować programy infraTabela 2. Prognoza korzyści ekonomicznych transportu na Dolnej Wiśle

strukturalne i społeczne.
Jednym z ważnych czynników sprzyjających
rozwojowi wodnego transportu pasażerskiego

Wykorzystanie śródlądowych dróg wodnych w obsłu-

jest wysoka aktywność samorządów terytorial-

dze ruchu turystycznego stanowi istotny instrument

nych na rzecz rozwoju Wisły.

wzrostu gospodarczego regionów położonych w sąsiedztwie dróg wodnych.

W 2007 roku sześciu marszałków województw Polski

Przewozy pasażerskie w mln
pasażerów przez 30 lat

Potencjalne wpływy firm żeglugowych
w cenach 2011 r. (mld zł)

Dolna Wisła w latach 1965–1985

78,0

4,5

Łaba

24,9

2,1

Mozela

27,0

2,3

Poziom oczekiwany

78,0

4,5

Prognoza w porównaniu z:

północnej podpisało deklarację współpracy na rzecz

Aktywizacja transportu wodnego wpłynie zdecydo-

rozwoju obszaru wzdłuż drogi wodnej E–70 na terenie

wanie na rozwój sektora usług turystycznych i około-

Polski. Mając na uwadze potrzebę aktywizacji gospo-

turystycznych. Szacuje się, że dzięki rewitalizacji Wisły

darczej i turystycznej Międzynarodowej Drogi Wodnej

nastąpi wzrost liczby turystów do około 270 tys. osób

E-70 i terenów położonych wzdłuż tej drogi, zadekla-

rocznie. Wygeneruje to przychody rzędu 22,4 mld zł

5. Korzyści związane z rozwojem żeglugi

1965–1985. Przy założeniu odniesienia się do prze-

rowali współpracę w zakresie m.in.: usuwania barier

brutto w okresie 30 lat w tym VAT w wysokości

śródlądowej pasażerskiej

wozów na rzekach niemieckich Łabie i Mozeli można

nawigacyjnych, rozwoju węzłów wodnych, aktywizacji

4,19 mld zł. Wzrost liczby turystów spowoduje rozbu-

turystyki wodnej i rozwoju żeglugi śródlądowej .

dowę bazy noclegowej i gastronomicznej. Oszacowano,

Czynniki związane z rozwojem

że w okresie 30-tu lat przybędzie ok. 22 000 miejsc

gospodarczym i zwiększeniem dochodów

W marcu 2012 roku nastąpiło podpisanie listu inten-

noclegowych i ok. 17 500 miejsc gastronomicznych. In-

budżetu państwa i samorządów

Poniżej podano potencjalne korzyści ekonomiczne

cyjnego trzech marszałków województw położonych

westycje w tym sektorze oszacowano na 1165 mln zł .

terytorialnych

transportu na Dolnej Wiśle, bazując na danych za lata

1

2

Źródło: opracowanie własne.

założyć poziom wpływów w wysokości ok. 211 mld zł

wzdłuż dolnej Wisły: mazowieckiego, kujawsko-pomor-

w 30-to letnim horyzoncie czasowym.

1965–1985 na Dolnej Wiśle oraz na aktualnym ruchu

skiego i pomorskiego, dotyczącego woli współpracy

Na tej podstawie można pokusić się o określenie

Istotną przesłanką promowania rozwoju turystyki są

na rzekach niemieckich: Łabie i Mozeli (bez ruchu ma-

przy aktywizacji gospodarczej wzdłuż projektowa-

zwiększenia wpływów do budżetów gmin położo-

także korzyści społeczno-ekonomiczne.

łych jednostek).

nej Międzynarodowej Drogi Wodnej E–40 na odcinku

nych w strefie oddziaływania drogi wodnej na Wiśle.

Gdańsk–Bydgoszcz–Toruń–Warszawa.

W oparciu o wskaźnik WBIG, wygenerowany przez

Według szacunków British Waterways, każdy

6. Niezbędne inwestycje w infrastrukturę

1 funt dotacji rządowej zainwestowany w re-

turystyczną, w tym przywrócenie

witalizację śródlądowych dróg wodnych ozna-

parametrów drogi wodnej i stałych

cza ponad 6 funtów zwrotu z takiej inwestycji.

warunków nawigacyjnych

W ciągu najbliższych 30 lat użeglownienie Dolnej Wi-

Obecnie niezwykle ważne, o podstawowym

sły może przynieść istotne korzyści społeczno-eko-

znaczeniu dla rozwoju żeglugi, jest przywróce-

nomiczne .

nie na Wiśle parametrów drogi wodnej o cha-

Rysunek 1. Przebieg drogi wodnej E–70 na terenie Polski

3

rakterze międzynarodowej drogi wodnej.
Dane zostały policzone dla porównawczego okresu
funkcjonowania żeglugi śródlądowej w Polsce z lat
1 Koncepcja programowo-przestrzenna rewitalizacji śródlądowej drogi
wodnej realizacji wschód–zachód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany
Źródło:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
(planowana droga wodna E 70 na terenie Polski), Gdańsk 2007.

Aczkolwiek przywrócenie parametrów drogi wodnej na
Wiśle do klasy IV (międzynarodowa droga wodna) wy-

2 Program wieloletni „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” (wersja zmieniona kwiecień 2011).
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3 Analiza popytu na przewozy ładunków i pasażerów drogą wodną E70,
UMWP.
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Inwestycje w infrastrukturę turystyczną

Zakres prac rewitalizacyjnych obejmować powinien:

III. Wisła Dolna – od Płocka (km 620) do Warszawy

I. Wisła Górna–Droga Wodna Górnej Wisły – od ujścia

(km 526).

Przemszy (km 0,0) do ujścia Sanny (km 295,2).

III A. Wisła Dolna – od ujścia Narwi (km 550,5) do uj-

Na przykładzie działań inwestycyjnych, które zosta-

II. Wisła Środkowa – od ujścia Sanny (km 295,2) do

ścia do Bałtyku (km 941,0).

ły zrealizowane w latach 2012–2015 na obszarze

Raport Żegluga Śródlądowa – Wisła

później niż w 2017 roku4. Dane zbierane przez spółkę
zarządzającą obecnie projektem sugerują, że wskaźnik

ujścia Narwi (km 550,5).
Rysunek 2. Mapa Pętli Żuławskiej

ten zostanie osiągnięty już w 2015 roku.

tzw. Pętli Żuławskiej, można już dzisiaj z całą odpo-

Rozbudowa infrastruktury turystycznej została wyko-

wiedzialnością stwierdzić, że inwestycje te stanowią

nana w sposób zorganizowany w partnerstwie dwóch

bardzo efektywny sposób działania.

województw i inicjatyw pr ywatnych (np. przystań
w Gniewie i Sztutowie), przy wsparciu finansowym Unii

Projekt „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej.

Europejskiej.

Etap I” realizowany był na obszarze 12 gmin położonych na terenie województwa pomorskiego i warmiń-

W projekcie przewidziano wspólną promocję produk-

sko-mazurskiego. Przewidywał on realizację 14 zadań,

tu turystycznego i wspólne zarządzanie infrastruktu-

z łącznej liczby 21 zadań (budowa bądź przebudowa

rą turystyczną. Przewiduje się dalszy rozwój produktu

27 obiektów), przewidzianych do realizacji w ramach

turystycznego w ramach projektu „Pętla Żuławska II”.

całego przedsięwzięcia. W sumie w realizację projektu
zaangażowanych było aż 18 partnerów.

Obszar oddziaływania turystycznego obejmuje 12 gmin
o liczbie ludności ok. 767,4 tys. mieszkańców. Długość

Etap I realizacji inwestycji obejmuje następujące działania:

szlaku to 303,3 km.

– rozbudowę 3 portów,
– budowę 7 przystani,
– budowę 2 pomostów cumowniczych,
– budowę 2 mostów zwodzonych.
W 2012 roku – pierwszym roku funkcjonowania produktu turystycznego, pod nazwą „Pętla Żuławska”,
wybudowaną infrastrukturę odwiedziło ok. 12,5 tys.
turystów, mimo że dwie inwestycje (Drewnica i Kąty
Rybackie) jeszcze nie były ukończone. W roku 2013

Michał Górski,
Prezes Zarządu Spółki „Pętla Żuławska”, Pełnomocnik
Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Były
Dyrektor Departamentu Infrastruktury w Woj.
Pomorskim, były Dyrektor Bałtyckiego Instytutu
Gmin w Gdańsku. Pełnił funkcję Prezesa Fundacji
Agencja Rozwoju Regionalnego w Gdańsku, był
radnym miejskim i wojewódzkim. Ma na swoim koncie
kilkanaście publikacji w dziennikach i miesięcznikach
branżowych, współautor kilku książek i przewodników
turystycznych i monografii.

Pętlę Żuławską odwiedziło już ok. 16 000 turystów,
a w 2014 ponad 32 000. Wskaźnik docelowy liczby turystów korzystających z infrastruktury turystycznej Pętli Żuławskiej wynosi około 50 000 odwiedzin
rocznie. Zakłada się osiągnięcie tego wskaźnika nie

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
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4 Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I, Program Operacyjny
„Innowacyjna Gospodarka”, oś priorytetowa „Polska gospodarka na rynku międzynarodowym”, działanie 6.4 „Inwestycje w produkty turystyczne
o znaczeniu ponadregionalnym”.

ROZDZI A Ł I I
BEZPI E CZE ŃSTW O E KOL OGI C ZNE

by JD Weiher

GLOBAL COMPACT

Słowo wstępne

ruszeń naturalnego stanu rzek i stąd należy prowadzić
procesy kompensacji negatywnych oddziaływań tej
infrastruktury na ekosystem rzeczny.
Program Żegluga Śródlądowa 2015–2020, realizowany przez UNGC w ramach Inicjatywy Odpowiedzialny Transport 2014–2020, będzie się przyczyniać do
zwiększenia bezpieczeństwa ekologicznego.

Jerzy Kwieciński,
doktor nauk technicznych,
Prezes Zarządu Fundacji Europejskie Centrum Przedsiębiorczości,
członek Rady Programowej Global Compact w Polsce

R

nia regulacyjne polegają na takim kształtowaniu koryt
zeki stanowią ekosystemy o bardzo dużej

rzecznych, aby uzyskać odpowiednią głębokość że-

różnorodności biologicznej. Są jednocześnie na-

glowną. Regulacja nie powinna naruszać naturalne-

turalnymi, bardzo ważnymi korytarzami ekologicznymi,

go charakteru rzek i obecnie stosowane zasady zo-

umożliwiając migrację roślin, zwierząt i grzybów. W Eu-

stały ustanowione na początku XIX wieku. Zakładają

ropie Wisła jest jedną z niewielu dużych rzek, która

one, że trasa rzeki powinna pokrywać się z natural-

zachowała charakter zbliżony do naturalnego i znajdują

nym przebiegiem koryta rzecznego. Skracanie rze-

się na niej obszary NATURA 2000, rezerwaty przyro-

ki jest procesem niepożądanym. Trasa rzeki powinna

dy i obszary chronionego krajobrazu. Dlatego wszelkie

być krzywoliniowa bez odcinków prostych. Meandry

działania związane z rozwojem transportu rzecznego

rzeki powinny odpowiadać ich naturalnemu kształ-

wymagają wzięcia pod uwagę uwarunkowań prawnych

towi. Przebieg trasy powinien uwzględniać wahania

i środowiskowych.

stanów wody od niskich do wysokich i nie zaburzać

„

do utrzymania i rozwoju bioróżnorodności rzeki i za-

wadzenie działań regulacyjnych, a te niewątpliwie

pewnić swobodne przemieszczanie się organizmów

ingerują w naturalny porządek rzek. Człowiek prze-

wodnych. Przy budowie infrastruktury hydrotechnicz-

prowadza takie działania już od tysięcy lat. Działa-

nej i hydroenergetycznej na rzekach dochodzi do na-
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Jerzy Kwieciński,
doktor nauk technicznych,
Prezes Zarządu Fundacji Europejskie Centrum
Przedsiębiorczości. Od 2005 r. do lutego 2008 r. pełnił
funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju
Regionalnego. Posiada dogłębną wiedzę teoretyczną
i praktyczne wieloletnie doświadczenie na temat
funkcjonowania Unii Europejskiej i funduszy unijnych,
zarówno z poziomu instytucji unijnych, polskiej
administracji publicznej, jak i sektora prywatnego
i pozarządowego.

„

Regulacja nie powinna naruszać naturalnego charakteru
rzek i obecnie stosowane zasady zostały ustanowione na
początku XIX wieku. Zakładają one, że trasa rzeki powinna
pokrywać się z naturalnym przebiegiem koryta rzecznego.

ich naturalnego przebiegu. Należy tworzyć warunki
Aby zapewnić żeglowność rzek, konieczne jest pro-

Raport Żegluga Śródlądowa – Wisła
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Rozwój transportu wodnego
na Wiśle w świetle regulacji
prawnych z zakresu
ochrony przyrody i ocen
oddziaływania na środowisko

łania powinny zostać ocenione na dwóch poziomach

organów muszą zostać wzięte pod uwagę podczas

szczegółowości – strategicznym i wykonawczym. In-

opracowywania ostatecznej wersji dokumentu. Ist-

strumenty prawne pozwalające na kontrolę procesów

nieje także konieczność ustosunkowania się do nich

inwestycyjnych to oceny oddziaływania na środowi-

i wyjaśnienia (w pisemnym podsumowaniu dołącza-

sko, znormalizowane w ustawie z dnia 3 października

nym obowiązkowo do przyjętego dokumentu zgodnie

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

z art. 55 ust. 3 u.o.o.ś.), w jaki sposób zostały wzię-

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-

te pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnio-

wiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

ne. W przypadku stwierdzenia w wyniku strategicz-

(tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.;

nej oceny oddziaływania na środowisko możliwości

dalej u.o.o.ś.).

znaczącego negatywnego oddziaływania na obszar
Natura 2000 realizacji postanowień projektowanego

Michał Kiełsznia,

R

Raport Żegluga Śródlądowa – Wisła

doktor nauk ekonomicznych,

Na poziomie planistycznym (strategicznym) prowadzo-

dokumentu, w myśl art. 55 ust. 2 u.o.o.ś. dokument

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska,

na jest strategiczna ocena oddziaływania na środo-

ten nie może zostać przyjęty, o ile nie zostaną spełnio-

członek Rady Programowej Global Compact w Polsce

wisko, która zgodnie z art. 46 u.o.o.ś. dotyczy m.in.

ne łącznie przesłanki art. 34 ustawy o ochronie przy-

projektów dokumentów sektorowych, w tym z zakresu

rody. Są to: działanie w nadrzędnym interesie publicz-

transportu oraz gospodarki wodnej. Procedurę stra-

nym, brak rozwiązań alternatywnych oraz zapewnienie

tegicznej oceny oddziaływania na środowisko nale-

kompensacji.

ży przeprowadzić przed uchwaleniem dokumentów.
ustanowiono dotychczas wszystkie wielkoobszarowe

Zgodnie z art. 51 ust. 1 u.o.o.ś. organ opracowujący

Równie istotną procedurą jest ocena oddziaływania

zeki ze względu na naturalne zmiany śro-

formy ochrony przyrody przewidziane prawem krajo-

projekt dokumentu sporządza w ramach tej proce-

planowanego przedsięwzięcia na środowisko prze-

dowiskowe, w tym wezbrania i wylewanie, sta-

wym. Nawet w granicach stolicy, pomimo wielu działań

dury prognozę oddziaływania na środowisko. Zakres

prowadzana w ramach postępowania zmierzającego

nowią wraz ze swoimi dolinami miejsca o nie-

związanych z bezpieczeństwem powodziowym, inge-

i stopień szczegółowości informacji w prognozie musi

do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowa-

bywałej różnorodności biologicznej. Dodatkowo

rujących w naturalne procesy rzeki (np. ostrogi, pogłę-

zostać uzgodniony z właściwymi organami określony-

niach poprzedzającego uzyskanie zezwoleń na jego

rzeki o warunkach naturalnych i do nich zbliżonych,

bianie wraz z eksploatacją piasków i żwirów, usuwa-

mi przepisami u.o.o.ś. W prognozie oddziaływania na

realizację (np. decyzji o pozwoleniu na budowę czy

pełnią dla przyrody bardzo ważną funkcję korytarzy

nie nadbrzeżnych zadrzewień), nadal spotykamy wiele

środowisko (zgodnie z art. 51 ust. 2 pkt 2 lit. e oraz

pozwolenia wodnoprawnego). Zamierzenia związane

ekologicznych, umożliwiających migrację roślin, zwie-

istotnych wartości przyrodniczych, czego potwierdze-

pkt 3 lit. a i b u.o.o.ś.) uwzględnia się nie tylko wszyst-

ze śródlądowymi drogami wodnymi należą zazwyczaj

rząt lub grzybów. Obecnie, przy wysokiej fragmentacji

niem było utworzenie dwóch obszarów Natura 2000

kie możliwe przewidywane znaczące oddziaływania na

do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na

środowiska, to przede wszystkim dzięki „korytarzowym”

– Dolina Środkowej Wisły i Kampinoska Dolina Wisły,

środowisko, m.in. na cele i przedmiot ochrony obszaru

środowisko. W myśl art. 71 u.o.o.ś. przed realizacją ta-

funkcjom dolin rzecznych zapewniona jest wymiana

dwóch rezerwatów przyrody – Wyspy Zawadowskie

Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, ale także

kich inwestycji konieczne jest uzyskanie decyzji o śro-

genów pomiędzy populacjami różnych gatunków tak

i Ławice Kiełpińskie, oraz Warszawskiego Obszaru

przedstawia się rozwiązania służące zapobieganiu ta-

dowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja ta jest wią-

roślin, jak i zwierząt. W zależności od wielkości rze-

Chronionego Krajobrazu. Nie oznacza to jednak, że

kim oddziaływaniom, ich ograniczaniu lub kompensa-

żąca dla kolejnych decyzji niezbędnych do uzyskania

ki – pełnią one funkcję lokalnych, regionalnych, krajo-

prowadzenie wyżej opisanych prac pozostaje bez

cji przyrodniczej. W przedmiotowej prognozie powinny

przed realizacją inwestycji, w tym dla pozwolenia na

wych, a w przypadku Wisły, nawet międzynarodowych

wpływu na zasoby przyrodnicze.

także zostać zaproponowane rozwiązania alternatyw-

budowę czy pozwolenia wodnoprawnego.

korytarzy.

ne, uwzględniające zagadnienie ochrony obszaru NaPrzed przygotowaniem Wisły do funkcji szlaku żeglu-

tura 2000.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunko-

Wisła jest jedną z niewielu dużych, nizinnych rzek eu-

gowego należy wziąć pod uwagę szereg uwarunkowań

ropejskich, których koryto w wielu miejscach zbliżone

prawnych i środowiskowych wynikających z prawa kra-

Projekt dokumentu, wraz z prognozą, podlega opi-

jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowi-

jest do naturalnego. Związane z tym faktem bogactwo

jowego i międzynarodowego. Dotrzymanie ich stan-

niowaniu przez właściwe organy, którymi są m.in.:

sko. Obowiązek taki w stosunku do przedsięwzięć mo-

przyrodnicze umożliwiło utworzenie bardzo bogatej sie-

dardów w trakcie potencjalnych działań inwestycyjnych

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, regional-

gących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko

ci form ochrony przyrody, których trzonem jest właśnie

w sposób naturalny potwierdzi założony status zrów-

ni dyrektorzy ochrony środowiska oraz organy Pań-

wynika wprost z przepisów u.o.o.ś. Natomiast w przy-

Wisła. Poza parkiem narodowym – w dolinie tej rzeki

noważonego rozwijania transportu. Wspomniane dzia-

stwowej Inspekcji Sanitarnej. Opinie wspomnianych

padku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco
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oddziaływać na środowisko obowiązek taki może zo-

stwowej Inspekcji Sanitarnej. Należy przy tym zwrócić

W odniesieniu do innych form ochrony przyrody,

sób zostały one wzięte pod uwagę i w jakim zakresie

stać nałożony przez organ właściwy do wydania przed-

uwagę na fakt, że uzgodnienie regionalnego dyrekto-

np. stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekolo-

zostały uwzględnione. Szerokie uprawnienia w zakresie

miotowej decyzji. Klasyfikacja ww. grup przedsięwzięć

ra ochrony środowiska jest wiążące dla organu właś-

gicznych czy zespołów przyrodniczo-krajobrazowych,

uczestnictwa w postępowaniach wymagających udzia-

jest zawarta w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9

ciwego do wydania decyzji o środowiskowych uwa-

mogą zostać wprowadzone zakazy, o których mowa

łu społeczeństwa przyznano organizacjom ekologicz-

listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących

runkowaniach. Tak więc regionalny dyrektor ochrony

w art. 45 ww. ustawy. Bardzo istotną formą ochrony

nym. Powołując się na swoje cele statutowe, mogą

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213,

środowiska, dzięki uprawnieniom nadanym przepisami

przyrody jest także ochrona gatunkowa roślin, zwie-

one uczestniczyć w tego typu postępowaniach na pra-

poz. 1397 z późn. zm.).

u.o.o.ś., istotnie wpływa na warunki realizacji przedsię-

rząt i grzybów. W tym przypadku szereg przepisów

wach strony oraz mają możliwość odwołania się od

wzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwa-

wspomnianej ustawy ma na celu ograniczenie inge-

decyzji, o ile prowadziły działalność w zakresie ochrony

runkowaniach.

rencji człowieka w poszczególne populacje oraz sied-

środowiska lub ochrony przyrody na rok przed dniem

liska gatunków.

wszczęcia takich postępowań. Uprawnienie takie przy-

W ramach oceny oddziaływania na środowisko sporządzany jest raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w którym winny się znaleźć

W trakcie obu rodzajów ocen, poza wskazanymi wy-

informacje dotyczące zagrożeń poszczególnych ele-

żej specyficznymi ich elementami (wpływ na obszary

Odnosząc się do udziału społeczeństwa w ramach

łu w określonym postępowaniu wymagającym udziału

mentów środowiska, jakie pociągnąć może za sobą

Natura 2000 oraz na stan wód i cele środowiskowe

wyżej opisanych procedur ocenowych, zasadne jest

społeczeństwa prowadzonym przez organ pierwszej

realizacja, eksploatacja i likwidacja przedsięwzięcia.

jednolitych części wód), należy bezwzględnie wziąć

przywołanie bardzo ważnej konwencji z Aarhus, za-

instancji. Wniesienie odwołania jest równoznaczne ze

W przedmiotowym raporcie jest także uwzględniany

pod uwagę pozostałe formy ochrony przyrody oraz

pewniającej społeczeństwu udział w postępowaniach

zgłoszeniem chęci uczestniczenia w postępowaniu

wpływ zamierzenia inwestycyjnego na życie i zdrowie

zapewnić udział społeczeństwu w przygotowywaniu

mających na celu ochronę środowiska. Postanowienia

odwoławczym, w którym organizacja uczestniczy na

człowieka oraz na obszary i gatunki chronione, w tym

dokumentów oraz w podejmowaniu decyzji.

tej konwencji przełożono do działu III u.o.o.ś. W przy-

prawach strony. Ponadto organizacji ekologicznej służy

padku strategicznej oceny oddziaływania na środo-

skarga do sądu administracyjnego od decyzji wydanej

Obszary chronione, w zależności od ich typu, po-

wisko organ opracowujący projekt dokumentu powi-

w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa

Istotnym elementem wspomnianej oceny jest analiza

siadają różne reżimy ochronne. Na terenie rezerwa-

nien, między innymi, podać do publicznej wiadomości

na warunkach analogicznych, jak w postępowaniu od-

wpływu realizacji przedsięwzięcia na stan wód oraz

tów przyrody tworzonych przez regionalnego dyrekto-

informację o przystąpieniu do jego opracowywania,

woławczym.

cele środowiskowe określone dla jednolitych części

ra ochrony środowiska obowiązują zakazy, o których

udostępnić dokumentację (w tym projekt dokumen-

wód, która jest szczególnie ważna w przypadku przed-

mowa w art. 15 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

tu wraz z prognozą) do wglądu, umożliwić składanie

Podsumowując, należy stwierdzić, że dopełnienie

sięwzięć planowanych bezpośrednio na ciekach wod-

o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r.

uwag i wniosków oraz rozpatrzyć je, a także przedsta-

obowiązków wynikających z przepisów związanych

nych. Zasadniczo przedmiotowa ocena sprowadza się

poz. 627 z późn. zm.), natomiast na terenie parków

wić (w przywołanym wcześniej pisemnym podsumo-

z ochroną przyrody i ocenami oddziaływania na środo-

do odpowiedzi na pytanie, czy planowana ingerencja

krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu są

waniu przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na

wisko, a co za tym idzie zachowanie cennych walorów

w środowisko wodne może spowodować nieosiągnię-

wprowadzane uchwałą właściwego sejmiku wojewódz-

środowisko) informację o tym, w jaki sposób i w jakim

przyrodniczych ekosystemu rzecznego, stanowi jedno

cie lub nieutrzymanie określonego celu środowiskowe-

kiego zakazy wskazane w art. 17 i 24 tejże ustawy.

zakresie te uwagi i wnioski zostały wzięte pod uwagę.

z uwarunkowań rozwoju transportu wodnego Wisły.

go, a jeżeli tak, czy zachodzą przesłanki do odstąpie-

W przypadku obszarów Natura 2000 można mówić

Prawo do wnoszenia uwag i wniosków do projektów

nia od niego. Obowiązek takiej oceny wynika z treści

o ogólnym ograniczeniu zapisanym w art. 33 ust. 1

dokumentów przysługuje każdemu.

art. 81 ust. 3 u.o.o.ś. Stan wód oraz wspomniane cele

ww. ustawy obejmującym zakaz podejmowania działań

środowiskowe są określane na podstawie przepisów

mogących osobno lub w połączeniu z innymi działania-

Natomiast w trakcie oceny oddziaływania na środo-

ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst

mi znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony

wisko planowanego przedsięwzięcia organ prowadzą-

jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz aktów wykonaw-

obszaru Natura 2000, w tym w szczególności:

cy postępowanie jest zobowiązany do umożliwienia

czych do tejże ustawy.

– pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk

wszystkim zainteresowanym zapoznania się z doku-

gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wy-

mentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków.

znaczono obszar Natura 2000 lub

Powinien także rozpatrzyć uwagi i wnioski oraz podać

przedmioty ochrony obszarów Natura 2000.

Organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach analizuje wspomniany raport, a także, zgodnie
z art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2 u.o.o.ś., uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem
ochrony środowiska oraz zasięga opinii organu Pań-

– wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony

sługuje im nawet w sytuacji, gdy nie brały one udzia-

w uzasadnieniu decyzji informację o tym, w jaki spo-

został wyznaczony obszar Natura 2000, lub
– pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego
powiązania z innymi obszarami.
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Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, doktor
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funkcję Zastępcy Generalnego Dyrektora i Dyrektora
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w Ministerstwie Środowiska.
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Powodzie
i susze
na dolnej Wiśle
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wiem zarówno powodzie letnie wywołane intensywny-

rażony na powodzie. W XIX wieku po kilku spekta-

mi opadami, jak również powodzie zimowe związane

kularnych powodziach zimowych w samym ujściu

z występowaniem różnych form zlodzenia. Na odcinku

Wisły zrealizowano Przekop Wisły. Obecnie Żuławy

dolnej Wisły przeważają zdecydowanie powodzie zimo-

Wiślane objęte są specjalnym projektem ochrony

we, o czym świadczą znaki wielkiej wody na murach

przeciwpowodziowej.

miast położonych wzdłuż Wisły. Powodzie letnie wynikają z dużych przepływów, jakie tworzą się na odcinku

Już w okresie międzywojennym powstała koncepcja

Wisły górnej i środkowej w wyniku intensywnych opa-

budowy Kaskady Dolnej Wisły (KDW)3. Podstawowym

dów, natomiast powodzie zimowe mają swoją specyfi-

celem tego projektu było wykorzystanie dolnej Wisły

kę związaną z dolną Wisłą i intensywnym tworzeniem

do celów hydroenergetycznych, do stworzenia dro-

się różnych form lodu. Ten rodzaj powodzi występo-

gi wodnej łączącej centrum Polski z portami Gdańsk

wał szczególnie w XIX wieku u samego ujścia Wisły

i Gdynia, jak również dla ujęcia wody dla celów

i w wyniku ogromnych strat doprowadził do wykonania

przemysłowych, rolniczych i komunalnych. W 1970 r.

Przekopu Wisły, który był ważnym przedsięwzięciem

w ramach projektu KDW został oddany do eksploa-

hydrotechnicznym i radykalnie ograniczył zagrożenie

tacji stopień wodny Włocławek ze zbiornikiem prze-

profesor doktor habilitowany inżynier,

powodziowe. Utworzenie w 1970 r. stopnia wodnego

pływowym.

Wiceprzewodniczący Komitetu Gospodarki Wodnej PAN

Włocławek znacznie zmieniło warunki przepływu na

Wojciech Majewski,

dolnej Wiśle i doprowadziło do kontrowersyjnej powo-

Powodzie historyczne

dzi w 1982 r. W ostatnich latach stopień Włocławek
pracował wyłącznie przepływowo. W czasie powodzi

W XIX wieku występowały regularnie co 3–4 lata po-

letniej 2010 r. po raz pierwszy podjęto, przez gospo-

wodzie zatorowe na dolnej Wiśle. Szczególnie inten-

P

Dolna Wisła stanowi odcinek o długości 391 km od

darkę wodną na zbiorniku, próbę zmniejszenia fali po-

sywne były powodzie w 1829 r., 1855 r. i 1888 r.,

ujścia Narwi do Morza Bałtyckiego, który był i jest in-

wodziowej poniżej stopnia Włocławek. Zmniejszenie

któr ych skutkiem były duże star ty gospodarcze

owodzie i susze są poważnym zjawiskiem

tensywnie wykorzystywany gospodarczo. Poważnym

zagrożeń powodziowych letnich i zimowych na obsza-

i społeczne. Przyczyną tych powodzi był ówczes-

naturalnym powodującym olbrzymie straty go-

problemem tej części dorzecza Wisły były i są nadal

rze dolnej Wisły w przeszłości było ograniczane przez

ny skomplikowany układ ujścia Wisły oraz złożone

spodarcze, społeczne, a nawet ekologiczne.

powodzie i susze.

odpowiednie rozwiązania hydrotechniczne, jak na przy-

warunki hydrologiczne i meteorologiczne. Powodzie

kład wykonanie Przekopu i regulację Wisły Pomorskiej.

historyczne u ujścia Wisły przytaczamy po to, aby

Nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć się całkowicie
przed tymi zjawiskami, możemy jednak znacznie zła-

Na dolnej Wiśle można wydzielić trzy charakterystycz-

godzić ich skutki przez zastosowanie różnych środków

ne odcinki: powyżej zbiornika we Włocławku reprezen-

Obszar zlewni dolnej Wisły charakteryzuje się niskimi

problemów związanych z powodziami podejmowa-

technicznych oraz nietechnicznych. Te dwa zjawiska

towany przez stacje wodowskazowe Warszawa oraz

opadami, co w połączeniu z występującymi na odcinku

ne przez ówczesne władze w sposób przemyślany,

występują często w Polsce i dlatego poświęcamy im

Kępa Polska, poniżej zbiornika we Włocławku z wodo-

rzeki niskimi przepływami wody prowadzi do groźnych

rozsądny i dobrze zaplanowany. Niektóre z tych roz-

szczególną uwagę .

wskazami Toruń i Tczew oraz odcinek poniżej Tczewa –

susz powodujących duże straty w rolnictwie. Ogra-

wiązań wprowadzały skomplikowane przedsięwzię-

pozostający pod silnym wpływem morza z wodowska-

niczanie skutków suszy jest trudne, gdyż nie mamy

cia hydrotechniczne, chociażby takie jak wykonanie

Powodzie mają zazwyczaj bardzo spektakularny prze-

zem Świbno. Głównymi zagrożeniami są tu powodzie

wpływu na zwiększenie przepływów w Wiśle w cza-

Przekopu Wisły.

bieg, przez co często stanowią przedmiot zaintereso-

zatorowe oraz sztormowe, które są szczególnie groźne

sie niskich stanów. Jedynym rozwiązaniem może być

wania mediów. Susze natomiast mają długi przebieg,

przy ich jednoczesnym wystąpieniu.

spiętrzenie rzeki, co daje w efekcie wzrost poziomu

Powódź z 1829 r. objęła zasięgiem niziny Wisły Po-

wód gruntowych i możliwość łatwiejszego ujęcia wody

morskiej oraz Żuław Gdańskich. Wystąpiła po bar-

do nawodnień.

dzo mroźnej i długiej zimie obfi tującej w duże ilości

1

często mało widoczny, ale w końcowym efekcie mogą
przynieść wielkie straty.

Odcinek dolnej Wisły i jego dorzecze są szczegól-

zaprezentować rozwiązania szczególnie trudnych

nie narażone na zjawiska powodzi . Występują tu bo-

śniegu. Na odcinku Wisły Pomorskiej utworzyło się

2

1 W. Majewski, Przekop Wisły i jego znaczenie dla ochrony przeciwpowodziowej Żuław. Materiały konferencji naukowo-technicznej NOT,
Gdańsk 2015.

Żuławy Wiślane są obszarem położonym u ujścia
2 M. Sztobryn i in., Powodzie i susze na dolnej Wiśle, Acta Energetica
2/15, Gdańsk 2013.
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wiele lokalnych zatorów lodowych, które spowodo-

9900 m 3/s. Nastąpiło przerwanie wałów przeciwpo-

wały całkowite rozmycie odcinków wałów. Przepływ

wodziowych w wielu miejscach i zalane zostało około

Wisły szacowano na ponad 10 tys. m /s. Fala powo-

600 km2 terenu, obejmując wszystkie tereny depre-

dziowa zalała ¾ powierzchni Gdańska, w niektórych

syjne. Powódź wyrządziła znaczne szkody materialne

miejscach do poziomu pierwszego piętra. Powsta-

i doprowadziła do śmierci ponad 100 osób.

3
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Rysunek 2. Przepływy maksymalne roczne na dolnej Wiśle

ło nowe ujście Wisły, tworząc obecne Westerplatte
i kanał portowy. Na terenie Żuław Gdańskich zala-

Powódź z 1888 r. Przebieg tej powodzi był podobny

nych zostało około 340 km terenu i w konsekwencji

do tych, które miały miejsce w 1829 i 1855 r. Spływ

ponad 10 tys. mieszkańców zostało pozbawionych

wody i lodu Wisłą skierował się do Nogatu, łamiąc ist-

swoich domostw.

niejącą tam pokrywę lodową. Powódź objęła cały ob-

2

szar Żuław Elbląskich aż po Zalew Wiślany i Jezioro
Powódź z 1855 r. wystąpiła na wiosnę po bardzo

Drużno. W wyniku powodzi zalanych zostało prawie

mroźnej i obfitującej w duże opady śniegu zimie. Swym

400 km2 żyznej ziemi rolniczej. Szacowane straty były

zasięgiem objęła całe niziny Wisły Pomorskiej oraz Żu-

porównywalne z kosztem planowanego już wcześniej

ławy Wielkie. Maksymalny przepływ szacowny był na

przekopu Wisły.

Rysunek 1. Obecny widok ujściowego odcinka Wisły (Przekopu)
Źródło: M. Sztobryn i in., Powodzie i susze na dolnej Wiśle, Acta Energetica 2/15, Gdańsk 2013.

Przekop Wisły został oddany do eksploatacji w marcu

jakie wystąpiły wzdłuż dolnej Wisły w latach 1951–2010

1895 r. Był to sztuczny kanał o długości 7,1 km o sze-

według pomiarów IMGW PIB na czterech wodowska-

rokości 200–400 m od miejscowości Przegalina do mo-

zach pokazano na rysunku 2.

4

rza. Odprowadzał on wody Wisły bezpośrednio do morza, a nie przez Wisłę Gdańską, Szkarpawę i Nogat.

Maksymalne wartości przepływów nigdy nie przekro-

Wraz z Przekopem wykonano roboty regulacyjne i wie-

czyły 7 000 m3/s zarówno przed 1970 r. (oddanie do

le budowli hydrotechnicznych na odcinku Wisły Pomor-

eksploatacji stopnia Włocławek), jak i później. Jak wy-

skiej. Przekop Wisły na wiele lat zabezpieczył teren Żu-

nika z pomiarów wykonanych na stopniu Włocławek

ław Wiślanych przed powodziami zimowymi. Równolegle

maksymalny przepływ, jaki wystąpił po oddaniu stopnia

z tym przedsięwzięciem rozbudowano flotyllę lodołama-

do eksploatacji nie przekroczył 6 000 m3/s5.

czy do kruszenia lodu na Wiśle, poczynając od ujścia
w górę rzeki. Przekop Wisły przedstawia rysunek 1.

Szczegółowa analiza fal powodziowych, jakie przeszły przez stopień Włocławek (1970–2011) wykazuje,

Powodzie letnie

że jedynie 5 fal miało przepływy maksymalne powyżej
5 000 m3/s6. Trzy fale powodziowe miały czas dłuższy

Powodzie letnie na dolnej Wiśle tworzyły się na od-

od 15 dni (1975, 1979 i 2010 r.). Największe objętości

cinku górnej i środkowej Wisły podczas wystąpienia

fal powodziowych wynosiły: 1975 r. – 7,5 km3, 1979 r.

tam intensywnych opadów. Powodzie te przechodziły

– 13,6 km 3, 2010 – 9,5 km 3. Jak z tego wynika naj-

z opóźnieniem na dolną Wisłę. Maksymalne przepływy,
Źródło: W. Majewski, Przekop Wisły i jego znaczenie dla ochrony przeciwpowodziowej Żuław. Materiały konferencji
naukowo-technicznej NOT, Gdańsk 2015.

4 W. Majewski, Przekop Wisły i jego znaczenie…
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5 J. Kosiński, Ochrona przeciwpowodziowa na dolnej Wiśle, Acta Energetica 2/15, Gdańsk 2013.
6 Ibidem.
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groźniejsza była fala powodziowa z 1979 r., a nie jak
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Susze na obszarze dolnej Wisły

sądzono fala z 2010 r.
Obszar dorzecza dolnej Wisły jest wyjątkowo ubogi
Przez wiele lat zbiornik Włocławek pracował jako

w opady atmosferyczne. Brak opadów połączony z niskimi

przepływowy i nie przewidywano, aby służył celom

przepływami w Wiśle, utrzymujący się przez dłuższy okres,

przeciwpowodziowym. Praca przepływowa polega

stanowi bardzo niekorzystną sytuację dla rolnictwa. W re-

na utrzymaniu stałego poziomu piętrzenia w zbior-

jonie województwa mazowieckiego i kujawsko-pomor-

niku i zachowaniu przepływu biologicznego poniżej

skiego minimalne przepływy Wisły spadają często poniżej

zbiornika. W 2010 r. powstała koncepcja częścio-

200 m3/s, co uniemożliwia pobór wody ze względów eko-

wego opróżnienia zbiornika przed nadejściem za-

logicznych. Niskie stany wody w rzece powodują również

sadniczej fali powodziowej, tak aby zbiornik mógł

obniżenie się poziomu wód gruntowych na otaczającym

pr zejąć część nadchodzącej fali powodziowej

terenie, co jest groźne dla rolnictwa, a może być kata-

i zmniejszyć maksymalny przepływ poniżej zbiorni-

strofalne dla lasów. Szczególnie groźne susze na obsza-

ka. Wymagało to wcześniejszej informacji o objęto-

rze dolnej Wisły wystąpiły w latach 1992, 2003 i 20067.

ści i charakterze nadchodzącej fali powodziowej. Ta
operacja powiodła się. Przepływ maksymalny, jaki

Przeciwdziałanie powodziom i suszom

wystąpił poniżej zbiornika nie stanowił zagrożenia

na obszarze dolnej Wisły

powodziowego.

by prof. dr hab. Zygmunt Babiński

Pełne zabezpieczenie przed powodziami i suszami nie

Powódź zatorowa w górnej części

jest możliwe. Istnieją sposoby złagodzenia ich skutków.

zbiornika Włocławek

Wykonanie Przekopu Wisły w 1895 r., który był dużą

– stałe podniesienie zwierciadła wody w rzece spo-

i dobrze zaplanowaną inwestycją hydrotechniczną wy-

woduje wzrost poziomu wód gruntowych na ota-

Kaskada Dolnej Wisły, PROEKO, Warszawa 1993

W styczniu 1982 r. w wyniku jednoczesnego pojawie-

kluczyło powstawanie powodzi zatorowych w ujścio-

czającym terenie, co będzie mieć bardzo korzystny

Kosiński J., Ochrona przeciwpowodziowa na dolnej

nia się niesprzyjających warunków hydrologicznych

wym odcinku Wisły aż do dnia dzisiejszego. Po powo-

wpływ dla rolnictwa i lasów;

i meteorologicznych wystąpiła w górnej części zbiorni-

dzi zatorowej w 1982 r., która objęła swoim zasięgiem

– uregulowanie warunków przepływu na całym odcin-

Majewski W., Przekop Wisły i jego znaczenie dla

ka Włocławek powódź, która spowodowała olbrzymie

górną część zbiornika Włocławek, wprowadzono sze-

ku dolnej Wisły spowoduje zmniejszenie groźby po-

ochrony przeciwpowodziowej Żuław. Materiały kon-

straty społeczne i gospodarcze. Główną przyczyną po-

reg rozwiązań hydrotechnicznych, które przyniosły za-

wstawania zatorów lodowych oraz efektywną pracę

ferencji naukowo-technicznej NOT, Gdańsk 2015

wodzi był olbrzymi napływ do zbiornika różnych form

mierzone efekty.

lodołamaczy;

lodu, głównie śryżu, co spowodowało spiętrzenie wody

– niezbędne jest stworzenie flotylli lodołamaczy. Dopie-

i zalanie dużych terenów po lewej stronie Wisły. Po po-

Do zabezpieczenia się przed powodziami i złagodzenia

ro teraz podejmowane są działania w celu rozwią-

wodzi podwyższono w kilku miejscach zapory boczne,

skutków suszy na dolnej Wiśle konieczne są następu-

zania tego problemu.

wybagrowano odkłady rumowiska wleczonego, usu-

jące działania:

nięto krzewy i drzewa rosnące w górnej części zbior-

– zabudowa całego odcinka stopniami wodnymi niskie-

Zrealizowanie tych zamierzeń wymaga jednak podję-

nika, jak również zainstalowano pływające zapory śry-

go spadu, co da w efekcie zwiększenie pojemno-

cia przez rząd strategicznych decyzji na miarę tych,

żowo-lodowe. Te rozwiązania spełniły swoje zadanie.

ści powodziowej i spokojne przejście fal powodzio-

jakie zrealizowały władze odpowiedzialne za gospo-

Na odcinku dolnej Wisły nie ma obecnie stałej flotylli

wych, a jednocześnie zapewni żeglugę śródlądową

darkę wodną pod koniec XX wieku, w szczególności

lodołamaczy, które mogłyby skutecznie kruszyć lód,

na drodze wodnej klasy międzynarodowej. Pozwoli

decydując się na wykonanie Przekopu Wisły.

poczynając od ujścia Wisły w górę rzeki, ze zbiorni-

to również na wykorzystanie rzeki do produkcji od-

kiem Włocławskim włącznie. Obecne głębokości wody

nawialnej i ekologicznie czystej energii elektrycznej;

na niektórych odcinkach dolnej Wisły uniemożliwiają
efektywną pracę lodołamaczy (min. 180 m).
7 M. Sztobryn i in., Powodzie i susze…
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1. Ograniczenie ilości materii i energii wykorzysty-

ogół w przypadku zbiorników wielokrotnie większa niż

wanej na jednostkę dochodu narodowego (von

wielkość zlewni jeziora. Jednocześnie ze względu na

Weizsäcker i in. 1997), dzięki postępowi technolo-

charakter zbiorników zaporowych jako systemów „ot-

gicznemu i świadomości społecznej dotyczącej bio-

wartych” istnieje możliwość wykorzystania wiedzy doty-

sfery jako dobra wspólnego.

czącej integracji procesów hydrologicznych i ekologicz-

2. Regulacja procesów ekologicznych w obszarach

nych (ekohydrologia) do zwiększania ich odporności

użytkowanych przez człowieka (krążenia wody

na ładunki zanieczyszczeń i występowanie toksycznych

i pier wiastków biogennych C, N, P) pod ką-

zakwitów w wyniku konwersji materii organicznej – azo-

tem zwiększania potencjału ekosystemów i har-

tanów i fosforanów w biomasę glonów.

monizacji potrzeb społecznych z potencjałem
ekosystemowym, przede wszystkim w obsza-

Ekohydrologia dla osiągnięcia dobrego

Maciej Zalewski,

rach rolniczych, np. poprzez regulację procesów

stanu ekologicznego dorzecza

profesor doktor habilitowany, Dyrektor Europejskiego

(Ecohydrology – dual regulation – regulacja cy-

i zbiorników zaporowych

Regionalnego Centrum Ekohydrologii w Łodzi

klu hydrologicznego w zlewni przy kształtowaniu
biocenoz i vice versa – kształtowanie biocenoz/

Ekohydrologia jest nauką integrującą wiedzę hydrolo-

agrocenoz poprzez cykl hydrologiczny) (Zalewski

giczną i ekologiczną dla opracowania metod ze szcze-

2000, 2012, 2014).

gólnym uwzględnieniem biotechnologii ekosystemo-

W

Obecnie, według niektórych analiz (np. Vorosmarty i Sa-

Według ONZ, ze względu na kompleksowość czynni-

systemowych, w których wykorzystywane są procesy

hagian 2000, Vorosmarty i in. 2000) demografia może

ków determinujących zrównoważony rozwój, całe spo-

zarówno hydrologiczne, jak i ekologiczne zachodzące

stanowić w skali globalnej większe zagrożenie dla trwałe-

łeczeństwo, obywatele, firmy, agendy rządowe, stowa-

od skali molekularnej do skali dorzecza. Kluczowe trzy

Dokument Rio+20 noszący tytuł „The Future We

go i zrównoważonego rozwoju niż przewidywane zmiany

rzyszenia społeczne i instytucje powinny być włączone

zasady ekohydrologii dla wykorzystania właściwości

Want”, wskazuje jako cele i kluczowe założenia dla

klimatu. Według najnowszych analiz Banku Światowego

w działania i tworzyć zintegrowany system.

ekosystemów jako nowego komplementarnego w sto-

wszelkich strategicznych działań globalnych dla osiąg-

przy kontynuacji obecnych sposobów eksploatacji zaso-

nięcia zrównoważonego rozwoju. W obliczy proce-

bów naturalnych, postępującej degradacji ekosystemów

Znaczenie retencji i wody w dorzeczu

spodarce wodnej to:

sów demograficznych i zmian klimatycznych koniecz-

i emisji zanieczyszczeń (scenariusz business as usual),

jako podstawa zrównoważonego rozwoju

1) podwójna regulacja (dual regulation) – mająca na

ność kreowania pożądanej wizji przyszłości wiąże się

maksymalna pojemność biosfery to 9,5 mld. ludzi. Jed-

z rozwojem rolnictwa dla produkowania większej ilości

nocześnie FAO przewiduje, że w 2050 roku będzie to

Jednym z kluczowych wyzwań dla gospodarki wodnej

wrotnie – hydrologii poprzez kształtowanie fauny

zdrowej żywności przy równoznacznej poprawie sta-

liczba 9 mld i aby zapewnić uzyskanie godnego dostępu

w obliczu nasilających się zmian klimatu jest zwięk-

i flory lub kontrolowanie interakcji między nimi (Za-

nu środowiska, a także przy mniejszym zużyciu wody,

do żywności, jej produkcja powinna zwiększyć się do

szenie retencji wody w dorzeczach, ponieważ proce-

lewski 2000, Zalewski i in. 1990);

energii, nawozów i chemicznych środków ochrony ro-

tego czasu o 60%. Jednak warunkiem tak poważnego

sy urbanizacji, powiększenie upraw rolnych, a także

2) synergizm działania – którego celem jest integracja

ślin. Podstawy tego podejścia wywodzą się z meto-

zwiększenia produkcji żywności jest równoczesna popra-

prostowanie strumieni rzek dramatycznie przyspieszy-

różnego typu rozwiązań biocenotycznych lub hydro-

dologii foresightu (np. Rogut i Piasecki 2011), którego

wa stanu środowiska. Biorąc pod uwagę, że od połowy

ły odpływ wody z dorzeczy do morza, bilans cieplny

logicznych dążąca do osiągnięcia synergii w zakre-

trzy filary metodyczne to:

XX wieku populacja globalna wzrosła prawie trzykrotnie

oraz parowanie. Stąd ważnym elementem cyklu hy-

sie poprawy jakości wody, zwiększenia zasobów

1) przewidywanie przyszłości;

i w konsekwencji, pierwszy raz w historii ludzkości zbli-

drologicznego w dorzeczu są zbiorniki zaporowe, któ-

wody słodkiej oraz różnorodności biologicznej;

2) formułowanie prawdopodobnych scenariuszy przy-

żamy się do granicy pojemności biosfery, a co się z tym

re przy właściwej gospodarce zapewniają odnawialne

3) integracja – dążąca do harmonizacji metod eko-

wiąże, istnieje zdefiniowany przedział czasowy kilku de-

zasoby wodne, jednak są ekosystemami znacznie bar-

hydrologicznych i biotechnologii ekosystemowych

3) kreowanie pożądanej wizji przyszłości poprzez pro-

kad, w ciągu których niezbędna staje się zmiana formy

dziej narażonymi na procesy eutrofizacji niż jeziora, po-

z rozwiązaniami hydrotechnicznymi takimi jak zapo-

aktywne zarządzanie i implementację optymalne-

użytkowania zasobów przyrody przez społeczności glo-

nieważ wielkość dorzecza, z którego dopływają mate-

ry, systemy nawadniania czy oczyszczanie ścieków

go schematu zgodnego z zadaniami Adaptive As-

balne. Kluczem do takiego działania są dwa elementy:

ria mineralna, organiczna i substancje biogenne jest na

(Zalewski 2014).

stęp

szłości;

wych (Zalewski i Wiśniewski, red. 1997) oraz rozwiązań

sunku do metod hydrotechnicznych narzędzia w go-

celu regulowanie biocenozy przez hydrologię i od-

sessment Management (Holling 1978).
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Działania w gospodarce zlewniowej uwzględniające

z wykorzystaniem technik informacyjnych (GIS) dla

gicznych i ekologicznych, ich harmonizacja z in-

rodności, ale również działają jako systemy oczysz-

powyższe trzy założenia ekohydrologii służą popra-

identyfikacji „HOT SPOTS” obszarów generujących

frastrukturą hydrotechniczną oraz generowanie

czające wodę, np. poprzez proces denitryfikacji;

wie jakości środowiska wodnego, a ponadto są eko-

największe zagrożenia związane z zanieczyszcze-

synergii dla poprawy jakości zasobów wodnych

4) zwiększenie retencji w strumieniach i rzekach dzięki

logicznie zgodne z naturą, ekonomicznie wielokrot-

niem punktowym i obszarowym.

(rysunek 1)

nie tańsze, a zarazem komplementarne dla rozwiązań

• druga zasada – ekologiczna – identyfikacja i ana-

technologicznych i z tych powodów społecznie ak-

liza obszarów o największej wartości wymaga-

ceptowalne.

jących specjalnej ochrony oraz obszarów, gdzie

rorzeczami i obszarami zalewowymi;

Podsumowanie
Zgodnie z założeniami ekohydrologii, zwiększona re-

Dla opracowania konkretnych rozwiązań w danej zlew-

człowieka, tzw. novel ecosystems, które mogą być

tencja wody w dorzeczu powinna być zwiększona po-

ni sformułowano trzy zasady implementacyjne:

przekształcane pod kątem regulacji procesów po-

przez:

• pierwsza zasada – hydrologiczna – kwantyfikacja

przez biotechnologie ekosystemowe takie jak ba-

1) zwiększenie retencji wody w roślinach oraz zwięk-

procesów hydrologicznych w skali zlewni: opad,

riery denitryfikacyjne, sekwencyjne systemy do-

parowanie, zanieczyszczenie wód gruntowych i po-

czyszczania.

szenie zawartości materii organicznej w glebie;
2) poprawę różnorodności i kompleksowości obszarów

wierzchniowych, przepływów ładunków miogenów

• trzecia zasada – ekohydrologiczna – (ecologi-

rolnych stanowiących ok. 60% powierzchni kraju

i zanieczyszczeń, a także identyfi kacja zagrożeń

cal engineering) – regulacja procesów hydrolo-

przez tworzenie zadrzewień śródpolnych oraz ekotonowych stref buforowych między lądem a wodą;

Rysunek 1. Integracja możliwości kontrolowania procesów ekologicznych w skali dorzecza (biotechnologie eko-

3) odtwarzanie i ochronę obszarów podmokłych w kra-

systemowe) jako przykład zastosowania koncepcji zasad ekohydrologii do zrównoważonego zagospodarowania

jobrazie, które pełnią funkcję nie tylko ostoi bioróżno-
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5) budowę zbiorników zaporowych w taki sposób, aby
zapewniały migrację organizmów, a także transport

ekosystemy są niekorzystnie zmodyfikowane przez

zasobów wodnych (Zalewski 2000).

ich renaturyzacji oraz odtworzenia połączeń ze sta-

„
211

uniesionego rumowiska wzdłuż rzecznego continuum.

Maciej Zalewski,
profesor doktor habilitowany,
Dyrektor Międzynarodowego Centrum Ekologii
PAN. Jest stałym współpracownikiem UNESCO
i nadzoruje projekty badawcze tej organizacji.
Ukończył biologię na Uniwersytecie Łódzkim.
Opublikował w kraju i za granicą liczne prace
naukowe (samodzielne lub pisane we współpracy
z innymi badaczami) na temat hydrologii,
które innym uczonym dają podstawę do rozwijania
tej dziedziny wiedzy na całym świecie.

„

Jednym z kluczowych wyzwań dla gospodarki wodnej
w obliczu nasilających się zmian klimatu jest zwiększenie
retencji wody w dorzeczach, ponieważ procesy urbanizacji, powiększenie upraw rolnych, a także prostowanie
strumieni rzek dramatycznie przyspieszyły odpływ wody
z dorzeczy do morza, bilans cieplny oraz parowanie.
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Międzynarodowa
droga wodna E-40.
Stan i możliwości
zagospodarowania
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leży rozpatrzeć z punktu widzenia zasobów wodnych

(gwarancja tzw. stopy wody pod kilem). Od nich to za-

(reżimu wód), które wraz z dynamiką dna koryta (układ

leżą parametry dróg wodnych (szerokość i głębokość

piaszczysto-żwirowych łach i plos) i jego budową geo-

szlaku wodnego), trwałość i funkcjonalność obiektów

logiczną (progi), warunkują bezpieczny transport wodny

hydrotechnicznych z hydroenergetyką włącznie.

Ryc. 1. Zmienność typologiczna koryta Wisły (dolna) – A, na tle przebiegu Międzynarodowych Dróg Wodnych
Zygmunt Babiński,

(Internet 1) – B i ich klas – C (Internet 1).

profesor zwyczajny doktor habilitowany,
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy
Michał Habel,
doktor nauk technicznych,
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy

W

do okresu średniowiecza, gdy była wiodącą pod tym

Na terenie Polski znajdują się trzy drogi wodne o zna-

kimi odcinkami w obrębie dużych miast. W połowie

czeniu międzynarodowym (ryc. 1B): 1) E-30 – łączą-

XX wieku podjęto próby przywrócenia jej znaczenia

ca Morze Bałtyckie z Dunajem w Bratysławie; 2) E-40

dla gospodarki poprzez jej kaskadyzację. Niestety, za-

– łącząca Morze Bałtyckie z Morzem Czarnym i 3)

kończyło się to oddaniem do użytku w 1969 r. tylko

E-70 – europejski szlak komunikacyjny wschód–za-

jednego stopnia wodnego we Włocławku. To w sumie

chód, łączący Antwerpię (Belgia, wybrzeże Atlantyku)

przyczyniło się do zróżnicowania koryta dolnej Wisły

z Kłajpedą (Litwa, wybrzeże Bałtyku). Połączenie MDW

od ujścia Narwi (także powyżej) do Bałtyku na cztery

E-70 z E-40 w Bydgoszczy-Fordonie (ryc. 1B) stanowi

odrębne odcinki (ryc. 1A). Dodatkowo odwrócenie się

najdłuższy szlak żeglowny w Europie. Jednak ze wzglę-

od Wisły jako szlaku żeglugowego nastąpiło z chwilą

du na niezwykle trudne warunki hydro morfologiczne

zastosowania silników parowych, które dawały statkom

w odcinku Wisły i Bugu–Narwi w kierunku wschod-

większe zanurzenie, a także spłycenie dna koryta spo-

Objaśnienia: 1. Skaskadowany odcinek krakowski (C); 2. Nieuregulowany (fragmentarycznie uregulowany) roztokowo-anastomozu-

nim oraz zaniedbania w zakresie stanu i funkcjonowa-

wodowane zwiększoną dostawą rumowiska wleczone-

jący do cofki Zbiornika Włocławskiego; 3. Zbiornik Włocławski; 4. Erozyjny, poniżej zbiornika; 5. Uregulowany pod koniec XIX w.

nia budowli hydrotechnicznych na odcinku noteckim

go do koryta. W ten sposób rzeka leżąca w centralnej

w kierunku zachodnim, droga ta praktycznie nie ist-

części naszego kontynentu uniemożliwiła połączenie

nieje. Należy dodać, że zarówno fragment E-70 na za-

ciągle funkcjonującą siecią śródlądowych dróg wod-

chód od granic Polski, jak i E-40 od granic z Białoru-

nych Europy Zachodniej ze Wschodnią (ryc. 1B).

prowadzenie

względem w Europie. Natomiast już po II wojnie światowej zamarł całkowicie ruch na tej rzece, poza krót-

Hydrologiczne uwarunkowania drogi wodnej

ją) drożność transportu śródlądowego. Dodatkowym
czynnikiem wykluczającym nawigację są zjawiska lo-

Najważniejszym czynnikiem warunkującym transport

dowe, głównie pochód kry i śryżu.

wodny jest reżim rzeczny, który w przypadku Wi-

sią ku Morzu Czarnemu są trasami o klasie IV MDW.
Czy istnieją warunki do połączenia Morza Północnego

sły charakteryzuje się generalnie dwoma rocznymi

Utrudnienia w transporcie wodnym podczas trwania

Wisła jako najważniejsza rzeka Polski, już od trzech

i Bałtyckiego z Morzem Czarnym i co należy zrobić,

wezbraniami, przedzielonymi niżówkami. Wezbrania,

wezbrań (powodzi) wynikają z dużej dynamiki wód po-

stuleci nie pełni roli drogi wodnej, w przeciwieństwie

aby to połączenie stało się faktem? Problem ten na-

a w szczególności niżówki, utrudniają (uniemożliwia-

wiązanej z powierzchnią równiny zalewowej, czy za-
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grożeń ze strony pływających obiektów, np. drzew.

niskie stany wody. Zasięg oddziaływania zapory we

trasy żeglugowej ją całkowicie wyklucza), z drugiej zaś,

są najbardziej we Włocławku, gdzie niektóre z obiek-

W ciągu ostatnich 40 lat (1970–2010) na dolnej Wiśle

Włocławku, głównie poprzez dobowe wahania stanów

przy sprzyjającym procesie „wcinania” się dna koryta

tów hydrotechnicznych przestały spełniać swoje funk-

wystąpiło 45 fal wezbraniowych (powodzi) z częstotli-

wody, sięga ponad 230 km (Habel 2010).

trasy żeglugowej – ją polepsza tak, że może być bar-

cje, w tym: dolny awanport śluzy, bulwar spacerowy,

dziej drożna niż w przypadku odcinka uregulowanego.

ujęcia wód dla zakładów przemysłowych, port zimowy

wością 0–4 w ciągu roku, z czasem trwania od 2 do
49 dni (przeciętnie 7 dni). Największą częstotliwość

Morfologiczne uwarunkowania drogi

wezbrań zaobserwowano na wiosnę (53,3%), mniej-

wodnej

(Babiński 2002). Łącznie proces erozji wgłębnej ne• Zbiornik Włocławski (3)

szą latem (24,5%), znacznie mniejszą w zimie (15,6%),

gatywnie oddziałuje na infrastrukturę hydrotechniczną
dna koryta do początku odcinka uregulowanego w XIX

a najmniej wezbrań wystąpiło jesienią (6,7%). Oznacza

Istotnym czynnikiem utrudniającym transport na Wiśle,

Pierwszym i jak dotychczas ostatnim stopniem wod-

wieku (ryc. 1A). „Oczyszczone” z utworów piaszczy-

to, że przeciętnie 7 dni w roku mogą wystąpić trud-

poza reżimem wód, jest problem piaszczysto-żwiro-

nym na Dolnej Wiśle jest wybudowana w latach

stych dno koryta z licznymi progami ilasto-kamieni-

ności w transporcie wodnym, maksymalnie do 50 dni,

wych łach w korycie, ich morfologia i morfodynami-

1962–1968 tama o wysokości piętrzenia 11,3 m, któ-

stymi (ryc. 1A – fot. 4) i zróżnicowaną powierzchnią

ale również są lata bez fal powodziowych.

ka. W wyniku zróżnicowanej czasowo i przestrzennie

ra utworzyła największy w Polsce zbiornik retencyjny

dna całkowicie uniemożliwia transport rzeczny na tym

zabudowy hydrotechnicznej Wisły, aktualnie jej koryto

o powierzchni 70 km , długości 55 km, średniej sze-

odcinku już podczas trwania stanów średnich (Habel

Istotne dla transportu rzecznego są przepływy (sta-

dzieli się na pięć zasadniczych typów: (1) górny – kra-

rokości 1,3 km, średniej głębokości 5,5 m i pojemno-

2013). Zahamowanie tego szkodliwego dla gospodar-

ny) w przedziale od średnich (SW) do najniższej wody

kowski, skaskadowany, (2) środkowy do cofki Zbiornika

ści 360 mln m wody (drugi w Polsce). Dzięki temu

ki procesu może nastąpić wyłącznie poprzez budowę

włącznie (NNW). Należy przyjąć, że stany (przypływy)

Włocławskiego nieuregulowany, roztokowo-anastomo-

powstał prawie 50 km długości szlak wodny o para-

kolejnego stopnia wodnego, „podpierającego” Zbiornik

dolnej Wisły poniżej SW na odcinku nieuregulowanym

zujący, (3) Zbiornik Włocławski, (4) silnie przekształcany

metrach przekraczających kryteria międzynarodowe IV

Włocławski.

powyżej zbiornika i erozyjnym poniżej zapory we Włoc-

przez proces erozji wgłębnej dotychczasowy odcinek

klasy. Niestety w jego strefie cofkowej, na skutek aku-

ławku są niewystarczające dla prawidłowo funkcjonu-

roztokowo-anastomozujący, (5) uregulowany pod ko-

mulacji rumowiska wleczonego (przeciętnie 1,8 mln m3

jącego transportu wodnego, zaś dla uregulowanego

niec XIX wieku; przy czym w odcinku MDW E-40 liczą

rocznie), następuje ustawiczne spłycanie dna czaszy,

– warunkowo do stanów SNW. Generalnie w latach

się cztery ostatnie (ryc. 1A).

co czyni go zarówno zatorogennym dla pochodu kry

Odcinek uregulowany (ryc. 1A), pod względem morfo-

i śryżu, jak i stwarzającym utrudnienia dla transportu

logii i morfodynamiki mezoform korytowych, dzieli się

przeciętnych i wilgotnych ponad 200 dni w roku jest

2

3

• Odcinek uregulowany w XIX wieku (5)

niekorzystnych dla żeglugi na odcinku nieuregulowa-

• Odcinek nieuregulowany roztokowo-anastomo-

wodnego. W celu wyeliminowania tego niekorzystnego

na odcinki koryta prostoliniowego z naprzemianległym

nym (poniżej SW) i około 90 dni na odcinku uregu-

zujący (2)

czynnika prowadzi się prace bagrownicze, które jed-

układem łach skośnych i plos (ryc. 1A – fot. 5) i o cha-

nak są nie w pełni prawidłowo wykonywane. Ponadto

rakterze pseudozakolowym – o równoległym względem

lowanym (poniżej SNW). Natomiast w latach suchych
aż 300 dni na odcinku roztokowo-anastomozującym

Odcinki roztokowo-anastomozujące (z wyspami) Wi-

transport wodny na odcinku zbiornika w okresie zimy

siebie przebiegu plos i łach bocznych. Łachy skoś-

i 200 dni na uregulowanym.

sły charakteryzuje bezładny układ licznych rodzajów

wykluczają zjawiska lodowe.

ne, które pod względem wysokości ich powierzchni

łach (Babiński 1992), w tym głównie łach centralnych,

mieszczą się w strefi e stanów średnich (SW) i śred-

Największe utrudnienia dla transportu rzecznego sta-

śródkorytowych, językowych (ryc. 1 – fot. 2). W przy-

• Odcinek erozyjny poniżej stopnia wodnego

nich niskich (SNW), osiągają długości 800–1200 m

nowią zjawiska lodowe trwające na dolnej Wiśle od li-

padku ingerencji człowieka w procesy fluwialne (frag-

we Włoc ławku (4)

i przeciętną szerokość 300 m. Podczas niskich sta-

stopada (niekiedy od połowy października) do połowy

mentaryczne prace regulacyjne, korekcyjne koryta

marca (niekiedy do końca kwietnia). W tym okresie

np. pod Wyszogrodem), obok zanikających łach cen-

Od momentu wybudowania stopnia wodnego we

łachy językowe o przeciętnej długości 450 m i szero-

żegluga na Wiśle nie funkcjonuje. Najczęściej wystę-

tralnych, pojawiają się łachy boczne, przekształcane

Włocławku odcinek poniżej zapory podlega intensyw-

kości do 200 m i powierzchni poniżej 0,5 m do SNW.

pującą formą zlodzenia jest pochód śryżu. Czas trwa-

w nową równinę zalewową. Koryto Wisły w tych wa-

nemu procesowi erozji wgłębnej (ryc. 1A. 4). Ponad

To sprawia, że pomimo regulacji koryto Wisły staje się

nia zjawisk lodowych (śryż, pokrywa lodowa) na dolnej

runkach, przy średnich stanach wody, osiąga przecięt-

40 lat jego oddziaływania spowodowało pogłębienie

niedogodne dla żeglugi. Towarzyszące łachom i zara-

Wiśle wynosi przeciętnie 60–65 dni.

ną szerokość (bez kęp) 685–785 m, średnią głębokość

dna koryta w bezpośrednim sąsiedztwie tamy do około

zem współmierne rozmiarami formy erozyjne – plosa,

1,6–1,8 m, minimalne głębokości na tzw. przemiałach

4,0 m i rozprzestrzenienie na odcinku, który sięga już

osiągają głębokości (mierzone od stanu średniego) 5–7

Naturalny reżim przepływów Wisły, głównie poniżej

0,5 m, natomiast w miejscu plos dochodzącą do 6 m

Torunia. Z rzeki roztokowo-anastomozującej (ryc. 1A –

m, z lokalnymi przegłębieniami dochodzącymi do 12

zapory, zakłócany jest pracą hydroelektrowni oraz in-

(Babiński 1992). W okresie trwania niskich stanów

fot. 2) tworzy się koryto niemal prostoliniowe (o nierów-

m. Szerokość plos (trasa dla dogodnego transportu)

terwencyjnymi zrzutami wody (dla transportu wodne-

wody następuje z jednej strony proces erozji bocz-

nej linii brzegowej, warunkowanej budową geologiczną)

waha się od 50 do 150 m. Natomiast w przypadku

go). Zbiornik w minimalnym stopniu łagodzi wielkość

nej łach i kęp, z których materiału tworzą się płytkie

z nowym poziomem zalewowym (Babiński 1992, Habel

typu pseudozakolowego, stały nurt płynie na całej dłu-

wezbrań Wisły poniżej zapory, za to ogranicza bardzo

i bardzo dynamiczne łachy językowe (duża zmienność

2013). Efekty zmian średnich stanów wody zauważalne

gości przy brzegu wklęsłym.
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Na podstawie analizy głębokościowej nurtu stwierdzo-

musi być rozpatrzony na tle zjawisk hydrologicznych,

dokonała rewitalizacji kanałów i rzek, umożliwiających

giczny Wisły z możliwością nawadniania deficytowego

no, że na uregulowanym odcinku od Niziny Ciechociń-

morfologii i morfodynamiki dna koryta (łachy-plosa)

transport wodny m.in. do Morza Czarnego. Należy do-

w wodę obszaru Kujaw. Stanie się „motorem” rozwo-

skiej do Grudziądza, poza utrudnieniami dla żeglugi

wraz z jego prognozą. Biorąc pod uwagę czas trwania

dać, że każda inna, niekompletna zabudowa kaskadowa

ju gospodarczego regionu nadwiślańskiego z efektem

w miejscu przejść międzyplosowych, występują progi

zjawisk lodowych, powodzi i niżówek, których ogra-

dolnej Wisły usprawni tylko fragmentaryczny transport

„odwrócenia” się miast i wsi w kierunku Wisły.

(Habel 2013) podobne do tych „wymytych” w strefi e

niczenia dla transportu mogą być skrócone pracami

wodny, a więc na odcinku(ach) zbiornika(ów), w stre-

erozyjnej poniżej zbiornika (ryc. 1 – fot. 4). Takie spły-

bagrowniczymi, okres, podczas którego może odby-

fi e miast, z ograniczoną możliwością na trasie Solec
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bowiem i tu w najbliższym czasie zaznaczy się wyraź-

Aktualne kierunki zagospodarowania

ny wpływ procesu erozji wgłębnej poniżej zapory i po-

Zróżnicowany czasowo i przestrzennie proces kory-

dolnej Wisły

jawienia się progów kamienno-gliniastych.

towy dolnej Wisły, głównie w postaci transportu ru-

Internet 1. http://www.euroinfrastructure.eu/wp-content/
uploads/2014/05/droga-wodna-e40.jpg

mowiska wleczonego, morfologii i morfodynamiki łach
Bez względu na to, czy będzie kontynuowana kaska-

Transport rzeczny i energetyka

i plos sprawia, że średniowieczna królowa rzek euro-

dowa zabudowa dolnej Wisły, czy będą prowadzone

w warunkach kaskadyzacji dolnej Wisły

pejskich jest aktualnie pozbawiona transportu wodne-

wyłącznie prace zabezpieczające odcinek poniżej za-

go, gospodarka odwróciła się od rzeki. Droga wod-

pory przed dalszą erozją wgłębną, w celu przyspie-

Jak już wspomniano wyżej, wybudowanie wielofunkcyj-

na o znaczeniu międzynarodowym klasy IV (E-40) jest

szenia procesu rewitalizacji dna doliny dolnej Wisły,

nej kaskady dolnej Wisły (Babiński 2002), przyczyni się

jedynie dostępna na fragmencie tzw. Pętli Żuławskiej

podjęte są próby zmierzające choćby do częściowego

m.in. do zapewnienia co najmniej IV klasy międzynaro-

i na odcinku Zbiornika Włocławskiego (ryc. 1A). Pozo-

przywrócenia znaczenia tej drogi wodnej. Dotyczy to

dowej drogi wodnej (ograniczenia mogą wynikać z roz-

stała część, stanowiąca jednak dominujący fragment

głównie tzw. Bydgoskiego Węzła Wodnego łączącego

miarów śluz), a także umożliwi pełne wykorzystanie

rzeki, jest praktycznie niewykorzystana, nie istnieje na

międzynarodowe drogi wodne E-70 (kanały: Notecki,

energetyczne, dziś bezproduktywnie uchodzących do

niej prawie żaden ruch towarowo-turystyczny. Warunki

Brdy i Bydgoski) z E-40 (Wisła) i leżącej w jego są-

Bałtyku wód o przeciętnej ilości 32 km rocznie. Prze-

żeglugowe, na miarę co najmniej IV klasy Międzyna-

siedztwie miejscowości Solec Kujawski, odległej o 200

dłużenie o trzy stopnie w górę rzeki powyżej Zbiornika

rodowej Drogi Wodnej E-40, z możliwością połącze-

km od ujścia Wisły do Bałtyku (ryc. 1A). Tu, bowiem

Włocławskiego (dziś odcinek nieuregulowany, roztoko-

nia transportu wodnego Europy Zachodniej z Europą

jest już w realizacji przejście promowe w km 763,56

wo-anastomozujący) i włączenie odcinka warszawskiego

Wschodnią, gwarantuje dopiero pełna kaskadyzacja

Wisły, prowadzi się stały pobór kruszywa z dna ko-

Wisły (ryc. 1A), a także regulacja koryta Narwi i Bugu

dolnej Wisły. Ponadto, taka zabudowa dolnej Wisły

ryta w km 759,55–759,85 i planuje w 761,15–761,35

do klasy II, przyczyniłaby się do uruchomienia Między-

przyniesie wymierne korzyści w pozyskiwaniu „czystej”

(efekt poprawy warunków żeglugowych). Ponadto pla-

narodowej Drogi Wodnej E-70 i E-40, połączenia syste-

ekologicznie energii elektrycznej, całkowicie wyeliminu-

nuje się budowę tzw. mariny dla transportu turystycz-

mu kanałów Europy Zachodniej z Europą Wschodnią

je zagrożenia powodziowe na tym odcinku rzeki i nie

nego w km 763,45 oraz multimedialną bazę kontenero-

(ryc. 1B). Z tym momentem byłby możliwy swobodny

będzie już problemów z odcinkami erozyjnymi poniżej

wą w km 768,50 dla transportu rzecznego z Gdańska

transport kontenerowy z Warszawy do Bałtyku (E-40)

zapór, umożliwi proces rewitalizacji obszarów zawa-

(ujście Wisły). Ten kompleksowy układ budowli hydro-

z ograniczeniami do klasy II w kierunku Antwerpii (E-70)

la zbiorników – jako rekompensata za zalanie obsza-

technicznych, aby mógł prawidłowo funkcjonować,

i od Zalewu Zegrzyńskiego do Białorusi (E-40), która już

rów międzywala zbiorników, ustabilizuje reżim hydrolo-
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Ekologiczne
uwarunkowania budowli
hydrotechnicznych
i hydroenergetycznych

2) trasa cieku powinna być krzywoliniowa bez odcinków prostych;
3) długość meandrów powinna być adekwatna do ich
długości w korycie naturalnym;

kookresowo poprawić sytuację żeglugową. W związku
z tym na potrzeby stabilizacji warunków żeglugowych
rozpoczęto proces kanalizacji rzek. Kanalizacja jest
w tym przypadku rozumiana jako działanie przekształ-

4) przebieg tras powinien uwzględniać wahania sta-

cające rzekę w drogę wodną o wymaganej głębokości

nów wody od niskich do wysokich i nie powodu-

tranzytowej. Podstawą kanalizacji były budowle piętrzą-

jąc zaburzeń naturalnego reżimu hydrologicznego

ce sytuowane w poprzek rzeki zwane stopniami wod-

(Tołkacz 2010).

nymi. Konsekwencją ich istnienia było podniesienie poziomu wody przed stopniem skutkujące wystąpieniem

Zatem regulacja rzek, która poprawia walory nawiga-

wody z dotychczasowego koryta i powstaniem rozle-

Mariusz Adynkiewicz-Piragas,

cyjne poprzez zwiększanie głębokości, nie powinna

wiska zwanego cofką. Stopnie wodne mogą mieć cha-

doktor nauk rolniczych, adiunkt w Instytucie Meteorologii

pozbawiać rzek ich naturalnego charakteru. Zmien-

rakter energetyczny, żeglugowy lub żeglugowo-energe-

i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu

ność głębokości może być kompensowana za pomo-

tyczny. Pierwsze z nich budowane są celem uzyskania

Badawczego oddział we Wrocławiu

cą zbiorników retencyjnych napełnianych w czasie wy-

energii elektrycznej z energii spadku spiętrzonej wody,

sokiej wody i sukcesywnie opróżnianych w czasie jej

a pozostałe są wznoszone dla poprawy żeglowności

niskich stanów. Jednak działania takie mogą tylko krót-

na drogach wodnych. Aby zapewnić ciągłość żeglu-

O

Zazwyczaj wszystkie zabiegi techniczne prowadzo-

d tysięcy lat człowiek ingeruje w dzieło

ne na rzekach sprowadzały się do umocnienia kory-

natury, jakim jest rzeka. Ingerencja ta nazywana

ta cieków wzdłuż wyznaczonej trasy w celu wytwo-

jest regulacją rzek swobodnie płynących, które dzięki

rzenia regularnych i ustabilizowanych linii brzegów,

zachodzącym procesom ciągle zmieniają swój kształt,

wytworzenia koryta o odpowiedniej pojemności dla

koryto oraz brzegi i tereny zalewowe. Ponadto zazwy-

bezpiecznego przepuszczenia ustalonych przepły-

czaj nie tworzą one przebiegu prostoliniowego, pły-

wów oraz zabezpieczenia koryta przed negatywnym

nąc zakolami. Zatem rzeka swobodnie płynąca, two-

działaniem erozji wgłębnej i bocznej. Natomiast prace

rząc istotne przeszkody nawigacyjne, wymaga licznych

hydrotechniczne powodowały zazwyczaj zmiany pro-

działań regulacyjnych, które pozwolą na stworzenie no-

filu poprzecznego i podłużnego wybranego odcinka

wych szlaków żeglownych.

rzeki w celu polepszenia spływu wód (Wołoszyn i in.

Fotografia 1. Śluza Szczytnik, rzeka Odra, Wrocław (maj 2010)

1994, Trybała 1996).
Od wieków regulacja rzek była najczęściej wykonywana w celu dostosowania warunków hydromorfo-

Cele te można było uzyskać poprzez wprowadzenie do

logicznych do potrzeb żeglugi śródlądowej. Polegała

koryta rzeki budowli regulacyjnych. Zasady ich projek-

ona przede wszystkim na dostosowaniu kształtu koryt

towania i ekologiczne uwarunkowania zostały wstępnie

rzecznych w celu uzyskania odpowiedniej głębokości

określone już na początku XIX wieku. Ogólne zasady

żeglownej. Zatem człowiek na przestrzeni lat starał się

zawierają następujące przesłanki:

zapanować nad rzekami, aby móc je wykorzystać go-

1) w miarę możliwości trasa regulacyjna rzeki powin-

spodarczo. Pierwsze takie prace regulacyjne notuje się

na pokrywać się z naturalnym przebiegiem koryta

już 5000 lat temu w dorzeczu Nilu, Tygrysu-Eufratu

rzecznego, a skracanie biegu rzeki jest działaniem

i Indusu (Allan 1998).

niepożądanym;
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gową na rzece, stopnie wodne tworzą kaskadę za-

oraz dokumentów strategicznych. Niemniej jednak

czynającą się w odcinku rzeki uznanym za żeglowny

realizacja tego działania powinna przebiegać zgodnie

aż do osiągnięcia przez rzekę pożądanych i stabilnych

z konstytucyjną zasadą zrównoważonego rozwoju ze

parametrów, uzyskiwanych przez nią w warunkach na-

szczególnym uwzględnianiem uwarunkowań przyrod-

turalnych lub przez jej regulację (Tołkacz 2010).

niczych. Jednym z aktów prawnych umożliwiających

Fotografia 2. Elektrownia Wodna Żarki Wielkie – Nysa Łużycka

gospodarcze wykorzystywanie obszarów objętych EuDla celów żeglugowych niezbędnymi budowlami stop-

ropejską Siecią Ekologiczną NATURA 2000 jest usta-

nia wodnego są jazy i śluzy. Jazy służą do piętrze-

wa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody

nia wody i umożliwiają regulację jej stanu i głębokości

(tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.).

tranzytowej; śluzy są urządzeniami służącymi do poko-

Ustawa ta dopuszcza prowadzenie na tych obsza-

nania różnicy poziomów pomiędzy wodą górną i dolną

rach takich działań gospodarczych, które nie będą

przez statki przemieszczające się w obu kierunkach

wpływały negatywnie na gatunki roślin i zwierząt ob-

drogi wodnej.

jęte ochroną.

Tak daleko idąca ingerencja człowieka spowodowa-

Zasadniczym problemem ekologicznym, który należy

ła liczne negatywne skutki w środowisku naturalnym.

uwzględnić podczas realizacji projektów regulacji rzek

Większość rzek uzyskała trapezowy przekrój po-

dla celów żeglugi śródlądowej, są działania mające na

przeczny, jednolity spadek podłużny, łagodne zakola

celu ochronę podstawowych wartości przyrodniczych

o dokładnie wyliczonej krzywiźnie, połączone prosty-

na całym objętym projektem obszarze. Wdrożeniu tych

mi odcinkami, a koryto rzeczne i skarpy umocnio-

założeń powinien towarzyszyć ciągły wzrost świadomo-

no zabudową techniczną (Jankowski 1993, Krzycz-

ści ekologicznej społeczeństwa oraz zmiany podejścia

kowski i Drabiński 1998, Piasecki 1992). Ponadto tak

z konsumpcyjnego na poznawczy, z poszanowaniem

ukształtowane rzeki miały znacznie większy spadek

wartości przyrodniczych.

podłużny oraz przepływ. Przyczyniło się to do nasilenia erozji dennej, która spowodowała znaczne ob-

Jednym z elementów infrastruktury żeglugi śródlądo-

niżenie się poziomu wód podziemnych w dolinach

wej są budowle hydroenergetyczne. Zarówno na świe-

rzecznych. Konsekwencją tego było przesuszenie te-

cie, jak i w Polsce energetyka wodna jest postrzegana

leży pamiętać, że taki sposób pozyskiwania energii

Ramowa Dyrektywa Wodna, która wdraża zasa-

renów podmokłych oraz duży spadek bioróżnorodno-

jako alternatywne źródło energii ekologicznie czystej

wiąże się również ze znacznymi zmianami hydromor-

dę nie pogarszania stanu ekologicznego wód po-

ści środowiska wodnego i od wody zależnego (Ilnicki

w związku ze zmniejszającymi się zasobami surow-

fologii cieku, tj.: przerwaniem ciągłości koryta rzeczne-

wierzchniowych.

1987b, Jankowski 1993, Adynkiewicz-Piragas, Drabń-

ców energetycznych. Pogląd taki związany jest z tym

go i dolin rzecznych, zmianą reżimu hydrologicznego

ski 2001).

głównie, że produkcja energii w porównaniu do wy-

oraz nieodwracalnymi zmianami ekosystemu rzeczne-

Ważniejszymi uwarunkowaniami ekologicznymi budowli

twarzania energii w oparciu o paliwa organiczne emi-

go (Spoz 2000).

hydrotechnicznych i hydroenergetycznych są:
• stworzenie warunków do utrzymania i rozwoju mor-

Z drugiej strony należy pamiętać, że transport wod-

tuje znacznie mniej dwutlenku węgla do atmosfery.

ny z założenia przynosi mniej szkód środowiskowych

Ponadto pozyskaną energię możemy uznać za odna-

Regulacja rzek na potrzeby żeglugi śródlądowej

fologicznej różnorodności koryta oraz naturalnego

niż transport kołowy, a jego rozwój jest preferowa-

wialną. Duże korzyści związane z rozwojem energetyki

powinna spełniać w ymogi ochrony środowiska,

reżimu przepływu;

ny zarówno w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej.

wodnej wiążą się głównie z tworzeniem i odbudową

co może spowodować ogólną poprawę lub przy-

Ponadto rozwój śródlądowych dróg wodnych, dla

małej retencji wodnej oraz poprawą warunków tleno-

wrócenie i stworzenie odpowiednich warunków do

celów turystycznych oraz przewozów towarowych,

wych cieków wodnych, co sprzyja procesowi samo-

przekształcenia rzeki w zdolną do dalszego samo-

jest przedmiotem zainteresowania prac badawczych

oczyszczania się wód. Natomiast z drugiej strony na-

dzielnego rozwoju. Obowiązki takie nakłada również
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• wzorowanie form regulacji technicznej na naturalnych
strukturach rzecznych;
• zharmonizowanie kształtów regulacyjnych z walorami
środowiskowymi w tym rejonie;
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• unikanie technicznych utrwaleń koryta wykluczających jego deformację;

ce strefy brzegowej (np.: wprowadzenie zmienności

Wydawnictwo Instytutu Ochrony Przyrody PAN, Kra-

formy i umocnienia brzegów skarp, budowle ha-

ków 1993, s. 155–166
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Wołoszyn J., Czamara W., Eliasiewicz R., Krężel J.,
Regulacja rzek i potoków, Wydawnictwo AR Wroc-

• ograniczenie strat i zachowanie naturalnej retencji rzek;

bitatowe), krajobrazowe (np.: przebudowa budowli

Kajak Z., Problemy ekologiczne, ochrona środowiska

• utrzymanie charakterystycznego dla rzek niezahamo-

tak, aby nie stanowiły dominującego elementu kra-

i przyrody na trasie projektowanej Drogi Wodnej

Żbikowski A., Żelazo J., Ochrona środowiska w bu-

wanego przepływu wody w celu zapewnienia swo-

jobrazu) i biocenotyczne (np.: zwiększenie bioróż-

Wschód–Zachód. Ochrona przyrody i środowiska

downictwie wodnym – materiały informacyjne, Mini-

bodnej możliwości przemieszczania się organizmów

norodności, wprowadzenie nasadzeń roślinności,

w dolinach nizinnych rzek Polski, Wydawnictwo

sterstwo Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych

wodnych;

wprowadzenie roślin jako uzupełnienie konstrukcji

Instytutu Ochrony Przyrody PAN, Kraków 1993,

i Leśnictwa, Warszawa 1993

technicznych) oraz działania społeczne (np.: realiza-

s. 105–120

• zachowanie bioróżnorodności w obrębie cieków
i zbiorników wodnych;

Żelazo J., Uwagi o aktualizacji zasad projektowania

cja zasady zrównoważonego rozwoju). Należy rów-

Krzyczkowski P., Drabiński A., Renaturyzacja cieków

• zmniejszenie zanieczyszczenia wody płynącej ko-

nież podkreślić, iż działania kompensacyjne w za-

i dolin rzecznych na przykładzie północnej Nadrenii-

rytem uregulowanym oraz zapewnienie wysokiej

kresie hydromorfologii koryt rzecznych konieczne są

-Westfalii, Przegląd Naukowy SGGW, z. 15, Warsza-

zawartości tlenu i ograniczonej eutrofizacji (Ilnicki

dla osiągnięcia dobrego stanu środowiska i powin-

wa 1998, s. 130–134

1988b, Kajak 1993, Lecher 1993, Żelazo 1990,

ny dawać pełen wachlarz rozwiązań pozwalających

Żelazo, Popek 2002, Adynkiewicz-Piragas, Drabń-

na zmniejszenie negatywnych oddziaływań na śro-

ski 2001).

dowisko lub powodować całkowite usunięcie tego
przekształcenia związanego z żeglugą śródlądową

Mając na uwadze ekologiczne uwarunkowania bu-

(Żbikowski, Żelazo 1993, Żelazo, Popek 2002, Adyn-

dowli hydrotechnicznych i hydroenergetycznych

kiewicz-Piragas 2008).
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Mariusz Adynkiewicz-Piragas,
doktor inżynier, urodzony 19.10.1972 r.
w Wałbrzychu. W 1996 r. uzyskał dyplom mgra
inż. Inżynierii Środowiska na Wydziale Inżynierii,
Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wrocławiu. W 2001 r. na
tym samy Wydziale uzyskał stopień doktora
nauk rolniczych w dyscyplinie kształtowanie
środowiska. Od 2001 roku jest zatrudniony na
stanowisku adiunkta w IMGW – PIB oddział
we Wrocławiu i od 2007 roku pełni funkcję
kierownika Zakładu Badań Regionalnych.

„

Regulacja rzek na potrzeby żeglugi śródlądowej powinna
spełniać wymogi ochrony środowiska, co może spowodować ogólną poprawę lub przywrócenie i stworzenie odpowiednich warunków do przekształcenia rzeki w zdolną do
dalszego samodzielnego rozwoju.

domości Melioracyjne i Łąkarskie 1988, nr 3, cz. I,
Działania kompensacyjne możemy podzielić na dzia-

regulacji rzek, Gospodarka Wodna 1990, nr 8,

Lecher K., Regelungsgrundsätze, Naturnahe Regelung

skich, Towarzystwo elektrowni wodnych 2000

związanych z żeglugą śródlądową, należy rów-

ław 1994
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Zmiany zachodzące
w środowisku naturalnym
w związku ze zmianami
klimatu a oddziaływanie
żeglugi śródlądowej
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na środowisko. Dotychczasowe doświadczenia i wie-

kich miejsc, portów, przystani, miejsc biwakowych

dza mogą okazać się niewystarczające w nowej sy-

musiałby wiązać się z inwestycjami, które nie mo-

tuacji klimatyczno-środowiskowej.

głyby naruszać wartości przyrodniczych, a umożliwiłyby korzystanie z zasobów naturalnych rzeki coraz

Dobrym przykładem do dalszych rozważań na ten

większej liczbie ludzi. Miejsca te powinny się stać za-

temat może być Wisła, największa polska rzeka,

lążkami lokalnego rozwoju nakierowanego na ekolo-

zwana królową polskich rzek. Była ona w okresie

gię, edukację i świadomą turystykę. Niezwykłym by-

zwanym Złotym Wiekiem Rzeczpospolitej, wraz z jej

łoby umożliwienie obywatelom korzystania z przystani

głównymi dopływami, główną drogą transportową

wodniackich na Wiśle i dopływach, zaopatrzonych

dla całego Królestwa. Droga ta stanowiła podstawę

w ekologiczne rozwiązania bytowo-ściekowe takich

handlu i gospodarki, jaką prowadziła Polska w tam-

jak chociażby Krzeszów nad Sanem, Nowy Korczyn,

tym okresie. Rozpatrywanie możliwości przywrócenia

Sandomierz, Kazimierz Dolny, Stężyca, Góra Kalwa-

Jacek Bożek,

Wiśle i jej dopływom takiego znaczenia w dzisiej-

ria, Zakroczym i wiele, wiele innych. Rozwój takiej

Prezes Klubu Gaja

szych czasach jest moim zdaniem niemożliwe. Wisła

turystyki kwalifikowanej stałby się możliwością go-

wraz ze zmieniającym się klimatem może, a nawet

spodarczo-inwestycyjną dla społeczności lokalnych,

powinna mieć coraz większe znaczenie turystyczno-

a wraz z ukończeniem ścieżki rowerowo-konnej od

-edukacyjne przy zachowaniu jej niepowtarzalnych

źródeł do ujścia Wisły, polskim produktem eksporto-

i wręcz unikalnych walorów przyrodniczych. Istnieje

wym na skalę światową.

ści jego zmian oraz częstotliwości i gwałtowności zja-

jednak moim zdaniem możliwość na wykorzystanie

ytuacja, w której znalazła się ludzkość

wisk przyrodniczych, jakie będą się pojawiały. Nawet

tej rzeki w sposób niezagrażający środowisku na-

Dyskutowanie i planowanie, w jaki sposób wykorzy-

w związku z przekształceniami zachodzącymi

jeśli będziemy brali te zjawiska pod uwagę w ramach

turalnemu.

stać Wisłę i jej dopływy do turystyki wodnej w kon-

w środowisku naturalnym wynikającymi z gwał-

tzw. adaptacji do zmian klimatu, to musimy pamiętać,

townych zmian klimatu nigdy dotychczas nie

że będzie się to odbywało w kompletnej niepewności,

Uprawianie żeglugi nawet przy pomocy kajaków

uwagę w szczególności wartości przyrodnicze, kultu-

miała miejsca na tak globalną skalę. Nauka sta-

a wręcz nieprzewidywalności.

czy też tradycyjnych, ale nowoczesnych łodzi pła-

rowe i ekstremalne wydarzenia pogodowe, z którymi

skodennych jest na niej bardzo utrudnione, nie tyl-

będziemy mieli do czynienia.

ra się jednak w tej trudnej i niespotykanej dotychczas

tekście zmieniającego się klimatu powinno brać pod

sytuacji, na ile to możliwe, precyzyjnie prognozować

Rozregulowanie i rozchwianie procesów, które były

ko z powodów niskich stanów wód, ale ze względu

konkretne procesy i ich skutki związane ze zmienia-

w miarę czytelne dla nauki i wielowiekowego doświad-

na kompletny brak małej infrastruktury, czyli przystani

jącym się klimatem. Jest to niezwykle trudne zadanie

czenia ludzkości w gospodarowaniu wodą doprowa-

i portów. Warto w tym miejscu podkreślić, że pła-

o wymiarze globalnym, a jeżeli chodzi o wodę można

dziło nas do konieczności szukania nowych, prak-

skodenne łodzie, o których tu wspominam, a które

raczej mówić o zgadywaniu a nie dokładnym precyzo-

tycznych i innowacyjnych rozwiązań bez możliwości

mogłyby być wykorzystywane do żeglugi wiślanej,

waniu w sensie ilościowym i jakościowym obecnych

popełniania dalszych błędów.

powinny być napędzane np. energią elektryczną lub

i przyszłych zasobów wodnych.

solarną. Zabezpieczałoby to wrażliwą tkankę przyrodNie wiem, czy istnieje w ogóle możliwość pogodzenia

niczą przed nadmiernym hałasem i zanieczyszczenia-

Nasze projektowanie i eksploatowanie systemów wod-

przeciwdziałania zmianom klimatu i jego wpływu na

mi, a konstruktorom i producentom ułatwiło dostęp

no-gospodarczych przyjmowało i przyjmuje pewne

zasoby wodne a rozwojem żeglugi śródlądowej w Pol-

do innowacyjnych technologii i rozwiązań. Rozwój ta-

dane, które w ostatnim czasie zmieniły się w sposób

sce. Jesteśmy krajem o bardzo niskich zasobach wod-

zasadniczy i nadal podlegają ciągłej zmianie. Jeżeli

nych w przeliczeniu na obywatela. Od dłuższego czasu

np. planowano i budowano systemy obwałowań prze-

w Polsce w niektórych regionach mamy suszę hydro-

ciwpowodziowych, to z myślą o zatrzymaniu tzw. wody

logiczną i każdego roku sytuacja ta pogarsza się zna-

stuletniej, a rzadko tysiącletniej. Nie brano, a w Pol-

cząco. Fakty te nie mogą być pomijane, jeśli chcemy

sce dzieje się to nadal, pod uwagę klimatu i możliwo-

rozważać rozwój i oddziaływanie żeglugi śródlądowej
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Jacek Bożek,
założyciel i prezes Klubu Gaja. Z zawodu społeczny
innowator (social enterprenuer). Ekspert w dziedzinie
działań społecznych w obszarze ochrony środowiska
i zwierząt. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu
Odrodzenia Polski za budowanie społeczeństwa
obywatelskiego (2011). Ukończył wiele kursów
w kraju i za granicą dotyczących ekologii i działań
społecznych. Laureat nagród indywidualnych
i zbiorowych, otrzymał m.in. Nagrodę Polcul
Niezależnej Fundacji Popierania Kultury Polskiej.
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Słowo wstępne

turalnego, bo emituje 5-krotnie mniej dwutlenku węgla
na tonę przewożonego towaru niż transport drogowy
i 1,5-krotnie mniej niż transport kolejowy, to żegluga
śródlądowa niestety przegrywa konkurencję z transportem drogowym czy kolejowym w staraniach o finansowe wsparcie.

Jerzy Kwieciński,
doktor nauk technicznych,
Prezes Zarządu Fundacji Europejskie Centrum Przedsiębiorczości,
członek Rady Programowej Global Compact w Polsce

Z

Szacuje się, że na przykład doprowadzenie 400 kiloracji zagrożenia dla środowiska natural-

metrowego odcinka Wisły do międzynarodowych

nego przedsięwzięcia inwestycyjne w obszarze

wymogów drogi wodnej IV klasy o głębokości tran-

żeglugi śródlądowej są uwarunkowane ścisłymi

zytowej 2,8 m (Konwencja AGN), co pozwoliłoby

europejskimi i krajowymi wymogami prawnymi,

na żeglugę na tym odcinku, kosztowałoby około

szczególnie związanymi z ochroną środowiska.

12 mld złotych, czyli 1 km szlaku wodnego Wisły

Do tych podstawowych należą wymogi prawne Euro-

kosztowałby około 30 mln złotych. To nieco mniej

pejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000 i Ramowej

niż przeciętny koszt budowy 1 km autostrady. Obec-

Dyrektywy Wodnej.

nie Wisła jest prawie niewykorzystywana ani dla że-

„

Raport Żegluga Śródlądowa – Wisła
Jerzy Kwieciński,
doktor nauk technicznych,
Prezes Zarządu Fundacji Europejskie Centrum
Przedsiębiorczości. Od 2005 r. do lutego 2008 r. pełnił
funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju
Regionalnego. Posiada dogłębną wiedzę teoretyczną
i praktyczne wieloletnie doświadczenie na temat
funkcjonowania Unii Europejskiej i funduszy unijnych,
zarówno z poziomu instytucji unijnych, polskiej
administracji publicznej, jak i sektora prywatnego
i pozarządowego.

glugi towarowej, ani dla turystyczno-rekreacyjnej, nie
Inwestycje związane z żeglugą śródlądową są bar-

mówiąc już o zwykłej żegludze pasażerskiej. Samo-

dzo kapitałochłonne, a ponadto ich okres zwrotu jest

rządy realizują punktowe inwestycje finansowane ze

zazwyczaj bardzo długi. Stąd takie przedsięwzięcia

środków unijnych, takie jak mariny, przystanie, infra-

są wspierane ze środków publicznych, w tym przez

struktura turystyczna i starają się przywrócić przewo-

Unię Europejską z funduszy strukturalnych i z Fun-

zy pasażerskie w ramach komunikacji miejskiej czy

duszu Spójności. Także Bank Gospodarstwa Krajo-

przewozów regionalnych.

wego może wspierać takie przedsięwzięcia w Polsce
w formie kredytu preferencyjnego z Funduszu Żeglugi

Chociaż transport wodny, właściwie prowadzony i za-

Śródlądowej.

rządzany, jest najbardziej przyjazny dla środowiska na-
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Obecnie Wisła jest prawie niewykorzystywana ani dla
żeglugi towarowej, ani dla turystyczno-rekreacyjnej,
nie mówiąc już o zwykłej żegludze pasażerskiej.
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Problem rozdrobnienia
kompetencyjnego
w zarządzaniu
gospodarką wodną
w Polsce

logistycznymi. Dyrekcje z kilkoma pracownikami mieszczące się w mieszkaniach prywatnych budynków, przed-

Raport Żegluga Śródlądowa – Wisła

2. Postawić na czele owej struktury „gospodarza” ponoszącego za nią odpowiedzialność.

stawiają niezbyt budujący obraz administracji rządowej.

3. Zapewnić właściwe (również poza budżetem pań-

Ta administracja wymaga także gruntownej reorganizacji,

stwa) źródła finansowania zadań administracji wod-

która mogłaby podążać bądź w kierunku administrowa-

nej, sposobu dysponowania środkami uwzględ-

nia zlewniowego, bądź utworzenia jednego centralnego

niającego specy fikę dziedziny, a z właszcza

Urzędu Żeglugi Śródlądowej posiadającego w kluczo-

wielopodmiotowość podejmowanych przedsięwzięć

wych dla żeglugi miejscach sieć inspektoratów różnej

i znaczną ich różnorodność.

kategorii. Reorganizacja gospodarki wodnej w Polsce

Tomasz Sowiński,

winna przebiegać spójnie i kompleksowo we wszystkich

Ad 1. Budowę właściwej struktury administracji śródlą-

jej dziedzinach pod kierunkiem jednego „gospodarza”.

dowych dróg wodnych i transportu wodnego, a w zasadzie jak już było wspomniane całej dziedziny, jaką

doktor nauk prawnych, Kierownik Centrum Prawa Samorządowego
i Prawa Finansów Lokalnych Uniwersytetu Gdańskiego,

Kluczową pozycję w gospodarce wodnej i wszelkich

jest gospodarka wodna, powinno się zacząć od sku-

Prezes Związku Miast Nadwiślańskich

sprawach z nią związanych zajmuje Ministerstwo Śro-

pienia najistotniejszych kompetencji umożliwiających

dowiska. Ten stan rzeczy wzmacnia jeszcze ustawowy

sprawny i skoordynowany zarząd sprawami gospodarki

obowiązek uzyskania opinii, uzgodnień bądź wprost zgo-

wodnej, a więc w pierwszej kolejności kompetencje

dy MŚ na niemal każde działanie w tym zakresie . Zada-

MŚ, MIiR, MSW oraz MAiC.

2

nia rządu w terenie w znacznym stopniu wykonują wo-

S

tan obecny i postulaty na przyszłość

zarządzałby zlewnią Wisły, a drugi Odry. System zarzą-

jewodowie, a w ramach zadań zleconych także urzędy

Można to uczynić poprzez powołanie nowego resor-

dzania zlewniowego powinien być komplementarny rze-

marszałkowskie, starostwa powiatowe i gminy. Ponadto

tu – Ministerstwa Gospodarki Wodnej, któremu by

czowo i zawierać m.in. takie elementy jak: regulacja prze-

wszystkie jednostki samorządu terytorialnego zajmują się

podlegały:

pływów wody, melioracje, transport rzeczny, energetyka

kompleksem wspomnianych zagadnień w ramach swoich

– Urząd Żeglugi Śródlądowej,

wodna, turystyka. Dla sprawnego zarządzania w ramach

kompetencji na właściwym dla nich obszarze działania.

– Urząd Infrastruktury Wodnej i Dróg Wodnych,
– Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej – Zlewni Wisły3,

jednego resortu należy połączyć dziedziny, których istnienie zależy od sprawnej gospodarki wodnej np.: Gospo-

Do tego zespołu podmiotów należy zaliczyć jeszcze

Jednym z powodów obecnych problemów zarządzania

darka Wodna, a nawet Gospodarka Morska oraz dzie-

właścicieli, najemców i użytkowników prywatnych,

wodami jest brak jednoosobowej odpowiedzialności za

dziny pokrewne takie jak żegluga śródlądowa, melioracje,

podmioty gospodarcze, liczne podmioty posiadające

– Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” –

gospodarkę wodną oraz infrastrukturę śródlądowych dróg

energetyka wodna, turystyka wodna. Nadal istnieje 7 re-

różnego rodzaju ośrodki rekreacyjne, wczasowe i inne,

zarządzające majątkiem Skarbu Państwa oraz Fun-

wodnych . Pomimo że Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW)

gionalnych zarządów gospodarki wodnej zarządzających,

z bardzo różnie kształtującą się strukturą własności

duszem Polskich Wód Śródlądowych (FPWŚ)4,

obowiązuje już od lat, jak do tej pory nie zreorganizowa-

a raczej administrujących fragmentami rzek i dorzeczy, co

i władztwa nad akwenami i brzegami oraz związaną

– Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,

no polskiej administracji wodnej zgodnie z jej wskazania-

trudno uznać za zgodne z RDW. Ministerstwo Środowiska

z nimi infrastrukturą.

– Urząd Przeciwpowodziowy i Prewencji Suszy5.

mi. Ramowa Dyrektywa Wodna zaleca tzw. zarządzanie

utrzymuje, że reforma z 1991 roku zmieniająca zarządza-

zlewniowe, co oznacza, że w Polsce powinny być dwa

nie z obszarów województw (jeszcze 49) na 7 regional-

Chcąc zapewnić optymalną strukturę administrowania

Proponowana reorganizacja korzystnie wpłynie na sek-

Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, z których jeden

nych zarządów gospodarki wodnej stanowiła wypełnienie

i fi nansowania dróg wodnych i transportu wodnego,

tor gospodarki wodnej, w szczególności usunie istniejący

zapisów RDW, jednak 7 zarządów na dwóch zlewniach

należy spełnić trzy podstawowe założenia:

jest zatrzymaniem reformy niejako w połowie drogi. Rzeka

1. Zbudować właściwą i możliwie kompletną struktu-

nie powinna być zarządzana w ramach ustalonych admi-

rę administrowania i fi nansowania dróg wodnych

nistracyjnie sztucznych granic.

i transportu wodnego w Polsce.

1

1 Opracowanie niniejsze oparte jest przede wszystkim na przygotowanej
przez autora części raportu międzynarodowego zespołu ekspertów holenderskiej firmy ECORYS, która wykonała go na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury przy współfinansowaniu Banku Światowego, Program rozwoju
infrastruktury transportu wodnego śródlądowego w Polsce, cz. 2: Propozycja wieloletniego programu rozwoju infrastruktury transportu wodnego
śródlądowego w Polsce (w:) K. Dmochowska, M. Gajda, J. Gille, C. Gołębiowski, J. Harmsen, I. Kotowska, M. Mańkowska, M. Mironowicz, M. Pluciński, J. Rekiel, T. Sowiński, T. Sturm, Warszawa–Rotterdam, lipiec 2011.

Podobnie rzecz się ma z administracją żeglugi śródlądowej. Jej rozdrobnienie nie jest uzasadnione względami
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2 Najważniejsze w omawianej dziedzinie kompetencje skupione są w resortach: MŚ, MI, MSWiA i MG, MSP, MRiRW, a w jakimś zakresie pewne
kompetencje posiadają także: MKiDN, MRR, MON.
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– Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej – Zlewni
Odry,

3 Oba Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej Utworzone na bazie
obecnych siedmiu i częściowo KZGW.
4 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 2007, nr 11 (192).
5 Urząd ten powstałby w oparciu o treść projektu ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, wykorzystując
te jej fragmenty, które dotyczą problematyki powodziowej.
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„paraliż decyzyjny” wynikający z krzyżującego się podzia-

Jak już wspomniano gospodarka wodna jest dziedziną

W zakresie porozumień i konwencji międzynarodowych

Urzędów Żeglugi Śródlądowej, przedsiębiorstw żeglu-

łu kompetencji pomiędzy poszczególnymi ministerstwami.

interdyscyplinarną, a w realizacji poszczególnych zadań

należy pilnie przystąpić do umowy AGN. Polska

gowych, transportowych, turystycznych i licznych sa-

bywa zainteresowanych wiele podmiotów. Inwestycje

powinna ratyfi kować konwencję AGN, wprowadzając

morządów, sposób funkcjonowania gospodarki wodnej

Ad 2. Do każdego działania potrzeba oddanego i kom-

przeciwpowodziowe, regulacyjne i inne mogą być i są

jedynie zastrzeżenia co do terminów realizacji i para-

daleki jest od oczekiwań10.

petentnego gospodarza i taki gospodarz Polskich Wód

podejmowane często na znacznym obszarze, łączącym

metrów wskazanych w konwencji, dostosowujące jej

Śródlądowych zostałby powołany, mając zaś większość

terytoria wielu gmin, powiatów, a często i województw.

treść do naszych możliwości, ale i rodzimej strategii.

Należy podkreślić, że wobec wielowątkowości oma-

z istotnych kompetencji w tym zakresie, miałby także

Nie do końca są jasne zasady współdziałania i łącze-

Tą ostatnią niestety należy jeszcze pilniej opracować

wianej problematyki, podstawową rolę pełni i powinno

szanse skutecznego zarządzania gospodarką wodną RP.

nia środków finansowych podmiotów uczestniczących

w sposób spójny, komplementarny i obejmujący ca-

pełnić państwo, ponosząc także w największym stop-

w realizacji takiego zadania oraz odpowiedzialności za

łość zagadnień szeroko pojętej gospodarki wodnej,

niu odpowiedzialność za prawidłowy stan uregulowań

Gospodarka wodna jest dziedziną interdyscyplinar-

podejmowane decyzje. Istnieje prawo dotyczące part-

o jakiej była mowa wcześniej. Trudno określić inaczej

prawnych, zarząd, właściwy podział (przydział) kom-

ną i jako taka w oczywisty sposób musi współpraco-

nerstwa publiczno-prywatnego, ale często w przedsię-

jak skandalem brak takowej po 25 latach demokra-

petencji dla administracji publicznej wszelkich szczebli

wać z wieloma resortami, jednakże, jeśli ma ona funk-

wzięciach dotyczących gospodarki wodnej wszystkie

tycznych rządów w Polsce. Jest to niewątpliwie jedno

i rodzajów, a także koordynację działań i zapewnienie

cjonować prawidłowo, powinna mieć właściwą rangę

podmioty uczestniczące w jego realizacji są publiczne.

z największych zaniedbań III RP.

odpowiednich (niezbędnych) w podstawowym zakresie
owych działań, środków11.

w strukturze administracji publicznej. Podniesieniem do

Podsumowanie

rangi resortu zapewniono by optymalną, mocną pozycję

Wsparciem dla realizacji zadań publicznych w tej dzie-

ministra skupiającego owe struktury w ramach resortu,

dzinie byłaby propozycja zawarta w Raporcie ECO-

który byłby samodzielny w swych kompetencjach i de-

RYS-u: Program Partnerstwa Publicznego (zwany dalej

Koncepcja nowej administracji wodnej powinna wyni-

nowicie, iż marzy mi się, by Polska dojrzała do powo-

cyzjach, co jest praktyczne oraz umożliwia sprawniejsze

PPP), który jest rozwiązaniem w pewnym sensie po-

kać z wniosków z rozmów i konsultacji wszystkich in-

łania Ministerstwa Morza i Rzek – Ministerstwa Gospo-

i skuteczniejsze zarządzanie powierzoną mu skupioną

rządkującym znane w większości procedury i procesy

stytucji z tego środowiska oraz organów rządowych,

darki M orskiej i Śródlądowej.

z wielu resortów gospodarką wodną i jej administracją.

działania. Novum jest wskazanie go jako możliwego

samorządowych i pozarządowych, dla których punk-

sposobu działania administracji publicznej, będącego

tem wyjścia może być niniejsza propozycja.

6

Na koniec dodam to co powtarzam od 20 lat, a mia-

Ad. 3. Zapewnienie właściwego źródła fi nansowania

swoistym mechanizmem fi nansowania, a zwłaszcza

przynajmniej części zadań opisywanej administracji, jest

tzw. montażu finansowego w inwestycjach realizowa-

Kluczowe znaczenie ma uchwalenie ustawy o gospo-

zagadnieniem niezwykle istotnym, zwłaszcza biorąc pod

nych przez sferę publiczną. PPP możliwe jest do sto-

darce wodnej jako ustawy wiodącej oraz ustawy o Pań-

uwagę wiele zadań, które muszą być wykonywane nie-

sowania w całej sferze budżetowej.

stwowym Gospodarstwie Wodnym „Wody Polskie”,
które zawierałyby instrumenty zarządzania i samofinan-

ustannie (np. utrzymanie wałów przeciwpowodziowych,
określonych parametrów żeglowności śródlądowych

W ramach niezbędnych zmian organizacyjnych i praw-

sowania zawartych w nich zadań administracji publicz-

dróg wodnych, infrastruktury hydrotechnicznej itp.). Dal-

nych należy doprowadzić do uchwalenia przez Sejm

nej. Uzupełnienie ich o rozporządzenie Rady Ministrów

sze niedoszacowanie nakładów na gospodarkę wodną

RP całej listy nowych ustaw i znowelizowania, uzupeł-

w sprawie utworzenia Ministerstwa Gospodarki Wod-

i drogi wodne skutkować będzie pogłębiającą się de-

nienia kolejnych, niestety ze względu na ograniczoną

nej oraz zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w spra-

gradacją infrastruktury i geometrycznie wzrastającymi

przestrzeń niniejszego opracowania mogę jedynie ode-

wie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki Wodnej.

kosztami przywrócenia jej do właściwych parametrów.

słać do opracowania wspomnianej kwestii7. Zakres no-

Pomocne w rozwiązaniu problemu pozyskania środ-

welizacji będzie zależał od przyjętej koncepcji budowy

Problem uwarunkowań prawnych i kompetencyjnych

nowej administracji wodnej .

gospodarki wodnej w Polsce jest zagadnieniem zło-

8

ków byłoby rozważenie koncepcji powołania Funduszu

żonym. Pomimo jasnego stanowiska zawartego w Ra-

Polskich Wód Śródlądowych (FPWŚ), co umożliwiłoby
lepsze planowanie inwestycji, a także zaciąganie zobowiązań, aby przyspieszyć realizacje najbardziej pilnych
z nich. Podmioty związane z gospodarką wodną także byłyby bardziej skłonne do uiszczania owych opłat,
gdyby widziały pozytywne skutki ich poboru.

mowej Dyrektywie Wodnej, stosowanej praktyki w Unii
6 Program rozwoju…, załącznik nr 5.
7 T. Sowiński, Program Partnerstwa Publicznego nową formą współpracy
jednostek sektora finansów publicznych (w:) Prawo finansowe po transformacji ustrojowej. Międzynarodowe i Europejskie prawo podatkowe, I. Mirek, T. Nowak (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013,
s. 61–70.
8 Zajdzie też potrzeba wydania aktów prawnych o charakterze wykonawczym. Ranga oraz pilność wprowadzania w życie poszczególnych aktów
prawnych jest różna. Może być też zasadne zastosowanie pewnych roz-
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Europejskiej oraz głosu licznych organizacji pozarządowych działających w dorzeczach Wisły i Odry 9,
wiązań przejściowych na określony czas i dopiero potem podjęcie decyzji
odnośnie zasadności wprowadzania ich w życie.
9 Niektóre bardziej liczące się organizacje to m.in.: Związek Miast Nadwiślańskich, Liga Morska i Rzeczna, Związek Miast i Gmin Morskich, Zwią-
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Tomasz Sowiński,
doktor nauk prawnych, Kierownik Centrum Prawa
Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych
Uniwersytetu Gdańskiego. Łączy wiedzę naukową
z doświadczeniem pełnionych funkcji w administracji
samorządowej i rządowej. Prezes Związku Miast
Nadwiślańskich, wieloletni działacz Ligi Morskiej
i Rzecznej. Był członkiem Krajowej Rady Gospodarki
Wodnej, a obecnie Rady GW Rejonu Dolnej Wisły.
Był ekspertem w Ministerstwie Infrastruktury
w dziedzinie śródlądowych dróg wodnych.
zek Miast i Gmin Nadnoteckich, Stowarzyszenie Wisła, Stowarzyszenie
Odra 2000, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Niepołomickiej, Stowarzyszenie Miast Autostrady Bursztynowej, Forum korytarza transportowego
Bałtyk – Adriatyk i Stowarzyszenie Regionów KT Bałtyk – Adriatyk, Porozumienie Wisła – Odra – Bałtyk, Polski Klaster Żeglugi Śródlądowej, Euroregion Bałtyk, Fundacja & Uczelnia im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
i inne. Razem ww. organizacje posiadają legitymacje do reprezentacji kilkunastu mln obywateli Rzeczypospolitej i w większości spraw dotyczących
gospodarki wodnej w Polsce „mówią” jednym głosem. Wydaje się, że nie
można tego głosu lekceważyć.
10 Pewnym dysonansem są tu jedynie głosy niektórych organizacji mieniących się być ekologicznymi, proekologicznymi itp., pałającymi 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.
11 Zob. T. Sowiński, Problematyka prawna i kompetencyjna gospodarki
wodnej w Polsce (w:) Stan gospodarki wodnej w Polsce, problematyka
prawna i kompetencyjna (na przykładzie dolnej Wisły), Kancelaria Senatu,
Warszawa 2011, Zeszyty Zespołów Senackich 2011, nr 8, s. 103–122.
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Najważniejsze problemy
w gospodarce wodnej
w Polsce

Mariusz Gajda,
ekspert UNGC, były Prezes Krajowego Zarządu
Gospodarki Wodnej oraz doradca Ministra Środowiska

Raport Żegluga Śródlądowa – Wisła

Dla wszystkich rodzajów wód dyrektywa ustala ramy,

ła tzw. planów gospodarowania wodami (wysłanych

które mają na celu zapobieganie dalszemu pogarsza-

przez stronę polską w 2009 r.) następnie uzupełnia-

niu się stanu zasobów wodnych, zwiększenie ochrony

nych tzw. Master Planami wobec groźby cofnięcia

i polepszenie środowiska wodnego. W Ramowej Dy-

Polsce dotacji unijnych na inwestycje w gospodar-

rektywie Wodnej pojawiają się nowe aspekty niewystę-

ce wodnej. Z kolei niewłaściwie przygotowanie map

pujące w innych aktach dotyczących gospodarowania

zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodzio-

wodami, czyli równoprawne traktowanie różnych użyt-

wego wymaganych przez Dyrektywę Powodziową,

kowników wód, to jest sektora komunalnego, przemysłu

doprowadziło do skierowania pozwu do ETS z po-

i rolnictwa; wprowadzenie do zarządzania gospodarką

wodu wyłączenia powodzi na terenach zurbanizo-

wodną udziału społeczeństwa, które umożliwi lepszą

wanych. Do 22 grudnia 2015 r. Polska musi prze-

identyfikację problemów gospodarki wodnej na obsza-

kazać do KE aktualizację planów gospodarowania

rze zlewni; zastosowanie instrumentów ekonomicznych

wodami oraz programu wodno-środowiskowego kra-

poprzez przyjęcie zasady pełnego zwrotu kosztów usług

ju, a także plany zarządzania ryzykiem powodzio-

wodnych, obejmujących również koszty środowiskowe

wym. Od jakości i merytoryczności wykonania tych

i zasobowe. Nowym podejściem wprowadzanym przez

dokumentów zależy, czy zostaną one zaakceptowa-

Ramową Dyrektywę Wodną jest traktowanie zasobów

ne przez KE, a z drugiej strony, czy umożliwią rozwój

wodnych nie tylko jako części systemu wodno-gospo-

kraju zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

darczego, lecz również jako czynnika tworzącego eko-

Komisja Europejska stawia Polsce też inne zarzuty,

systemy, których stan zależy od kierunków działań na

m.in. niewłaściwą interpretację zwrotu kosztów usług

obszarze całej zlewni. Szczególny nacisk Ramowa Dy-

wodnych zapisanych w RDW. Nie została też prze-

rektywa Wodna kładzie na dwa kierunki działań: zmniej-

prowadzona reforma struktur gospodarki wodnej,

szenie zanieczyszczenia wód poprzez ograniczenie

dostosowująca je do wymagań unijnych.

emisji substancji zanieczyszczających oraz utrzymanie
odpowiedniego stanu jakości wód poprzez stosowanie

Gospodarka wodna w Polsce nadal finansowana jest

różnych instrumentów prawnych, organizacyjnych i tech-

z budżetu państwa oraz związanymi z nim środkami

nicznych. Celem proponowanych zmian powinno być

zagranicznymi (fundusze europejskie, Bank Światowy

wdrażanie postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej

itp.), na zasadzie zgłaszania potrzeb, a nie na zasadzie

w polskim systemie zarządzania gospodarką wodną” .

racjonalnego gospodarowania. Sytuacja taka powo-

1

D

de wszystkim dyrektywa Parlamentu Europejskiego

Niestety w ciągu ostatnich lat nie dokonano żad-

idzie prowadzi do dużych nieprawidłowości. Z jednej

i Rady z dnia 23 października 2000 r. (2000/60/WE)

nych istotnych zmian w polskiej gospodarce wod-

strony olbrzymie środki kierowane są na inwestycje

w sprawie ustanowienia ram dla działalności Wspólnoty

nej, poza tymi, które zostały wymuszone przez ter-

i regiony o silnym lobby, z drugiej strony brak środków

„Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej stworzyło

w dziedzinie polityki wodnej, zwana «Ramową Dyrek-

miny i warunki zapisane w dyrektywach unijnych,

w instytucjach administrujących wodami na podstawo-

nową sytuację faktyczną i prawną dla funkcjonowania

tywą Wodną».

w szczególności w Ramowej Dyrekty wie Wod-

we czynności związane z ich utrzymaniem. Bardzo ni-

nej 2000/60/WE (RDW), Dyrektywie Przeciwpo-

skie wynagrodzenia pracowników administracji wodnej

duje dysproporcję w lokowaniu środków, a co za tym

iagnoza

krajowego systemu gospodarowania wodami, powodując konieczność podjęcia przez administrację rzą-

Ramowa Dyrektywa Wodna wprowadza kompleksowe

wodziowej 2007/60/WE, Dyrektywie Azotanowej

powodują odpływ z nich wysokokwalifikowanej kadry

dową działań mających na celu dostosowanie struktur

zarządzanie zasobami wodnymi na poziomie obszarów

91/676/EWG, których implementacja do krajowego

technicznej i zarządzającej. Generalnie można stwier-

i systemu zarządzania gospodarką wodną do nowych

dorzecza i tworzy instrumenty gospodarki wodnej w ca-

porządku prawnego i realizacja budzi wiele zastrze-

dzić, że gospodarka wodna w Polsce jest niedoinwe-

zadań nałożonych na Polskę w traktacie akcesyjnym,

łej Europie. Głównym celem Ramowej Dyrektywy Wod-

żeń. Ponadto Komisja Europejska (KE) nie przyję-

stowana, szczególnie brakuje środków na utrzymanie

a także wynikających z nowych aktów prawa UE. Od-

nej jest zapewnienie dobrego stanu wód dla wszystkich

powiednie wymagania w tych obszarach określa prze-

ich kategorii we wszystkich państwach Unii Europejskiej.
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rzek i potoków oraz istniejącej infrastruktury hydro1 Źródło: Uzasadnienie do projektu ustawy o Państwowym Gospodarstwie
Wodnym „Wody Polskie” 2007 r.
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Minister

Cyfryzacji i
Administracji
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Urzędy
Morskie

KRYZYSOWE
(OBRONA CYWILNA)

ciwpowodziowym w górnych częściach dorzeczy

a wałami samorządowa (Zarząd Melioracji i Urządzeń

oraz budowy dróg wodnych o znaczeniu między-

Wodnych, będący jednostką marszałka województwa).

narodowym;

PSHM

Województwa

Starosta
RZGW

WZMiUW

(Wojewoda)

i
kanalizacje

Żywiołowych

uwzględnić derogacje wynikające z zamiaru budo-

rządowa (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej),

Wodociągi

Biuro ds. Usuwania
Skutków Klęsk

mi instytucjami państwa. Znamiennym przykładem jest
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Regionu

darowania wodami w obszarze dorzeczy należy
wy zbiorników wodnych, głównie o znaczeniu prze-

Marszałek
Prezes
KZGW

UŻŚ

wodnej jest rozproszenie kompetencji pomiędzy różnyrzeka z obwałowania, gdzie rzeką zarządza instytucja

KRGW

ZARZĄDZANIE

sami Polski z drugiej strony. W planach gospo-

Minister

Minister
Środowiska

Niezwykle istotnym mankamentem polskiej gospodarki

pozwolenia
Zarządy

Terenowe

Zlewni

Oddziały

Innym przykładem są drogi wodne – za ich rozwój

4) przystąpienie Polski do konwencji AGN (UN Econo-

i utrzymanie odpowiada Minister Środowiska poprzez

mic Commission for Europe, European Agreement

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (KZGW) i Regio-

on Main Inland Waterways of International Impor-

nalne Zarządy Gospodarki Wodnej (RZGW), zaś za

tance);

ruch i przewozy na drogach wodnych – Minister Infrastruktury poprzez Urzędy Żeglugi Śródlądowej.

5) opracowanie strategii gospodarki wodnej do
2030 r. z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa powodziowego, rozwoju żeglugi śródlądo-

Kolejnym przykładem rozproszenia kompetencji jest

wej, energetyki wodnej, turystyki i rekreacji, rolni-

uprawnienie starostów i marszałków województw do

ctwa oraz dziedzin gospodarki zależnych od wody,

Nadzory

wydawania pozwoleń wodnoprawnych, podczas gdy

z jednoczesnym uwzględnieniem prawa unijnego

Wodne

organami odwoławczymi są RZGW i KZGW. Należy

oraz ochrony zasobów przyrodniczych i poprawy

również zwrócić uwagę, iż rady gospodarki wodnej

stanu ekologicznego wód;

STAN PO REFORMIE

przy KZGW i RZGW są jedynie organami opiniodaw-

6) struk turalna reforma administracji gospodarki

STAN PO REFORMIE

czymi bez istotnego wpływy na planowanie i kontrolę

wodnej. Powinna ona polegać na zintegrowa-

tych instytucji.

niu rozproszonych struktur, z jednoczesną poprawą finansowania na zasadzie zwrotu kosztu

Prezes RM

Propozycje działań i zmian

usług wodnych. Zasada ta pozwoli na godziwe
wynagrodzenia pracowników gospodarki wodnej

Minister

Minister
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Administracji i
Cyfryzacji

Infrastruktury i RR
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KRGW
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W celu realizacji zobowiązań wobec Unii Europejskiej,

oraz na utrzymanie i modernizację infrastruktu-

a jednocześnie umożliwienia dynamicznego zrównowa-

ry gospodarki wodnej. Proponuje się utworzenie

żonego rozwoju Polski, należy dokonać szeregu zmian

Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody

i podjąć działania takie jak:

Polskie”, na wzór PGL „Lasy Państwowe” (pro-

1) ochrona publicznej własności wszystkich wód pły-

jekt ten był przygotowany w 2007 r.). Koniecz-

nących i zasady powszechnego dostępu do wód,

ne jest wprowadzenie zasad finansowania go-

z jednoczesnym umożliwieniem gospodarczego

spodarki wodnej bez konieczności zaciągania

wykorzystania wód dla różnych podmiotów na za-

kredytów z międzynarodowych instytucji finan-

sadach równości;

sowych (np. Banku Światowego) z jednoczesną

2) przegląd implementacji dyrektyw unijnych do pol-

możliwością realizacji przedsięwzięć z udziałem

skiego prawa, w szczególności do ustawy – Prawo

polskiego kapitału prywatnego. Zarządzanie go-

wodne;

spodarką wodną powinno odbywać się wyłącznie

3) przegląd dokumentów planistycznych (plany go-

na zasadzie podziału zlewniowego, a nie admi-

spodarowania wodami w obszarze dorzeczy, pla-

nistracji terytorialnej – zgodnie z zasadami Ra-

ny zarządzania ryzykiem powodziowym) pod kątem

mowej Dyrektywy Wodnej. Integracja gospodarki

zgodności z dyrektywami z jednej strony i intere-

wodnej nie powinna polegać na jej centralizacji,
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tylko na tworzeniu spójnych planów realizowa-

8) rewizja planów utrzymania wód nie tylko pod kątem

nych przez najmniejsze jednostki organizacyjne

przyrodniczym, ale także gospodarczym (plany te

– zarządy zlewni. Zarządy zlewni, których kadro-

nie są wymogiem UE);

wy trzon stanowiliby dotychczasowi pracownicy

9) deregulacja zapisów ustawy – Prawo wodne, m.in.

administracji wodnej różnego szczebla, odpowie-

zastosowanie formy zgłoszeń dla prostych działań

dzialni byliby nie tylko za prawidłowe utrzymywa-

(np. pomosty, przepusty pod rowami itp.) zamiast

nie infrastruktury wodnej, ale także za pobiera-

biurokratycznej procedury pozwoleń wodnopraw-

nie należności za korzystanie z tej infrastruktury

nych;

oraz opłat za korzystanie z zasobów wodnych

10) wprowadzenie na wzór skandynawski prawa swo-

zgodnie z zasadą zwrotu kosztu usług wodnych.

bodnego dostępu do wód publicznych i terenów

Część z tych środków pozostawałaby w zarzą-

w ich pobliżu, w celu umożliwienia rekreacji i od-

dach dorzeczy, część byłaby redystrybuowana

poczynku;

przez organy centralne na realizację celów stra-

11) wprowadzenie do przepisów dotyczących ustawy

tegicznych. W celu uspołecznienia zarządzania

o żegludze na wodach śródlądowych możliwości

gospodarką wodną proponuje się wprowadzenie

żeglugi na dowolnych jednostkach o małej pręd-

rad gospodarki wodnej na wszystkich szczeb-

kości (do 15 km/h) bez uprawnień.

lach z szerokimi kompetencjami w zakresie planowania i kontroli. Na schematach przedstawiono

Przedstawiony powyżej katalog działań obejmuje tylko

strukturę organizacyjną – stanu obecnego i stanu

część problemów związanych z gospodarką wodną.

po reformie;

Jest to katalog hasłowy, który na etapie realizacji na-

7) jednoznaczne określenie kompetencji organów

leży uszczegółowić. W regulacjach prawnych powinna

w zakresie interpretacji przepisów ustawy – Prawo

przyświecać zasada maksymalnego udostępnienia za-

wodne. Obecnie Regionalne Dyrekcje Ochrony

sobów wodnych dla obywateli oraz działań gospodar-

Środowiska na etapie wydawania decyzji o śro-

czych, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju

dowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

i unijnymi uregulowaniami prawnymi.

odnoszą się do zapisów prawa wodnego, podczas gdy powinno odbywać się to na etapie pozwolenia wodnoprawnego. Należy wprowadzić do
SDF obszarów NATURA 2000 na wodach płynących, umożliwiająca gospodarcze wykorzystanie
z wód. Wprowadzenie instytucji kaucji w wysokości możliwych utraconych korzyści przez NGOs,
w przypadku uczestniczenia w postępowaniach
administracyjnych i odwołań od nich;

Mariusz Gajda,
właściciel, projektant i konsultant w Biurze Inżynierii
Wodnej i Ochrony Środowiska, M&I Gajda Gdańsk.
Były Przewodniczący w Międzynarodowej Komisji Odry
przed Zanieczyszczeniem. Były Wiceprzewodniczący
Komitetu Sterującego w Programie dla Odry – 2006.
Były Prezes KZGW w Warszawie. Przewodniczący
Rady Nadzorczej – Przedstawiciel MŚ w Wojewódzkim
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Olsztynie oraz w Wojewódzkim Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
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korzyści w zakresie środowiska naturalnego oraz rozwoju gospodarczego. Nadmieniono jednak, że wszelkie
inwestycje powinny przynosić korzyści w odniesieniu

W

stęp

zarówno do śródlądowych dróg wodnych, jak i środowiska naturalnego. W celu wskazania możliwości
skutecznego połączenia obu tak istotnych dla Unii Europejskiej kwestii Komisja Europejska wydała Wytycz-

Rzeki od zawsze były dla człowieka stymulatorem

ne w sprawie transportu śródlądowego i sieci Natu-

rozwoju gospodarczego i kulturowego, od najwcześ-

ra 2000 – Zrównoważony rozwój śródlądowych dróg

niejszych lat pełniąc rolę szlaków komunikacyjnych.

wodnych i zarządzanie nimi w kontekście dyrektywy

Unia Europejska dostrzega ogromny potencjał tkwiący

ptasiej i siedliskowej UE, w których wskazała sposób

w śródlądowym transporcie wodnym. Transport śród-

prowadzenia inwestycji rozwojowych z uwzględnieniem

lądowy jest powszechnie uważany za jeden z najbar-

priorytetów ekologicznych.

dziej ekologicznych środków transportu (ze względu

Leszek Miazga,

na niewysoki poziom zanieczyszczenia, niski poziom

Dyrektywy środowiskowe a rozwój

hałasu, mały wpływ na generowanie zmian klimatycz-

żeglugi śródlądowej

nych). W ramach szerokiego katalogu korzyści nale-

Wiceprezes Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, Członek
Zarządu Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych

ży wymienić: wysoki poziom bezpieczeństwa, niskie

Wstępując do Unii Europejskiej, Polska zobowiązała się

koszty kongestii (terenochłonność, koszty recyklingu,

do przestrzegania i wdrażania regulacji Wspólnotowych

oddziaływanie na krajobraz), niskie koszty użytkowa-

w zakresie polityki wodnej, przestrzegania i ogranicza-

nia infrastruktury, niskie koszty wypadków oraz wyso-

nia skutków zjawisk ekstremalnych, jak również okre-

ki poziom bezpieczeństwa. Transport śródlądowy po-

ślających kwestie związane z ochroną przyrody i roz-

zytywnie wyróżnia się na tle innych form transportu.

wojem gospodarczym.

Jego słabszą stroną jest czas, przez co z transportu
wykluczone zostają niektóre ładunki. Z drugiej strony

Podstawowym aktem prawnym, który Polska włączy-

poszczególne ładunki masowe nie nadają się do trans-

ła do wewnętrznego systemu prawnego jest dyrek-

portu żadną inną drogą.

tywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dzie-

Nic zatem dziwnego, że Komisja Europejska zmierza

dzinie polityki wodnej. Jako główny cel określa ona

do zwiększenia poziomu wykorzystania tej formy trans-

dążenie do poprawy stanu środowiska wodnego po-

portu, traktując ją jako posiadającą największe rezerwy

przez nakładanie obowiązków zapobiegania pogor-

rozwojowe. Dlatego też, w Białej Księdze Komisji Plan

szeniu stanu wód powierzchniowych, redukcji zanie-

utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transpor-

czyszczeń oraz poprawy ich stanu ekologicznego.

tu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobo-

Nadto wymaga tworzenia oraz aktualizacji progra-

oszczędnego systemu transportu z 2011 r. wskazano

mów monitorowania wód i obszarów chronionych,

transport śródlądowymi drogami wodnymi jako jeden

publikowania planów gospodarowania wodami na

Donat Paliszewski,

z kluczowych dla utrzymania zrównoważonego charak-

obszarach dorzeczy oraz programów wodno-środo-

adwokat, Kancelaria Adwokatów

teru europejskich systemów transportu w kontekście

wiskowy kraju.

i Radców Prawnych „Liber”
D. Paliszewski sp.p.
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Regulacje określone w Dyrektywie Wodnej uzupeł-

ka powodziowego, co uwzględnia sporządzanie i stałą

Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony dzikiej fau-

Sam Program TEN-T (Transeuropejska Sieć Trans-

niane są przez dyrektywę 2007/60/WE Parlamentu

aktualizację Wstępnej Oceny Ryzyka Powodziowego,

ny i fl ory oraz siedlisk naturalnych. Obie dyrektywy

portowa) oparty na rozporządzeniu Parlamentu Eu-

Europejskiego i Rady w sprawie oceny ryzyka po-

Map Zagrożenia Powodziowego i Ryzyka Powodzio-

wskazują na konieczność ochrony i działanie na rzecz

ropejskiego i Rady UE nr 1315/2013 w sprawie

wodziowego i zarządzania nim. Jak wskazuje nazwa,

wego oraz przygotowanie Planu Zarządzania Ryzykiem

utrzymania różnorodności biologicznej przy uwzględ-

unijnych wytycznych dotyczących rozwoju trans-

dyrektywa została przyjęta w celu ograniczenia ryzy-

Powodziowym.

nieniu wymagań gospodarczych, społecznych, kul-

europejskiej sieci transportowej i uchylający decy-

turowych i regionalnych. Obowiązki te muszą jed-

zję nr 661/2010/UE jest instrumentem finansowym

nocześnie uwzględniać wymagania ekonomiczne

wspierającym i współfinansującym projek ty roz-

i rekreacyjne.

woju transportu. Projekty TEN-T mają z założenia

Tabela 1. Zobowiązania wynikające z Ramowej Dyrektywy Wodnej
2003 rok
2004 rok

Transpozycja postanowień dyrektywy do prawa krajowego
Warto zaznaczyć, że szeroko pojęte dyrektywy środo-

ci transportowej, zapewniać spójność i interope-

Wstępna charakterystyka obszarów dorzeczy

wiskowe nie stoją w sprzeczności z zasadami rozwoju

racyjność transeuropejskich sieci transportowych,

gospodarki i transportu. Inwestorzy powinni jednak

przyczyniać się do ochrony środowiska oraz pod-

pamiętać o potrzebie podejmowania wszelkich moż-

wyższenia standardów bezpieczeństwa. Na chwilę

liwych kroków ograniczających niekorzystny wpływ

obecną na terenie Polski znajdują się dwa korytarze

na stan wód. Nadto powinni odpowiednio uzasad-

sieci bazowej: Morze Północne – Bałtyk i Bałtyk –

Złożenie Raportu do Komisji Europejskiej z realizacji art. 3 i załącznika I RDW

2005 rok

Złożenie Raportu do Komisji Europejskiej z realizacji art. 5, 6 oraz zał. I, II i III RDW

2006 rok

Opracowanie programów monitoringu wód i obszarów chronionych

2006/2007 rok

przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju sie-

Wyznaczenie obszarów dorzeczy i ustanowienie kompetentnych władz

Opracowanie oraz konsultacje społeczne harmonogramu i programu prac związanych
ze sporządzaniem planu gospodarowania wodami

2007 rok

Złożenie Raportu do Komisji Europejskiej z realizacji art. 8 RDW

nić cel działania oraz jego istotny wpływ na interes

Adriatyk. Jednakże do czasu podpisania konwen-

2007/2008 rok

Identyfikacja oraz konsultacje społeczne istotnych problemów gospodarki wodnej

społeczny.

cji AGN, Dolna Wisła nie stanowi części korytarza.

2008 rok

Opracowanie oraz konsultacje społeczne projektów planów gospodarowania wodami i projektu
programu wodno-środowiskowego kraju

Poprawa żeglowności rzek

Porozumieniu o śródlądowych drogach

2008/2009 rok

Konsultacje społeczne projektów planów gospodarowania wodami

oraz rozwój żeglugi śródlądowej

wodnych międzynarodowego znaczenia

2009 rok

Opublikowanie planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy

w prawie europejskim

2010 rok
do 2012
2012 rok
2015 rok
2015/2021/2027

Wdrożenie zasady zwrotu kosztów usług wodnych

Do chwili obecnej Polska nie podpisała zawartego

Przekazanie KE Raportu dot. planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy

Polityka transportowa, jak już wcześniej wskazano,

przez Europejską Komisję Gospodarczą ONZ Porozu-

jest jedną z najistotniejszych płaszczyzn europej-

mienia o śródlądowych drogach wodnych międzyna-

skiego rynku wewnętrznego i procesu integracji eu-

rodowego znaczenia, zwanego inaczej AGN, którego

ropejskiej. Wychodząc z takiego założenia, Komisja

celem jest rozwój i integracja europejskiego transpor-

-środowiskowego kraju (co 6 lat od daty pierwszej publikacji)

Europejska w Białej Księdze przyjęła konieczność

tu wodnego śródlądowego. Regulacja ta jest o tyle

Osiągnięcie dobrego stanu wód i dobrego potencjału

przeniesienia do 2050 r. ponad 50% drogowego

istotna, że sieć dróg wodnych nią objętych uwzględ-

Uruchomienie działań ujętych w programie wodno-środowiskowym kraju
Przekazanie Komisji Europejskiej sprawozdania tymczasowego opisującego postęp we wdrażaniu
planowanego programu działań (w terminie trzech lat od opublikowania każdego planu)
Aktualizacja planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy oraz programu wodno-

transportu towarów na dalekich trasach na trans-

nia również Polskę. Sama Dolna Wisła została włączo-

Źródło: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, http://www.kzgw.gov.pl/ramowa-dyrektywa-wodna-plany-gospodarowania-

port kolejowy lub wodny, stworzenie do 2030 r.

na do szlaku żeglugowego E-40 – łączącego Morze

-wodami.html.

w pełni funkcjonalnej ogólnounijnej sieci transpor-

Bałtyckie z Morzem Czarnym oraz E-70 – łączącego

towej uwzględniającej żeglugę śródlądową oraz usu-

Antwerpie z Kaliningradem i Kłajpedą. Przyjmuje się

nięcie głównych „wąskich gardeł” w celu ukończe-

powszechnie, że brak podpisania porozumienia po-

Wraz z podpisaniem Traktatu Ateńskiego i przystąpie-

Celem Sieci jest ochrona zagrożonych lub bardzo

nia budowy sieci TEN-T. Jednocześnie w 2013 r.

woduje stagnację w dziedzinie rozwoju dróg wodnych

niem do Unii Europejskiej, Polska zobowiązała się do

rzadkich gatunków roślin, zwierząt czy charaktery-

Komisja przedstawiła Zintegrowany Europejski Pro-

w Polsce.

wyznaczenia na swoim terytorium Europejskiej Sieci

stycznych siedlisk przyrodniczych mających znacze-

gram Działań na Rzecz Żeglugi Śródlądowej zwany

Ekologicznej Natura 2000, do której wchodzą m.in.

nie dla ochrony wartości przyrodniczych całej Europy.

inaczej NAIADES II, którego celem jest zwiększenie

Dolina Wisły oraz Ostoja w Ujściu Wisły, a także do

Podstawę dla tworzenia sieci Natura 2000 stanowią

przewozów towarowych wodnymi drogami śródlą-

uwzględniania regulacji z nią związanych przy rozwoju

dwie unijne dyrektywy: dyrektywa Rady 79/409/EWG

dowymi przy jednoczesnym wzroście jakości tego

Prawna regulacja żeglugi śródlądowej została ujęta

śródlądowego transportu wodnego.

w sprawie ochrony dzikich ptaków oraz dyrektywa

transportu.

w dwóch zasadniczych aktach prawnych, tj. w usta-
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Tabela 2. Eksploatowane śródlądowe drogi wodne w 2012 r. według klas w Polsce
Wyszczególnienie

Rzeki żeglowne
uregulowane

Skanalizowane
odcinki rzek

Kanały

2147

608

332

Ogółem

wód w celu zapewnienia m.in. warunków eksploatacyj-

o znaczeniu regionalnym lub międzynarodowym. Usta-

nych śródlądowych dróg wodnych.

wodawca nakazuje, aby śródlądowe drogi wodne były
utrzymywane w sposób zapewniający bezpieczną że-

Jeziora żeglowne

w kilometrach
258

drogi o znaczeniu regionalnym
Ia

639

88

168

54

Ib

608

137

-

-

II

691

106

104

168

III

112

207

47

27
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Wprost do przepisów prawa wodnego odwołuje się

glugę, co odbywa się poprzez zapewnienie należytego

ustawa o żegludze śródlądowej, wskazując, że żegluga

stanu technicznego budowli i urządzeń hydrotechnicz-

winna odbywać się z poszanowaniem celów ochrony

nych służących żegludze oraz ich właściwą obsługę,

środowiska, jakie ustawodawca postawił przed pod-

systematyczną poprawę warunków eksploatacyjnych

miotami gospodarującymi śródlądowymi zasobami

odpowiednich do klasy drogi wodnej. Zgodnie z da-

wodnymi. Zgodnie z ustawą drogi wodne dzieli się na

nymi na 2012 r. długość dróg wodnych według klasy

klasy, w związku z czym wyróżnia się drogi wodne

żeglowności przedstawiała się następująco:

Rysunek 1. Mapa dróg wodnych w Polsce o znaczeniu międzynarodowym

drogi o znaczeniu międzynarodowym
IV

-

14

-

-

Va

-

55

-

-

Vb

97

-

13

9

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2012 r.,
Warszawa 2013 r.

wie z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst

funkcji wód oraz pogorszenia stanu ekosystemów

jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 469) i w ustawie z dnia 21

lądowych i terenów podmokłych bezpośrednio za-

grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. Nr 5,

leżnych od wód, przy czym oparte jest ono na za-

poz. 43 z późn. zm.).

sadzie zwrotu kosztów usług wodnych, uwzględniających koszty środowiskowe i koszty zasobowe. Tak

Zgodnie z prawem wodnym gospodarowanie wo-

określone cele i zasady gospodarowania wodami

dami jest prowadzone zgodnie z zasadą zrówno-

śródlądowymi stanowią ograniczenie do podejmo-

ważonego rozwoju, racjonalnego i całościowego

wania działań związanych z zagospodarowaniem

traktowania zasobów wód powierzchniowych i pod-

wód Wisły przez narzucenie użytkownikom obo-

ziemnych, z uwzględnieniem ich ilości i jakości oraz

wiązku dbania o środowisko naturalne oraz jakość

zasady wspólnych interesów oraz jest realizowane

i czystość wód.

Źródło: htps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Miedzynarodowe_śródlądowe_drogi_wodne_Polski.png.

przez współpracę administracji publicznej, użytkow-

Polityka transportowa państwa

ników wód i przedstawicieli lokalnych społeczności

Zarządzanie zasobami wodnymi ma na celu zaspoka-

tak, aby uzyskać maksymalne korzyści społecz-

janie potrzeb ludności, gospodarki, ochronę wód i śro-

ne. Gospodarowanie wodami ma być prowadzone

dowiska związanego z tymi zasobami, w szczególności

Uchwalane przepisy są pochodną realizowanej przez

zrównoważonego rozwoju kraju, Polityce transporto-

w taki sposób, aby działając w zgodzie z interesem

w zakresie tworzenia warunków dla m.in. transporto-

państwo polityki. W zakresie gospodarki wodnej,

wej państwa na lata 2006–2025, oraz Strategii rozwoju

publicznym, nie dopuszczać do wystąpienia moż-

wego wykorzystania wód. W tym zakresie podstawo-

a w szczególności żeglugi śródlądowej, polityka państwa

transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku).

liwego do uniknięcia pogorszenia ekologicznych

wym zadaniem Skarbu Państwa jest utrzymywania
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W nieobowiązującej już Polityce transportowej pań-

z euro pejskim systemem dróg wodnych), z zacho-

MasterPlan dla obszaru dorzecza Wisły, obowiązujący

z ochroną przyrody, czego przykładem jest chociaż-

stwa 2001–2015 dla zrównoważonego rozwoju kraju,

waniem istniejących odcinków klas IV i wyższych.

do czasu przyjęcia aktualizacji planów gospodarowa-

by pozostawanie Dolnej Wisły poza programem TEN-T

jako główną przyczynę ograniczającą rozwój tej gałęzi

Z powodów braku odpowiednich zasobów wodnych

nia wodami, przewiduje realizację do 2016 i w latach

czy porozumieniem AGN.

transportu wykazano zły stan infrastruktury dróg wod-

oraz konieczności ochrony unikatowej przyrody nie

2017–2021 trzech inwestycji w obszarze Dolnej Wisły,

nych. Podkreślano, że perspektywa rozwoju trans-

zostanie zrealizowany zamiar zmodernizowania ca-

a mianowicie rewitalizację szlaku żeglownego Kana-

Przeszkodą w rozwoju infrastruktur y śródlądowej

portu wodnego śródlądowego jest ściśle uzależniona

łej Odrzańskiej Drogi Wodnej do klasy IV. Podobne

łu Bydgoskiego i Noteci dolnej skanalizowanej (od km

z pewnością nie są przepisy prawa, a jedynie brak

od modernizacji infrastruktury, a zwłaszcza Odrzań-

uwarunkowania oraz możliwości inwestycyjne doty-

14,8 do km 176,2) do parametrów drogi wodnej II kla-

aktywnych i skoordynowanych działań w tym obsza-

skiej Drogi Wodnej, która będzie rozwijana w ramach

czą innych szlaków żeglownych: połączenia dorze-

sy, przebudowę wejścia do portu Elbląg oraz rewitali-

rze. Widać to choćby na przykładzie niewystarcza-

transeuropejskiej sieci transportowej. Nie wspomina-

cza Odry przez Bydgoszcz do Gdańska (na tere-

zację Kanału Elbląskiego – etap II: Rozbudowa ostrogi

jącego wykorzystania w tym zakresie dostępnych

no przy tym o konieczności rozwoju żeglugi na Wiśle,

nie sześciu województw podejmowane są działania

wejściowej na Jezioro Drużno.

funduszy europejskich. Konkluzja ta została potwier-

ujmując ją jedynie w ogólnych ramach rozwoju sieci

programowe, koncepcyjne i inwestycyjne dotyczące

dróg wodnych, co może świadczyć o niskim prioryte-

drogi E-70).

dzona w Raporcie Najwyższej Izby Kontroli z dnia 25

Podsumowanie

śródlądowej.

cie działań w zakresie poprawy jej żeglowności. Przewidywano, że rozwój wodnego transportu śródlądo-

lutego 2014 r. dotyczącym funkcjonowania żeglugi

Strategia rozwoju transportu

Należy wskazać, że z dokumentów strategicznych po-

wego będzie następował w oparciu o modernizowane

wstałych na poziomie Unii Europejskiej wynika jedno-

Ratyfikowanie konwencji AGN powinno stać się jednym

urządzenia i drogi wodne. Polityka transportowa pań-

W Strategii rozwoju transportu do 2020 roku (z per-

znacznie, iż UE jest wielkim zwolennikiem i propaga-

z priorytetów Polski. Umożliwi to rozpoczęcie procesu

stwa na lata 2006–2025 powtórzyła diagnozę stanu

spektywą do 2030 roku) wskazano, że perspektywy

torem inwestycji w żeglugę śródlądową, co obejmuje

stopniowego uwalniania potencjału Wisły, dzięki czemu

śródlądowych dróg wodnych wskazaną w poprzed-

rozwoju śródlądowego transportu wodnego wskazują,

również przedmiotowy dla tego artykułu obszar Dol-

jako kraj i społeczeństwo będziemy mogli korzystać

nim dokumencie z 2001 r., konstatując, że tylko na

iż transport ładunków ma szansę w miarę dynamicznie

nej Wisły. Jednocześnie UE dostrzega niedostateczne

z zalet gospodarczych, ekologicznych i społecznych

5% długości sieci spełnione są wymagania stawia-

rozwijać się jedynie na Odrzańskiej Drodze Wodnej.

wykorzystanie potencjału, jaki za sobą niesie ta forma

tej rzeki, wykorzystując jednocześnie i racjonalnie na-

ne drogom klasy IV i V (standardy UE). Biorąc pod

Natomiast jedynie w dłuższej perspektywie możliwe

transportu w szczególności, że jej znaczenie rośnie za-

turalne zasoby Polski.

uwagę zasadę zrównoważonego rozwoju transportu,

jest transportowe wykorzystanie Wisły – zwłaszcza

równo w Europie, jak i na świecie.

założono, że transport wodny śródlądowy winien od-

odcinka dolnego, w ramach redystrybucji towarów

grywać większą rolę. W dokumencie wskazano, że

z portów morskich. Przedmiotowa diagnoza świad-

Wszelkie inwestycje muszą być przeprowadzane

zasadnicze znaczenie dla rozwoju transportu wod-

czy niewątpliwie o marginalizacji Wisły jako istotnego

w sposób rozważny i racjonalny z poszanowaniem

nego śródlądowego mają drogi wodne m.in. Dolnej

szlaku żeglugi śródlądowej o znaczeniu międzynaro-

środowiska naturalnego, co przy aktualnym rozwo-

Wisły. Zdiagnozowano, że podwyższenie parametrów

dowym. Przykładem realizacji tej diagnozy może być

ju inżynierii jest możliwe. Obowiązujące akty praw-

technicznych Dolnej Wisły skutkowałoby wzrostem

Kontrakt Terytorialny dla województwa kujawsko-po-

ne przewidują możliwość realizacji inwestycji w ob-

przewozów ładunków. W związku z powyższym za-

morskiego, gdzie odbudowa budowli regulacyjnych na

szarach chronionych przy zachowaniu odpowiednich

kłada się m.in. podwyższenie standardów dróg wod-

Dolnej Wiśle na terenie woj. kujawsko-pomorskiego

procedur. Należy więc przyjąć, iż z punktu widzenia

nych Dolnej Wisły.

wpisana na listę projektów wodnych śródlądowych

formalnoprawnego nie ma żadnych przeciwwskazań

do Strategii Rozwoju Transportu została uzależniona

na rzecz realizacji inwestycji w rozwój infrastruktury

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

m.in. od dostępności środków fi nansowych. Strate-

transportu śródlądowego. Mimo tak prorozwojowe-

2030 przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 13 grud-

gia w perspektywie długoterminowej przewiduje, że

go nastawienia Europy Polska nie potrafi strategicz-

nia 2011 r., w zakresie żeglugi śródlądowej przyzna-

do 2020 r. rozpocznie się zagospodarowanie Dolnej

nie połączyć racjonalnego rozwoju gospodarczego

ła priorytet modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej.

Wisły. Działania określone zostały jako pilne m.in. ze

Wskazano, że w perspektywie roku 2030 polskie

względu na zagrożenie bezpieczeństwa stopnia wod-

drogi wodne zostaną zmodernizowane do klasy III

nego we Włocławku, zaś w etapie do 2030 r. nastą-

(zwłaszcza Odrzańska Droga Wodna od Kanału Gli-

pi przystosowanie połączenia wodnego śródlądowe-

wickiego do Szczecina, wraz z połączeniem kana-

go Odra–Wisła–Zalew Wiślany (E-70) do wymogów co

łami Odra–Sprewa i Odra–Hawela z Berlinem oraz

najmniej II klasy żeglowności.
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Rozwój żeglugi śródlądowej – wyzwania regulacyjne

Leszek Miazga,
Wiceprezes Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej
Pomorza, Członek Zarządu Towarzystwa Rozwoju
Małych Elektrowni Wodnych. Mgr inż. Politechniki
Gdańskiej Wydziału Budownictwa i Inżynierii
Środowiska. Certyfikowany Project Manager. Przez
4 lata, Wiceprezes Zarządu International Project
Management Association Polska (IPMA Polska).
Posiada doświadczenie przy pracy przy dużych
projektach infrastrukturalnych. Współautor pierwszej
w Polsce kampanii dialogowej na temat gazu
łupkowego.
Donat Paliszewski,
adwokat Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
„Liber” D. Paliszewski sp.p.

GLOBAL COMPACT

Rewitalizacja Wisły
szansą dla polskiej
gospodarki

Raport Żegluga Śródlądowa – Wisła

znalazło się wiele postulowanych przez te środowiska

wdrożeniem Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r.

bardzo dobrych rozwiązań. Przekazana obecnie do kon-

Rząd już przyjął dokument implementacyjny, który

sultacji społecznych nowa ustawa – Prawo wodne nie-

szczegółowo określa zadania w dziedzinie transpor-

sie szereg zmian postulowanych przez posłów z zespołu.

tu. Jak podkreśla Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Cieszymy się, że wpisano do ustawy zasadę „jedna rze-

w odniesieniu do rzek „Celem strategicznym dla żeglu-

ka, jeden gospodarz”, co oznacza, że dwie największe

gi śródlądowej jest umożliwienie jej rozwoju poprzez

polskie rzeki, czyli Wisła i Odra, będą miały własnych

podniesienie parametrów dróg wodnych śródlądowych

zarządców. Jeżeli przepisy nowej ustawy zostaną przy-

i uzyskanie co najmniej klasy III drogi wodnej na jak

jęte, o Wiśle i Odrze decydować będą Zarządy Dorze-

najdłuższych odcinkach oraz likwidacja «wąskich gar-

cza Wisły i Zarządy Dorzecza Odry, natomiast mniejsze

deł». Inwestycje planowane do realizacji w perspekty-

rzeki mające znaczenie regionalne bądź lokalne znajdą

wie 2014–2020 w głównej mierze stanowią kontynua-

Stanisław Lamczyk,

się pod zarządem marszałków województw. Pozwoli to

cję tych przedsięwzięć w celu powstrzymania regresu

Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego

w dużej mierze ograniczyć dotychczasowe spory kompe-

żeglugi śródlądowej i odwrócenia negatywnego tren-

tencyjne, zapewniając sprawny i transparentny przebieg

du w tonażu przewozów towarowych wyraźnie pogłę-

procesów decyzyjnych. Dzięki temu, zachowując dbałość

biającego się od 2008 roku. Trend ten jest wynikiem

o środowisko naturalne, będzie można wdrożyć budowę

przede wszystkim niedostatecznej infrastruktury dróg

elektrowni wodnych i innych budowli hydrotechnicznych

wodnych, śródlądowych, na który nałożył się ogólno-

P

niezbędnych dla utrzymania stanu rzeki oraz zmniejszenia

światowy kryzys gospodarczy, który uwidacznia się

wymi. To wszystko zdecydowało o tym, że zaproponowa-

prędkości przepływu wody (co zapobiegnie stepowieniu

również w usługach przewozowych”. Mam nadzieję,

rzez setki lat Wisła była podstawą systemu

łem powołanie Parlamentarnego Zespołu do spraw Przy-

gleb zwłaszcza w woj. kujawsko-pomorskim). Ponadto

że już wkrótce Sejm zajmie się projektami rządowy-

komunikacyjnego i transportowego Polski. Rze-

wrócenia Żeglowności Wiśle. Główne zadania zespołu to

jednolity zarząd pozwoli na sprawną i łatwiejszą budowę

mi. Pewnych zmian wymaga także ustawa o szcze-

ka dla tysięcy ludzi była miejscem pracy, z której mogli

przywrócenie żeglugi pasażerskiej i towarowej na Wiśle,

rzecznych portów intermodalnych, ułatwiających transport

gólnych zasadach przygotowania do realizacji inwe-

utrzymać swoje rodziny i siebie oraz rozwijać gospodarkę

rozwój gospodarczy dorzecza Wisły oraz infrastruktury

towarów masowych czy ponadnormatywnych. Wreszcie

stycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. Wisła

naszego kraju. Niestety po 1989 roku polskie rzeki zo-

transportowej i turystycznej, rewitalizacja portów rzecz-

dzięki spławnej Wiśle będzie można lepiej wykorzystać

na wielu odcinkach należy do obszaru chronionego

stały potraktowane po macoszemu, głośno było o nich

nych, poprawa bezpieczeństwa powodziowego, stwo-

możliwości portów w Gdańsku i Gdyni, które w tej chwili

„Natura 2000”, zahamowało to wszelkie nowe inwesty-

jedynie w kontekście zagrożenia powodziowego. Osta-

rzenie sieci elektrowni wodnych na Wiśle, zapewnienie

są ograniczone przepustowością linii kolejowych i trans-

cje, nawet te konieczne dla bezpieczeństwa ludności.

tecznym ciosem dla włączenia Wisły w krwiobieg go-

komunikacji statków żeglugi śródlądowej z portami mor-

portu kołowego. Dzięki żegludze na Wiśle wielu przedsię-

Potrzebne są takie zmiany w prawie, które pozwolą

spodarczy była decyzja Ministra Środowiska z 2006 roku

skimi, a także włączenie Wisły do sieci TEN-T w Polsce.

biorców może ograniczyć koszty transportu. Dziś jedna

na budowę urządzeń niezbędnych dla zabezpieczenia

ustalająca na całej przestrzeni rzeki obszaru chronionego

Małymi krokami udaje się nam wprowadzić temat rewi-

barka może jednorazowo przewieźć tyle towaru co dwa

przeciwpowodziowego, na przykład w trybie realizacji

„Natura 2000”. Chcąc podjąć jakiekolwiek prace na Wi-

talizacji Wisły do prac Sejmu. Doprowadziłem do rozsze-

pociągi lub kilkadziesiąt ciężarówek, zużywając przy tym

celu publicznego, rzecz jasna z poszanowaniem śro-

śle, musiano się liczyć z wydłużeniem wszelkich proce-

rzenia zakresu kompetencji Podkomisji stałej ds. trans-

zdecydowanie mniej paliwa i co za tym idzie, wydziela-

dowiska naturalnego.

dur przy wydawaniu pozwoleń. Zniechęciło to w dużej

portu lotniczego i gospodarki morskiej o sprawy żeglugi

jąc nawet dziesięciokrotnie mniej tlenku węgla i związków

mierze osoby zainteresowane prowadzeniem działalności

śródlądowej (dziś ta podkomisja nosi nazwę Podkomisja

siarki. Przyjmując nowe prawo wodne, możemy uczynić

gospodarczej czy turystycznej. W efekcie Wisła przestała

stała ds. transportu lotniczego, gospodarki morskiej i że-

Wisłę i Odrę rzekami całkowicie spławnymi, włączony-

być rzeką zdatną do żeglugi, ograniczono wszelkie pra-

glugi śródlądowej). Dzięki dziesiątkom spotkań w ramach

mi w europejski system żeglugi śródlądowej. Jest to dla

ce, wykonując tylko te najbardziej niezbędne dla bez-

Parlamentarnego Zespołu ds. Przywrócenia Żeglowności

Polski niezwykła szansa na poprawę bezpieczeństwa na

pieczeństwa przeciwpowodziowego. Dobrze zagospo-

Wiśle udało mi się poznać wielu ludzi zainteresowanych

drogach, zwiększenie liczby miejsc pracy oraz ograni-

darowana Wisła mogłaby stać się kołem zamachowym

Wisłą, często byli to oddani sprawie społecznicy, mają-

czenie emisji spalin. Nie możemy tej okazji zmarnować.

gospodarki narodowej, powstałyby nowe miejsca pracy,

cy wiele pomysłów na rewitalizację Wisły. Wiele rozma-

mielibyśmy źródło energii odnawialnej oraz zmniejszyłby

wialiśmy na temat funkcji gospodarczych i turystycznych.

Obok nowego prawa wodnego niezwykle ważnym jest

się przewóz towarów masowych samochodami ciężaro-

Dzięki nim w nowych zapisach ustawy – Prawo wodne

jak najszybsze rozpoczęcie prac parlamentarnych nad

Zespołu ds. Przywrócenia Żeglowności Wiśle

źródło: www.lamczyk.pl

Rozdział iii. UwaRUnkowania pRawne i ekonomiczne

250

251

Rozwój żeglugi śródlądowej – wyzwania regulacyjne

Stanisław Lamczyk,
polski polityk i przedsiębiorca, poseł na Sejm
V, VI i VII kadencji. Z wykształcenia magister
inżynier. Ukończył studia techniczne w Wyższej
Szkole Inżynierskiej w Koszalinie (obecnie
Politechnika Koszalińska). Był przewodniczącym
Platformy Obywatelskiej w powiecie kartuskim. Był
powołany do Komisji Infrastruktury, był również
przewodniczącym podkomisji nadzwyczajnej do
rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie
ustawy o żegludze śródlądowej oraz ustawy
o dozorze technicznym.

GLOBAL COMPACT

Dobre praktyki
w transporcie wodnym
śródlądowym w krajach
europejskich

Raport Żegluga Śródlądowa – Wisła

wzrostu obrotów kontenerowych w portach morskich

sieciom transportowym możliwa jest sprawniejsza eli-

delty Renu .

minacja brakujących połączeń i wąskich gardeł w eu-

2

ropejskiej sieci dróg wodnych. Obecnie, w ramach
W państwach Unii Europejskiej istnieje szereg przy-

projektów żeglugowych sieci TEN-T, budowane są

kładów dobrych praktyk w transporcie wodnym śród-

kanały Sekwana–Europa Północna (Paryż–Amsterdam)

lądowym. Są to działania zarówno w zakresie przed-

oraz Saona–Mozela i Saona–Ren (SMSR) w środkowej

siębiorczości, jak i polityki transportowej, które służą

Francji. Oba projekty będą bardzo ważnym ogniwem

wzmocnieniu pozycji konkurencyjnej tej gałęzi trans-

sieci dróg wodnych Europy Zachodniej.

portu oraz przynoszą efekty w zakresie dekarboniza-

Elżbieta Załoga,
profesor doktor habilitowany Uniwersytetu Szczecińskiego,
ekspert Komisji Europejskiej

cji transportu. Do najważniejszych obszarów dobrych

Oprócz programu TEN-T i funduszy strukturalnych UE

praktyk należą:

ważnym źródłem fi nansowania transportu wodnego

– wykorzystanie żeglugi śródlądowej do obsługi ładun-

śródlądowego są krajowe programy promocji tej gałę-

ków skonteneryzowanych (połączenia liniowe) oraz

zi transportu oparte na formule PPP. Programy wspar-

włączenie w morsko-lądowe łańcuchy logistyczne;

cia dróg wodnych i portów rzecznych uruchamiane są

– rozwijanie portów śródlądowych w funkcji intermodalnych węzłów transportowych;

m.in. w Holandii, Belgii i Niemczech i obejmują bezzwrotne dofi nansowanie od 20% do 80% kosztów

– obsługa ładunków nowych lub rozwijających się seg-

kwalifikowanych. Są one obwarowane wytycznymi do-

mentów gospodarki, takich jak energetyka wiatrowa,

tyczącymi np. przyznania dofinansowania jedynie por-

przemysł samochodowy, energetyczny (biomasa);

tom państwowym oraz pełniącym funkcję portów pub-

– włączenie żeglugi śródlądowej do systemu obsługi

licznych (Holandia), obowiązku świadczenia usług przy

transportowej miast;

wykorzystaniu finansowanej inwestycji infrastrukturalnej

– finansowanie rozwoju infrastruktury transportu wodne-

przez okres 10 lat (Belgia), publicznego dostępu do

Emilia Kuciaba,

go śródlądowego przy wykorzystaniu funduszy unij-

finansowanego urządzenia transportu kombinowanego

doktor, asystentka w Katedrze Systemów i Polityki Transportowej

nych i programu TEN-T oraz tworzenie źródeł finan-

(Niemcy)3.

na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

sowania przedsięwzięć proekologicznych armatorów
żeglugi śródlądowej;

Rządowe programy wsparcia inwestycji w transporcie

– integracja wewnątrz- i międzygałęziowa w zastosowa-

wodnym śródlądowym zwiększają dostępność żeglugi

niu inteligentnych systemów transportowych (ITS).

dla użytkownika, pobudzają rozwój tej gałęzi transportu oraz stwarzają szansę rozwoju przedsiębiorstwom

Poniżej przedstawiono przykłady dobr ych praktyk

1.

Wstęp

stwach nadreńskich, gdzie udział żeglugi śródlądo-

w żegludze śródlądowej w odniesieniu do wybranych

wej w rynku przewozów lądowych jest wysoki (38,9%

obszarów.

funkcjonującym w sektorze.

3. Modernizacja floty, działania
proekologiczne i wdrażanie innowacji

w Holandii, 20,4 % w Belgii, 12,6 % w Niemczech) .
1

W wielu relacjach żegluga śródlądowa wygrywa kon-

2. Finansowanie rozwoju infrastruktury dróg

Transport wodny śródlądowy odgrywa znaczącą rolę

kurencję z transportem kolejowym z uwagi na możli-

wodnych oraz portów rzecznych

w kształtowaniu zrównoważonego systemu transportu.

wość wykorzystania efektów skali. Szczególnie istotna

Z tego powodu posiada sprzyjające uwarunkowania

jest jej rola w przewozach kontenerów. Wzrost przewo-

Dla rozwoju dróg wodnych śródlądowych w Europie

związane zarówno z trendami dotyczącymi proekolo-

polityczne dla rozwoju.

zów kontenerowych na Renie jest proporcjonalny do

istotne znaczenie ma program TEN-T. Dzięki dodat-

gicznego rozwoju transportu, jak również z rozwojem

technologicznych
Kierunki zmian technologii przewozu są współcześnie

kowej linii budżetowej dedykowanej transeuropejskim
Dobre praktyki w zakresie funkcjonowania i rozwoju tej
gałęzi transportu widoczne są w szczególności w pań-

1 http://ec.europa.eu/eurostat/web/transport/statistics-illustrated (dostęp
15.07.2015).
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2 Europäische Binnenschifffahrt, Marktbeobachtung nr 18, Zentralkommission für die Rheinschifffahrt 2014, s. 26.
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3 Witryna internetowa programu NAIADES, Funding Database, www.
naiades.info (28.05.2014).
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gospodarczym, który wywołał zmiany jakościowe i iloś-

ochronie środowiska. W krajach nadreńskich wprowa-

nie. Projektem objęto 97,3 km rzeki Odry o między-

euro z budżetu TEN-T oraz z niemieckiego pakietu

ciowe w wymianie towarowej.

dzony został system elektroniczny umożliwiający po-

narodowych parametrach. Prace są kontynuowane

koniunkturalnego II10.

bieranie opłat za odprowadzanie nieczystości ze stat-

w ramach projektu „Pełne wdrożenie RIS Dolnej

Innowacje technologiczne i komunikacyjne w żeglu-

ków podczas bunkrowania (opłata wliczona w cenę

Odry – prace przygotowawcze”, co zapewni objęcie

W Polsce nie istnieje obowiązek wyposażania statków

dze śródlądowej przejawiają się w konstrukcji statków

paliwa).

systemem RIS kolejnego 30 km odcinka (Ognica–

w systemy AIS i ECDIS.

Hohensaaten) .

podnoszącej ich sprawność, budowie nowych typów

6

statków specjalistycznych, budowie statków uniwer-

Programy wsparcia modernizacji floty i wdrażania inno-

salnych, poprawie bezpieczeństwa przewozu ładun-

wacji technologicznych koncentrują się na :

RIS rozwija się w zróżnicowanym tempie w poszcze-

bardziej specjalistyczne systemy, np. Intermodal Tariff

ków płynnych, budowie niskoemisyjnych silników oraz

1) rozwoju innowacji w towarowym transporcie kombi-

gólnych krajach europejskich. Tworzenie aplikacji

Information System (IMTIS) wspomagający najbardziej

służących multimodalnemu planowaniu logistyczne-

korzystny wybór gałęzi transportu, czy też przepły-

katalizatorów i fi ltrów cząstek stałych, poszukiwaniu

5

nowanym (Austria);

Poszczególni armatorzy zachodnioeuropejscy wdrażają

alternatywnych źródeł zasilania statków (LNG), wdra-

2) budowie urządzeń przeładunkowych w transporcie

mu jest kolejnym krokiem rozwoju systemu. W przy-

womierze umożliwiające śledzenie zależności między

żaniu systemów informacyjnych i komunikacyjnych

intermodalnym (Austria, Niemcy, Francja, Belgia,

szłości RIS zostanie zintegrowany z innymi systema-

prędkością statku i zużyciem paliwa (system jest wpro-

(RIS, AIS).

Wielka Brytania);

mi, takimi jak informacje portowe, systemy śledzenia

wadzany od 2006 roku w obszarze Renu i portów ARA

i wyszukiwania (Vessel Tracking and Tracing) oraz

– Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia).

3) budowie statków przyjaznych środowisku, dofinanDobre praktyki w tym zakresie są konieczne, ponieważ

sowaniu zakupu niskoemisyjnych silników (Austria,

w wypadku niepodjęcia w Europie działań służących

Niemcy, Holandia), odnowie floty (Polska – Fundusz

modernizacji fl oty i wdrażaniu innowacji, w 2040 r.

Żeglugi Śródlądowej);

poziom emisji zanieczyszczeń w żegludze śródlądowej
przypadający na 1 tkm może być wyższy niż w transporcie samochodowym .

4) budowie innowacyjnych konstrukcyjnie statków
(Niemcy, Francja);
5) inwestycji w niskoemisyjne wyposażenia statku (Ho-

4

eFreight .
7

W krajach nadreńskich obserwowane jest rozszerzanie
Od 1 grudnia 2014 r. Centralna Komisja Żeglugi na

zakresu innowacji informacyjnych i komunikacyjnych

Renie wprowadziła obowiązek wyposażenia statków

o kolejne aplikacje w celu integracji międzygałęziowej

pływających po Renie w system AIS (Automatic Iden-

systemów informacyjnych, a w efekcie wzrost efektyw-

tification System) oraz ECDIS (Electronic Chart Display

ności eksploatacji floty.

and Information System) . System AIS służy automa-

landia).

8

Innym rozwiązaniem na rzecz zmniejszenia emisji jest

tycznemu rozpoznawaniu i kontroli ruchu statków na

4. Włączenie żeglugi śródlądowej
do obsługi potrzeb transportowych miast

tworzenie stref ekologicznych w portach dostępnych

Innowacje technologiczne podnoszące konkurencyj-

śródlądowych drogach wodnych. W systemie ECDIS

dla statków o niskim poziomie zanieczyszczeń (w por-

ność żeglugi śródlądowej dotyczą także optymaliza-

ruch statków może być wyświetlany na elektronicz-

cie Rotterdam system będzie wdrożony do 2025 r., ak-

cji ich ruchu. Usługi i systemy służące wspomaganiu

nych mapach dróg wodnych. Systemy AIS oraz ECDIS

Przykłady europejskie pokazują, że żegluga śródlądo-

tualnie stosowany jest system różnicowania opłat por-

zarządzania ruchem statków na arenie międzynarodo-

działają komplementarnie oraz mają na celu popra-

wa może efektywnie włączać się w obsługę ładunków

towych dla statków w zależności od standardu emisji

wej zostały zharmonizowane pod nazwą River Infor-

wę bezpieczeństwa żeglugi – dzięki bezpośrednie-

w miastach, w których istnieją odpowiednie warunki

spalin).

mation Services (RIS). W ramach realizacji systemu

mu przekazowi informacji pomiędzy statkami, jak też

infrastrukturalne. Warunkiem sprzyjającym jest dostęp-

RIS w Austrii uruchomiony został w 2009 r. Elektro-

usprawnieniu procesów kontroli ruchu statków oraz

ność terminali lub portów, w których konsolidowane

W głównych portach morskich Holandii podejmowa-

niczny System Zarządzania Śluzami (Electronic Lock

usuwania skutków katastrof. W 2012 r. 92% statków

są ładunki. Barki wyposażone w dźwigi eliminują ko-

ne są próby wdrażania standardów ekologicznych na

Management System – LMS), który wspiera operato-

pływających po Renie było wyposażonych w trans-

nieczność występowania tych urządzeń na nabrzeżach

zasadzie społecznej odpowiedzialności biznesu. Funk-

rów śluz w planowaniu, realizacji i dokumentowaniu

pondery AIS, w 71% sterówek informacje z AIS były

i często poszerzają zakres przestrzenny działalności.

cjonują one w oparciu o certyfikaty dla statków, dzię-

operacji śluzowania, umożliwia poprawę poziomu usług

pokazywane na elektronicznych mapach dróg wod-

Doświadczenia zachodnioeuropejskie wskazują, że

ki którym armatorzy odnoszą różnego rodzaju korzy-

dla użytkowników drogi wodnej oraz zbieranie danych

nych (ECDIS) . Kraje otrzymały na ten cel 5 880 000

partnerstwo publiczno-prywatne jest najbardziej od-

ści w portach oraz w kontaktach z usługobiorcami.

statystycznych.

9

powiednią formułą finansowania takich przedsięwzięć

W Norwegii od 2007 r. przedsiębiorstwa żeglugowe

ze względu na występowanie trudności fi nansowych

wpłacają podatki do funduszu emisyjnego, z które-

W Polsce pilotażowy projekt wdrożenia RIS na Dolnej

go korzystają na realizację przedsięwzięć służących

Odrze, finansowany ze środków TEN-T, został zrealizowany przez Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczeci-

4 Medium and Long Term Perspectives of IWT in the European Union.
Final Report, NEA, CE Deft, Planco, MDS Transmodal, Viadonau, Zoetermeer 2011, s. 138.

5 Opracowano na podstawie informacji z witryny internetowej programu
NAIADES www.naiades.info (29.08.2015).
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6 Witryna internetowa Pilotażowego programu wdrażania RIS na Dolnej
Odrze www.ris-odra.pl (25.07.2015).
7 Freight Transport Logistics Action Plan, Communication from the
Commission COM(2007) 607 final, www.efreightproject.eu (29.07.2013).
8 Erläuterungen zur Ausrüstungsverpfl ichtung mit Inland AIS Geräten
und Inland ECDIS Geräten oder vergleichbaren Kartenanzeigegeräten,
Zentralkommission für die Rheinschifffahrt, März 2015, s. 1.
9 Elektronischer Wasserstraßen-Informationsservice (ELWIS) www.elwis.de (27.07.2015).
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w początkowych fazach projektu. Chcąc zmniejszyć
negatywny wpływ transportu na środowisko i jakość
10 Pakiety koniunkturalne (Konjunkturpakete) były to środki w budżecie
Niemiec wydzielone w celu zapobiegania skutkom kryzysu, stymulowania
zatrudnienia, wsparcia wzrostu gospodarczego i modernizacji gospodarki. Wprowadzono dwa pakiety koniunkturalne – w roku 2008 oraz 2009.

życia mieszkańców, pięć europejskich stolic: Bruksela, Paryż, Berlin, Budapeszt i Wiedeń, wraz z za-

http://ec.europa.eu/eurostat/web/transport/statistics-illustrated

rządcami portów miejskich, zobowiązało się w 2011 r.

Joujevic M., Ndiaye A.B., Inland waterway transport for

do wykorzystania transportu wodnego śródlądowego

city logistics: a review of experiences and the role

jako elementu logistyki miasta w koncepcji green logi-

of local public authorities (w:) Urban Transport XX,

stics. Najszersze jest wykorzystanie barek do obsługi

red. C.A. Brebbia, WIT Press, Southampton 2014

transportowej centrów handlowych i dystrybucyjnych

Medium and Long Term Perspectives of IWT in the Eu-

(Paryż, Amsterdam, Londyn), składów budowlanych

ropean Union. Final Report, NEA, CE Deft, Planco,

(Paryż), browarów (Utrecht), przewozu odpadów ko-

MDS Transmodal, Viadonau, Zoetermeer 2011
www.efreightproject.eu

munalnych (Amsterdam, Lille, Paryż).

www.elwis.de

5. Zakończenie

www.naiades.info
www.ris-odra.pl

Omówione przykłady dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania i rozwoju transportu wodnego śródlądowego tworzą perspektywy wzrostu pozycji konkurencyjnej
tej gałęzi transportu oraz wskazują nowe segmenty rynku, gdzie żegluga śródlądowa może być wykorzystana. Finansowe instrumenty wsparcia tej gałęzi
transportu oraz inne narzędzia polityki transportowej
stymulują popyt ciążący do transportu wodnego śródlądowego i rozwój podaży usług tej gałęzi. Produktywność i niskoemisyjność floty rzecznej będzie wzrastała

Elżbieta Załoga,
profesor doktor habilitowany, ekonomistka
w dziedzinie transportu, kierownik Katedry Systemów
i Polityki Transportowej na Wydziale Zarządzania
i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego,
autorka 300 publikacji, ekspert Komisji Europejskiej.
Pracowała w Banku Światowym i grupach roboczych
EKG ONZ, przewodniczyła Radzie Promocji Żeglugi
Śródlądowej przy ministrze transportu, była członkiem
rad nadzorczych spółek PKP. Jest członkiem sekcji
KTW PAN i European Platform of Transport Sciences.

na skutek budowy nowoczesnych jednostek, wymiany
silników na niskoemisyjne oraz instalowania katalizatorów i filtrów cząstek stałych. W szczególności rozwój
systemu RIS przyczyni się do zwiększenia prędkości
przewozu, zmniejszenia liczby opóźnień oraz zwiększenia efektywności przeładunków.
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Wisła
– przyrodniczy
fenomen
w Europie
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P

stopni wodnych w jej górnym odcinku i zbiorników

olskie rzeki, zwłaszcza Wisła, tylko częś-

retencyjnych na podgórskich dopływach prowa-

ciowo dostępne są dla lokalnej żeglugi, za-

dzona przez Regionalne Zarządy Gospodarki Wod-

chowując na wielu odcinkach niemal pierwot-

nej (RZGW), z finansowym udziałem Narodowego

ny, naturalny charakter, a walory krajobrazowe

Funduszu.

i przyrodnicze w dolinie „polskiej królowej rzek”
decydują o różnych formach ochrony prawnej.

Przy okazji dodajmy, że jednym z najnowszych pro-

Dlatego działania Narodowego Funduszu jako insty-

jektów pozainwestycyjnych, któr y powstał w od-

tucji współfi nansującej projekty związane z ingeren-

powiedzi na wyraźne zapotrzebowanie w ramach

cją w stan rzek, muszą być starannie przemyślane,

działania „Ekspertyzy i prace naukowo-badawcze”

tak aby dbając o zabezpieczenie przeciwpowodziowe

i otrzymał dofinansowanie z Narodowego Funduszu

doktor nauk ekonomicznych, Prezes Zarządu Narodowego

mieszkańców, nie forsować nadmiernej zabudowy hy-

był „Informator nawigacyjny śródlądowej drogi wod-

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

drotechnicznej i działać w zgodzie z Ramową Dyrekty-

nej Dolnej Wisły”.

członek Rady Programowej Global Compact w Polsce

wą Wodną Unii Europejskiej.

Małgorzata Skucha,

Fundusz Żeglugi Śródlądowej
Wisła – krajobrazowy unikat w Europie
Od 2003 roku, w oparciu o ustawę z dnia 28 paź-

„

Za zrównoważonym rozwojem drogi wodnej Wisły

dziernika 2002 r., Narodowy Fundusz Ochrony Śro-

przemawia przede wszystkim jej unikalny, na wielu

dowiska i Gospodarki Wodnej corocznie przekazuje

odcinkach niemal „dziki” charakter, przez co zacho-

środki na Fundusz Żeglugi Śródlądowej. Celem Fun-

wana jest unikalna przyroda w korycie rzeki, chro-

duszu jest wspieranie śródlądowego transportu wod-

nione są walory krajobrazowe stref nadbrzeżnych

nego w Polsce.

i skarp dzielących dolinę rzeczną. Z drugiej strony

Program Żegluga Śródlądowa 2015–2020 realizowany przez
UN Global Compact w ramach Inicjatywy Odpowiedzialny
Transport objęty jest Patronatem Honorowym przyznanym
przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej (NFOŚiGW). W ponad 26-letniej historii NFOŚiGW ma
w swoim dorobku wiele dofinansowanych inwestycji i projektów, które usprawniły śródlądowy transport wodny. Na tę sferę gospodarki wpływa nie tylko flota transportowa, ale również działania polegające na regulacji rzek i kanałów, przy
czym najważniejszy cel Narodowego Funduszu w tej dziedzinie, to ochrona mieszkańców przed skutkami powodzi.

„

– porównanie Wisły z rzekami Zachodniej Europy

Środki NFOŚiGW mogą być przeznaczane na cele in-

jako drogami wodnymi, wskazuje na olbrzymią róż-

westycyjne, a w szczególności na:

nicę w rozwoju tej formy transportu. Śródlądowa

• realizację przedsięwzięć promujących śródlądowy

żegluga transportowa w Polsce utrzymywana jest

transport wodny i polegających na dofinansowaniu

przede wszystkim na Odrze. Na Wiśle – tylko na

zakupu, modernizacji lub przebudowie statków,

niewielkich odcinkach i zwłaszcza w dolinie Dol-

• wymianę lub modernizację systemów napędowych

nej Wisły. Dopiero ostatnie lata przyniosły rozwój
lokalnego transportu, w tym dla celów turystycz-

• inwestycje polegające na wyposażeniu statków

nych, np. w Warszawie, Kazimierzu Dolnym, w Pło-

w urządzenia i instalacje do podczyszczania lub

cku, na Zalewie Włocławskim. Niewątpliwie na tury-

oczyszczania ścieków,

styczne i rekreacyjne wykorzystanie walorów Wisły

• wymianę izolacji azbestowych,

ma wpływ poprawiający się stan wód rzecznych,

• montaż instalacji zapobiegających przelaniu się pali-

w czym Narodowy Fundusz ma swój wielki wkład.

• prace modernizacyjno-uszczelniające pokładowych

ków w aglomeracjach w dolinie Wisły i w jej dorze-

pokryw ładowni dla materiałów drobnicowych (py-

czu, która nie byłaby dofinansowana przez Narodo-

lących),

Wisły dla żeglugi śródlądowej jest również budowa

260

wa podczas jego bunkrowania,

Trudno byłoby bowiem znaleźć oczyszczalnię ście-

wy Fundusz. Nie bez znaczenia dla wykorzystania
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• inne przedsięwzięcia, w wyniku których powstaną
trwale udokumentowane efekty ekologiczne.

GLOBAL COMPACT

Raport Żegluga Śródlądowa – Wisła

W latach 2003–2014 środki NFOŚiGW w kwocie po-

ten cel ponad 60 mln zł, co pokryło w znacznej

W dorzeczu Wisły stacjonuje też kilka jednostek pły-

darki Wodnej, czyli administratora szlaków żeglugo-

nad 10 mln zł zostały wykorzystane na remont jedno-

części koszty prac. W 2016 r. planowane jest za-

wających opatrzonych logotypem Narodowego Fun-

wych w Polsce.

stek pływających (124 szt.), trwałe wyłączenie zużytych

kończenie prac nad renowacją Kanału Augustow-

duszu, które są w dyspozycji policji, straży pożarnej

statków z eksploatacji (43 szt.), zakup bądź moderni-

skiego. Ostatnim etapem jest przebudowa oraz re-

i wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego, wy-

zację barek i jednego pchacza. W planie finansowym

mont śluzy Swoboda. Środki wydatkowane na ten

korzystywanych w różnego rodzaju akcjach ratowni-

NFOŚiGW przewidziano na Fundusz Żeglugi Śródlą-

cel z NFOŚiGW to 1,9 mln zł.

czych, np. przy niestety zdarzających się skażeniach

dowej środki w wysokości 1,5 mln zł rokrocznie od

substancjami niebezpiecznymi. Tych na szczęście jest

Modernizacja Kanału Bydgoskiego

2015 do 2019 r.

niewiele, ale Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
musi być przygotowany także do akcji na drogach

Rekonstrukcja Kanału Augustowskiego

W roku 2013 Narodowy Fundusz zawarł umowę

wodnych. Wraz ze spodziewanym dalszym rozwojem

z RZGW w Poznaniu na fi nansowanie modernizacji

tej formy transportu i komunikacji będzie też rosła rola

W latach 2004–2014 Narodowy Fundusz aktywnie

Kanału Bydgoskiego – kwotą 7,4 mln zł. Środki te

Narodowego Funduszu jako instytucji współfinansują-

wspierał również odbudowę Kanału Augustowskiego,

umożliwiły opracowanie dokumentacji technicznej ca-

cej projekty firmowane przez Krajowy Zarząd Gospo-

który łączy dorzecza Wisły i Niemna. Kanał Augustow-

łego przedsięwzięcia. Koszt robót modernizacyjnych na

ski jest częścią Szlaku Batorego i wraz z zespołem

wszystkich 6 śluzach Kanału Bydgoskiego oszacowa-

budowli i urządzeń został wpisany do rejestru zabyt-

no na 59 mln zł.

ków, a także uznany za pomnik historii oraz włączony
w Europejski Szlak Tematyczny – Transport i Komuni-

Kanał Bydgoski o długości prawie 25 km, umożliwia-

kacja, będący częścią Europejskiego Szlaku Dziedzi-

jący żeglugę między Odrą i Wisłą, zbudowany został

ctwa Przemysłowego.

w latach 1773–1774 i jest najstarszym czynnym do
dnia dzisiejszego śródlądowym kanałem wodnym na

Kanał to śródlądowa droga wodna o znaczeniu re-

obecnym terytorium Polski.

gionalnym o długości 102 km, z czego po stronie
* * * * *

polskiej i strefie przygranicznej znajduje się 84%
jego powierzchni. Kanał został zbudowany w latach
1824–1839. Wzdłuż kanału wybudowano 18 stopni

Wymieniając ak ty wności Narodowego Funduszu

wodnych, z których 14 w całości znajduje się w Pol-

w utrzymaniu dróg wodnych, trzeba również wspo-

sce, 2 na granicy i 2 na Białorusi. W 2004 roku,

mnieć o istotnych projektach inwestycyjnych, dzięki

w związku z rozpoczęciem rekonstrukcji Kanału po

którym wzmocniona została polska flota lodołama-

stronie białoruskiej, NFOŚiGW rozpoczął finanso-

czy przystosowanych do udrażniania szlaków rzecz-

wanie prac remontowych w przygranicznej części

nych w przypadku wystąpienia zatorów lodowych.

Kanału. Dzięki wykonanym pracom, od 2008 roku

Wiedza i doświadczenie praktyczne uzyskane przy

Kanał Augustowski stał się ponownie żeglowny na

budowie dwóch lodołamaczy pilotażowych realizo-

całej swej długości po ponad 60-letniej przerwie.

wanej przez RZGW w Szczecinie (kwota dofinanso-

Nadzoru prac nad rekonstrukcją podjął się Regio-

wania z NFOŚiGW to blisko 36 mln zł) mogą być

nalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. Ro-

efektywnie wykorzystane przy rozbudowie flotylli lo-

boty polegały głównie na remontach śluz i jazów

dołamaczy na potrzeby dróg wodnych w dorzeczu

oraz umocnieniach i pogłębianiu dna kanału. W la-

Wisły, w tym w ramach nowej perspektywy PO IiŚ

tach 2004–2014 ze środków NFOŚiGW wydano na

2014–2020.
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Małgorzata Skucha,
Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Doktor nauk
ekonomicznych. W 1993 r. tworzyła od podstaw
i była prezesem WFOŚiGW w Bielsku-Białej. W latach
1999–2003 była Prezesem Zarządu Beskidzkiego
Funduszu Ekorozwoju S.A. a w latach 2005–2010
związana była z Wyższą Szkołą Bankowości
i Finansów w Bielsku-Białej. W latach 2008–2012
pełniła funkcję zastępcy, a od 2012 r. jest Prezesem
Zarządu NFOŚiGW.

GLOBAL COMPACT

Możliwości finansowania
przez BGK projektów rozbudowy
i modernizacji krajowej
infrastruktury śródlądowego
transportu wodnego
Jerzy Jacek Szugajew,

Raport Żegluga Śródlądowa – Wisła

publicznym. Podstawowym źródłem spłaty są przy-

O kredyt do BGK mogą wnioskować armatorzy bę-

chody z umowy PPP. W przypadku umów opartych

dący właścicielami statków polskich i prowadzący

o opłatę za dostępność lub przychody generowane

działalność gospodarczą polegającą na zarobkowym

przez projekt wraz z dopłatą podmiotu publiczne-

przewozie rzeczy przez okres nie krótszy niż 5 lat. Fi-

go (w przypadku umów koncesyjnych), możliwa jest

nansowanie udzielane jest w polskich złotych na okres

także kombinacja opłaty za dostępność i przycho-

nie dłuższy niż 10 lat (karencja w spłacie kapitału do

dów rynkowych. BGK oferuje elastyczne struktury

12 miesięcy). Istnieje także możliwość refinansowania

finansowania dostosowane do profilu ryzyka wyni-

wydatków poniesionych w okresie do 18 miesięcy po-

kającego z umowy PPP. Ponadto, mając na uwa-

przedzających datę złożenia wniosku.

dze misyjny charakter działalności banku, BGK jest

Wiceprezes Zarządu
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.

gotów udzielać finansowania na okres ponad 20 lat,

Wsparcie udzielone armatorom w formie kredytu prefe-

jeśli wymaga tego specyfika projektu.

rencyjnego ze środków FŻŚ stanowi pomoc publiczną
przyznaną na zasadzie pomocy de minimis zgodnie z wa-

Z

wzmocnienie roli Polski w świadczeniu usług transportu

Każda z powyższych metod finansowania może przyjąć

runkami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia

wodnego w UE, co do zasady są zgodne ze strategią

formę kredytu, obligacji i/lub gwarancji. Dodatkowo pro-

18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108

biznesową BGK, a zatem mogą liczyć na wsparcie.

jekty infrastrukturalne charakteryzujące się wysoką kwo-

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy

tą finansowania mogą uzyskać wsparcie Europejskiego

de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352 z 24.12.2013, s. 1).

ałożenia Programu Żegluga Śródlądowa

dotyczące rozbudowy i modernizacji krajowej

Inwestorzy planujący projekty rozbudowy i moderni-

Banku Inwestycyjnego w ramach Planu Junckera, któ-

infrastruktury śródlądowego transportu wodne-

zacji krajowej infrastruktury śródlądowego transportu

rego głównym celem jest stymulacja inwestycji i zwięk-

Należy pamiętać, że suma wartości pomocy de mini-

go oraz jego integracji z pozostałymi sieciami

wodnego mogą liczyć na następujące wsparcie Banku

szenie zatrudnienia na terenie Unii Europejskiej.

mis uzyskanej w roku bieżącym oraz w ciągu dwóch lat

komunikacyjnymi wpisują się w rządowy Pro-

Gospodarstwa Krajowego:

gram „Inwestycje Polskie”. Bank Gospodarstwa

• ﬁnansowanie projektowe typu project finance – finan-

Powyższe finansowania Bank Gospodarstwa Krajowego

z wartością pomocy wnioskowanej, nie może przekroczyć

Krajowego, pełniąc rolę państwowego banku rozwoju,

sowanie przedsięwzięć o dużej kapitałochłonności,

realizuje na rachunek własny, natomiast od kilkunastu

równowartości kwoty 200 000 EUR. Przy aktualnych wa-

stanowi jeden z głównych filarów tego programu, za-

zwłaszcza inwestycji infrastrukturalnych, często przy

lat obsługujemy również Fundusz Żeglugi Śródlądowej

runkach, w perspektywie 3 lat armator może zatem uzy-

pewniając długoterminowe kredytowanie dla projektów

wykorzystaniu instrumentów strukturyzowanych. Fi-

(FŻŚ), który został utworzony w Banku Gospodarstwa

skać z funduszu kredyty preferencyjne z maksymalnym

infrastrukturalnych mających istotny wpływ na zrówno-

nansowania takie przebiegają zwykle poprzez utwo-

Krajowego na mocy ustawy z dnia 28 października

okresem kredytowania na kwotę do ok. 5,5 mln PLN.

ważony rozwój społeczno-gospodarczy kraju.

rzenie spółki celowej SPV (Special Purpose Vehicle)

2002 r. o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu

będącej kredytobiorcą, zaś przychody generowane

Rezerwowym (Dz. U. Nr 199, poz. 1672 z późn. zm.).

poprzedzających datę złożenia wniosku o kredyt, razem

W 2015 r. Fundusz Żeglugi Śródlądowej dysponuje

Program „Inwestycje Polskie” został uruchomiony

są poprzez realizację konkretnego projektu. Struktura

w 2013 r. z inicjatywy Premiera Donalda Tuska. Od

finansowania oraz okres każdej transakcji dostoso-

Celem Funduszu jest wspieranie śródlądowego trans-

na kredyty dla armatorów, dodatkowo Fundusz zasilany

tamtej pory bank udzielił fi nansowań w łącznej kwo-

wywane są do specyfiki projektu oraz indywidual-

portu wodnego, które polega na dofinansowaniu mo-

jest corocznie środkami z tytułu składek od armatorów,

cie 23,5 mld PLN dla ponad 40 rentownych projektów

nych potrzeb inwestora. Finansowanie może odby-

dernizacji taboru żeglugowego i innych przedsięwzięć

dotacji NFOŚiGW w kwocie ok. 2–4 mln PLN.

inwestycyjnych. Przykładem sfinansowanej przez BGK

wać się zarówno bilateralnie, jak i w konsorcjum;

dotyczących restrukturyzacji sektora żeglugi śródlądo-

inwestycji o wyjątkowym znaczeniu dla rozwoju gospo-

• PPP, czyli partnerstwo publiczno-prywatne – wystę-

wej, w tym przedsięwzięć mających na celu poprawę

darki wodnej oraz infrastruktury portowej jest projekt

puje w przypadku projektów zrealizowanych przy

budowy terminala głębokowodnego realizowany przez

współpracy z samorządami. Partnerstwo publicz-

spółkę DCT Gdańsk. Na pozytywną decyzję o sfinan-

no-prywatne jest zazwyczaj realizowane w oparciu

Produktem oferowanym przez Bank Gospodarstwa

sowaniu tego projektu przez bank miał również wpływ

o umowę długoterminową zawartą pomiędzy pod-

Krajowego w ramach Funduszu Żeglugi Śródlądowej

fakt, że wpisuje się on w politykę obniżania emisji

miotem publicznym a podmiotem prywatnym, któ-

jest kredyt preferencyjny udzielany na zakup i mo-

CO2 poprzez ograniczenie transportu lądowego. Pro-

rej celem jest stworzenie składników infrastruktu-

dernizację statków. Kredyt charakteryzuje się niskim

jekty Programu Żegluga Śródlądowa, mające na celu

ry umożliwiającej świadczenie usług o charakterze

oprocentowaniem preferencyjnym, tj. 0,4 stopy redys-

kwotą w wysokości 40,9 mln PLN do wykorzystania

ochrony środowiska i bezpieczeństwa żeglugi.

konta weksli określanej przez Narodowy Bank Polski.
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Jerzy Jacek Szugajew,
Wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa
Krajowego. Od ponad 20 lat związany jest z sektorem
bankowym. W tym okresie sprawował stanowiska
kierownicze i był odpowiedzialny przede wszystkim
za strategie banków oraz relacje z klientami. W latach
2009–2014 zajmował stanowisko prezesa Zarządu
Rabobank Polska S.A., a od października 2014 r.
pracował w PKO Banku Polskim. Doświadczenie
zawodowe zdobywał w ABN Amro Bank, w Citibank
Poland oraz Narodowym Banku Polskim.
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„

Europejski
Bank Inwestycyjny
i infrastruktura wodnego
transportu śródlądowego

Raport Żegluga Śródlądowa – Wisła

Transport wodny śródlądowy to szansa na zwiększenie
pojemności przewozowej oraz rozwój skutecznej,
zrównoważonej i jednolitej sieci transportowej w Europie.

„

obecnie istniejących połączeń wodnych nie jest w pełni
wykorzystywana. Obok transportu kolejowego, trans-

B

port wodny śródlądowy to jedna z najbardziej energo-

Europejski Bank Inwestycyjny to instytucja finansowa

ką UE, Europejski Bank Inwestycyjny wspiera budowę

Unii Europejskiej (UE). Jesteśmy jedynym bankiem,

efektywnego systemu połączeń wodnych śródlądowych

którego akcjonariuszami są wyłącznie państwa człon-

głównie poprzez tworzenie połączeń pomiędzy główny-

kowskie UE. Naszym zadaniem jest ścisła współpraca

mi portami morskimi, usuwanie przeszkód i rozbudowę

z innymi instytucjami UE w celu realizacji polityki wspól-

obecnie istniejącej sieci dróg rzecznych.

oszczędnych i przyjaznych środowisku form transportu,

ank Unii Europejskiej

zwłaszcza jeśli chodzi o transport towarów (umożliwia
transportowanie dużych ładunków). Zgodnie z polity-

noty. Będąc największym obecnie instytucjonalnym pożyczkobiorcą i pożyczkodawcą na świecie, udzielamy

Stawiając sobie za główny cel stworzenie jednolitego

finansowania i świadczymy usługi doradztwa w zakresie

i zrównoważonego systemu łańcucha dostaw, który

inwestycji dotyczących zrównoważonego rozwoju, które

zapewni konkurencyjne usługi transportu towarowego

realizują cele polityki UE. Ponad 90% naszej aktywno-

w Europie, Europejski Bank Inwestycyjny szczególne

ści skoncentrowana jest na obszarze Europy.

znaczenie przykłada do inwestycji będących częścią
Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T), które

Promowanie transportu wodnego

jednocześnie chronią środowisko poprzez ograniczoną

śródlądowego

emisję gazów cieplarnianych w przełożeniu na jedną
jednostkę transportową. Dodatkowo Europejski Bank

Jose Rino,
ekspert ds. portów Europejskiego Banku Inwestycyjnego
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Transport wodny śródlądowy może odgrywać istotną

Inwestycyjny wspiera najbardziej ekonomiczne i zrów-

rolę w regionach, które posiadają dobrze rozwiniętą

noważone rozwiązania transportowe, które gwarantują

sieć dróg rzecznych bądź znajdują się w obszarach

krótszy czas i niższe koszty transportu, a także bez-

zlokalizowanych w pobliżu głównych portów morskich,

pośrednio przyczyniają się do rozwoju i wzrostu za-

które często mieszczą się przy ujściach rzek. Choć

trudnienia w Europie. Kryteria te, zawarte w prioryte-

obecnie udział transportu wodnego śródlądowego

tach inwestycyjnych w zakresie rozwoju Infrastruktury

w całkowitym transporcie towarowym w Europie jest

Strategicznej, mają na celu uwidocznienie niewyko-

niewielki, to jednak ta forma transportu posiada ogrom-

rzystanego potencjału, jaki posiada transport wodny

ny potencjał, szczególnie z uwagi na fakt, że większość

śródlądowy.
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Co oferuje Europejski Bank Inwestycyjny

cjalne, jak również normy w zakresie ochrony środowiska. Nasz zespół składający się z 300 wyspecjali-

Europejski Bank Inwestycyjny udziela finansowania na

zowanych inżynierów i ekonomistów wnikliwie analizuje

realizację projektów indywidualnych, których całkowity

każdy projekt przed, w trakcie i po udzieleniu finanso-

koszt przekracza 25 mln euro. Finansowanie takie po-

wania. Podejmujemy nieustanne wysiłki, aby działania

zwala zwykle pokryć do 50% całkowitego kosztu inwe-

Banku przynosiły namacalne korzyści dla obywateli UE.

stycji zarówno w przypadku inwestycji publicznych, jak
i prywatnych. Warunki finansowania zależą od rodzaju

Case-study

inwestycji i zabezpieczenia kredytu przez strony trzecie (zabezpieczenie udzielane przez banki, syndykat

Finansowanie odbudowy sieci śródlądowych

bankowy, inną instytucję finansową lub spółkę matkę).

dróg wodnych w Walonii – Belgia

Bank oferuje długi okres kredytowania i okres karencji

Sieć śródlądowych dróg wodnych w Walonii jest

w spłacie kapitału na etapie realizacji projektu.

jedną z najgęstszych w Europie i obejmuje łącznie
450 km. Wykorzystywana jest do transportowania

Europejski Bank Inwestycyjny fi nansuje także złożone

około 40 mln ton towarów rocznie. Dzięki połącze-

programy składające się z więcej niż jednej inwesty-

niu głównych obszarów przemysłowych regionu, jak

cji za pomocą jednego „kredytu ramowego”. Kredyt

również krajowych portów morskich z portami zloka-

taki obejmuje finansowanie szeregu inwestycji promo-

lizowanymi za granicą, sieć będzie główną częścią

wanych zwykle przez krajowy lub samorządowy organ

infrastruktury gospodarczej. Finansowanie udzielone

sektora publicznego, które najczęściej dotyczą rozwoju

przez Europejski Bank Inwestycyjny przeznaczone jest

infrastruktury, rozwiązań energooszczędnych, odnawial-

na realizację inwestycyjnych prac pogłębiarskich i bu-

nych źródeł energii lub rewitalizacji terenów miejskich.

dowę drugiej śluzy w porcie Ivoz Ramet oraz czwartej
śluzy w porcie Lanaye w celu zwiększenia pojemno-

Pomimo że bezpośrednie kredytowanie jest częstą formą

ści tych portów, które odznaczają się największym

finansowania stosowaną przez Europejski Bank Inwestycyj-

ruchem wodnym śródlądowym w Walonii i osiągnęły

ny, instytucja ta oferuje również wiele innych instrumen-

maksymalny poziom nasycenia. Prace usprawnią po-

tów finansowych umożliwiających pozyskanie finansowa-

łączenia w transeuropejskim wodnym korytarzu trans-

nia z innych źródeł (zarówno z budżetu UE, jak i sektora

portowym na trasie Ren–Men–Dunaj. W wyniku rea-

prywatnego). Wspomniane wyżej instrumenty tworzą pe-

lizacji projektu, walońska sieć dróg wodnych będzie

łen pakiet finansowania i obejmują np. Inicjatywę Obligacji

lepiej połączona z europejską siecią śródlądowych

Projektowych czy instrument gwarancji pożyczkowej dla

szlaków wodnych. Projekt przyczyni się także do roz-

projektów transeuropejskiej sieci transportowej (LGTT).

woju portów rzecznych i transportu intermodalnego.

Długoterminowa forma fi nansowania oferowana przez
Europejski Bank Inwestycyjny stanowi zachętę dla inwestorów z sektora prywatnego i publicznego do
realizacji przedsięwzięć, które bez takiej formy finansowania prawdopodobnie nigdy by nie powstały. Należy
pamiętać również, że projekty, które finansujemy muszą
nie tylko być opłacalne, ale również muszą spełniać
rygorystyczne wymogi ekonomiczne, techniczne, so-

Jose Rino,
specjalista od portów w EBI. Ocenia i monitoruje
projekty inwestycje kapitałowe w sektorach morskich
i śródlądowych. Posiada tytuł magistra inżynierii
lądowej i MBA. Poprzednio pracował jako specjalista
do spraw transportu, w szerokim zakresie projektów
infrastrukturalnych w Europie i Brazylii, brał udział
w planowaniu, projektowaniu i realizacji projektów. Ma
również doświadczenie w przejęciach oraz strategiach
koncesji infrastrukturalnych.
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Raport Żegluga Śródlądowa – Wisła
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Finansowanie
rozbudowy infrastruktury
śródlądowej przez EBOR

Raport Żegluga Śródlądowa – Wisła

co podkreśla rolę, jaką ten rodzaj transportu powinien

watny jak i publiczny, których celem jest rozwój in-

spełniać w rozwoju przemysłowym, optymalizowaniu

frastruktury rzecznej jak śluzy, porty rzeczne oraz

handlu, integracji regionalnej oraz zrównoważonym roz-

również statków, okrętów oraz barek. Budżet projektu

woju gospodarczym krajów europejskich.

może wahać się od niewielkiego, np. 5 mln, aż po
250 mln euro.

Niejedna inicjatywa została już podjęta w celu zwiększenia znaczenia transportu śródlądowego, ale jego

Dla przykładu EBOR dostarczył funduszy na budowę

rozwój, w większości przypadków, ciągle pozostaje

portów w Chorwacji, Gruzji, Polsce, Turcji oraz kilku in-

w tyle za transportem drogowym czy kolejowym.

nych krajach. Fundusze były przeznaczone na modernizację lub rozbudowę infrastruktury wodnej. Podobne

E

Większość opracowań zwraca uwagę na to, iż zniesie-

fi nansowanie zostało przeznaczone na modernizację

Sue Barrett,

nie barier fizycznych, technicznych, operacyjnych oraz

floty i przystosowanie jej do standardów środowisko-

Dyrektor Departamentu Transportu

administracyjnych to kluczowe wyzwania dla rozwoju

wych oraz technicznych w postaci długoterminowej

Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

transportu na rzekach. Zazwyczaj problemy każde-

pożyczki w wysokości 80 mln dolarów amerykańskich

go z dorzeczy są do siebie podobne, często prob-

udzielonej na rzecz Volga-Balt Transport Holding. Po-

lemy wiążą się z 1) koniecznością zniesienia tzw. wą-

wyższe działania są kluczowe dla zwiększenia konku-

skich gardeł, które sprawiają, że rzeki czy kanały są

rencyjności transportu śródlądowego. Pożyczka ta po-

nieżeglowne (na co wpływają np. zbyt niskie mosty,

zwoliła na sfi nansowanie części kosztów związanych

nieefektywne śluzy oraz zamulenie), 2) niską jakością

z pozyskaniem dziesięciu nowych statków przeznaczo-

terminali intermodalnych, które integrują transport śród-

nych do przewozu suchych ładunków, każdy o nośno-

nego stanowi rdzeń działalności EBOR. Od 1992 roku

lądowy z innymi środkami transportu jak drogowy czy

ści 5200 ton, obsługujących europejsko-rosyjski han-

– od początku swoich inwestycji w przedmiotowe sek-

kolejowy, a także operacyjnymi czy barierami admini-

del odbywający się poprzez żeglugę bliskiego zasięgu

tory, Bank zakontraktował 260 projektów transporto-

stracyjnymi, które wpływają na brak ciągłości długo-

na dorzeczach Wołgi i na morzu Azowskim.

wych opiewających na łączną kwotę ok. 12,7 mld euro

dystansowych lub transgranicznych przepływów oraz

(stan na czerwiec 2015 roku).

3) generalną potrzebą modernizacji fl oty śródlądowej

uropejski Bank Odbudow y i Rozwoju

Zasady fi nansowania przez EBOR

w celu dostosowania jej do wymagań środowiskowych

(EBOR) został utworzony w 1991 roku w celu

Rola żeglugi śródlądowej w Strategii

wsparcia procesu transformacji ustrojowej

Transportowej Banku

oraz zwiększenia jej efektywności.

EBOR wspiera projekty, które spełniają trzy kryteria:
1) oddziaływanie na proces transformacji – projekt

z gospodarki centralnie planowanej do wolno-

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju wskazuje

musi pozytywnie wpływać na transformację systemową w kierunku gospodarki wolnorynkowej,

rynkowej oraz promocji sektora prywatnego

Transport śródlądowy jest powszechnie uznawany za

w swojej Strategii Transportowej konieczność inwesto-

w krajach, w których funkcjonuje. Aktualnie EBOR

ekologiczny, bezpieczny oraz energooszczędny w po-

wania w rozwój bezpiecznej, ekologicznej i efektywnej

2) zasady bezpiecznej praktyki bankowej – projekt

przeprowadza inwestycje w ponad 30 państwach, od

równaniu do transportu naziemnego. Koszty zewnętrz-

infrastruktury. Biorąc pod uwagę fakt, iż słabo rozwinię-

musi być wykonalny, dobrze zorganizowany oraz

Maroka po Mongolię, od Estonii po Egipt. Instytucja

ne statków żeglugi śródlądowej są 7,5 razy mniejsze

ty transport śródlądowy negatywnie wpływa na proces

posiadać stabilne podstawy finansowe oraz

bankowa jest współwłasnością 64 krajów, dwóch mię-

niż w przypadku transportu drogowego czy kolejowe-

transformacji ustrojowej oraz rozwój gospodarczy, Bank

3) dodatkowo – zdanie EBOR musi być decydujące

dzyrządowych instytucji: Unii Europejskiej oraz Europej-

go. Jeden konwój płynący przez kanał lub rzekę może

stara się zapewniać fi nansowanie rozbudowy śródlą-

w procesie realizacji projektu, który nie powinien

skiego Banku Inwestycyjnego.

zastąpić 280 ciężarówek.

dowych dróg wodnych w ramach głównych korytarzy

być wspierany fi nansowo przez inne prywatne in-

transportowych i wspierać reformy w tym sektorze.

stytucje.

Rozwój bezpiecznej i efektywnej sieci transportowej ma

Żegluga śródlądowa, poza swoimi walorami ekologicz-

fundamentalne znaczenie dla wzrostu gospodarczego

nymi, ma dodatkową zaletę. Większość europejskich

Wspierając rozwój żeglugi śródlądowej, EBOR może

Bank oferuje długoterminowe fi nansowanie dostoso-

i rozwoju rynku. Konsekwentnie finansowanie rozwoju

centrów przemysłowych jest położonych nad rzeka-

podjąć się finansowania dobrze zorganizowanych pro-

wane do potrzeb projektu pod względem przepływu

infrastruktury oraz sektora usługowego z tym związa-

mi i znajduje się w zasięgu transportu śródlądowego,

jektów, przygotowanych zarówno przez sektor pry-

środków pieniężnych. Zasady udzielania pożyczek sek-
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torowi prywatnemu przez Bank są regulowane przez

Wreszcie tam, gdzie sektor prywatny może być zmobi-

wolny rynek. W tym przypadku Bank bierze pod uwa-

lizowany do poczynienia inwestycji na rozwój infrastruk-

gę kraj, któremu udziela wsparcia, sektor, ryzyko zwią-

tury transportowej i związanych z tym usług, EBOR

zane z projektem. Zgodnie z wymaganiami finansowa-

może zaoferować elastyczną gamę produktów fi nan-

nie inwestycji przez Bank wymaga wkładu własnego.

sowych włączając: długi uprzywilejowane, inwestycyjne
instrumenty quasi-kapitałowe oraz kapitałowe, a w tym

EBOR oferuje różnorodne produkty finansowe, poczy-

instrumenty rynku kapitałowego takie jak uczestnictwo

nając od państwowych oraz niepaństwowych, prywat-

w emisjach obligacji czy ofertach publicznych.

nych pożyczek (łącznie z kredytami), a w niektórych
przypadkach może to być tzw. finansowanie mezzanine

Współpraca techniczna

lub kredytowe. Bank jest także wiarygodnym parterem
posiadającym wieloletnie doświadczenie oraz ocenę

Dokonując inwestycji, Bank kładzie nacisk na dialog

AAA w przypadku pożyczek dla konsorcjów. Pożyczki

polityczny jako kluczowy element mobilizujący rząd

państwowe stanowią istotny instrument wdrażany przez

do przeprowadzenia reform w sektorze oraz zrówno-

EBOR. Jednocześnie Bank wspiera reformy w sektorze,

ważony rozwój gospodarki. Takie zaangażowanie jest

będąc platformą dla dialogu politycznego, w szczegól-

często wspierane ukierunkowaną współpracą tech-

ności tam, gdzie reformy są konieczne, a sektor trans-

niczną fi nansowaną przez darczyńców lub udziałow-

portu jest zdominowany przez własność państwową.

ców EBOR, która polega na dostarczaniu praktycznej

Zgodnie z tym podejściem, Bank może wspierać inter-

pomocy tam, gdzie jest ona potrzebna, aby przepro-

wencje konieczne do usunięcia infrastrukturalnych oraz

wadzić kluczowe reformy.

żeglugowych wąskich gardeł transportu śródlądowego,
uwzględniając fakt, iż sektor prywatny jest niezdolny

Jako przykład można wskazać współpracę EBOR

do ustalenia wymiernych korzyści wynikających z tych

z rządem Egiptu przy analizie aktualnego stanu żeglu-

środków. Projekty związane z transportem śródlądo-

gi śródlądowej na Nilu, przyczyn odpowiedzialnych za

wymi drogami wodnymi, które kwalifikowałyby się do

stały spadek rządowych udziałów w transporcie towa-

udzielenia fi nansowania przez EBOR, to takie, które

rowym oraz kroków, jakie powinny zostać podjęte przez

mają na celu modernizację floty, koncesje portowe oraz

egipski rząd oraz inwestorów prywatnych, aby zopty-

ich ewentualne ekspansje poprzez przejęcia.

malizować przyszły rozwój usług transportowych na
Nilu. Analiza bierze pod uwagę doświadczenia innych

EBOR może również zapewnić pożyczki na fi nanso-

krajów oraz zarządzanie ryzykiem w celu rozwiązania

wanie zrównoważonych przedsiębiorstw państwowych

problematycznych kwestii. W konsekwencji prowadzi

lub administracji publicznej na zasadach komercyjnych.

to do rozwoju planu inwestycji oraz potrzebnych re-

Takie niepaństwowe publiczne finansowanie jest moż-

form instytucjonalnych oraz połączy reformy sektorowe

liwe w sytuacjach, w których występują wystarczają-

z przyszłym finansowaniem w ramach danego sektora.

ce przepływy finansowe z operacji do obsługi długu,
bez potrzeby konieczności angażowania się państwa.
Bank z sukcesem finansował takie projekty w sektorze nawigacji lotniczej oraz portowej i mógłby poddać
rozpatrzeniu także możliwości finansowania rozwoju infrastruktury śródlądowej, gdzie realne struktury finansowania mogłyby być zidentyfikowane.

Sue Barrett,
Dyrektor Zespołu Transportu w EBOR. Pracę w Banku
rozpoczęła w 1992 roku i zajmowała szereg stanowisk
na przestrzeni lat w różnych zespołach infrastruktury.
Pracowała również w zespole bankowości
na Węgrzech, przed przejściem do Zespołu
Transportu w 1998 roku. Sue jest absolwentką
University of Sussex i London School of Economics.
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„Bank Światowy stanowi
istotne źródło pomocy
finansowej oraz technicznej
dla krajów rozwijających się
oraz krajów średniorozwiniętych
na całym świecie”

Raport Żegluga Śródlądowa – Wisła

westycji w dziedzinach takich jak edukacja, zdrowie,
administracja publiczna, infrastruktura, rozwój sektora
finansowego oraz prywatnego, rolnictwo oraz środowi-

G

sko, a także zarządzanie złożami naturalnymi. Niektóre

cele, które chce osiągnąć do roku 2030:

cyjne, agencje kredytów eksportowych oraz prywat-

• całkowicie wyeliminować skrajne ubóstwo po-

nych inwestorów.

z tych projektów są współfinansowane przez rządy lub

rupa Banku Światowego ustanowiła dwa

inne finansowe instytucje multilateralne, banki komer-

przez zmniejszenie do 3% liczby osób żyjących za mniej niż 1,25 USD dziennie;

Naszym priorytetem w krajach średnio rozwiniętych,

• promować rozwój obszaru wspólnego dobroby-

takich jak Polska, jest dzielenie się wiedzą w zakresie

tu poprzez pobudzenie wzrostu płac 40% naj-

innowacji. Oferujemy wsparcie krajom rozwijającym się

niżej zarabiających w poszczególnych krajach.

poprzez doradztwo, badania oraz analizy, a także pomoc techniczną. Analizy przeprowadzane są zazwyczaj

Bank Światowy stanowi istotne źródło pomocy finan-

każdorazowo przed udzieleniem pomocy finansowej,

sowej oraz technicznej dla krajów rozwijających się

aby wspomóc krajowe inwestycje, a także przyczynić

oraz krajów średnio rozwiniętych na całym świecie.

się do przeprowadzenia koniecznych reform. Wspie-

Bank Światowy nie jest zwykłą instytucją bankową, ale

ramy budowanie zdolności instytucjonalnych w pań-

unikalnym partnerstwem wspierającym walkę z ubó-

stwach, w których działamy. Bank Światowy ponadto

stwem oraz wspólny dobrobyt. Grupa Banku Świato-

sponsoruje, organizuje lub uczestniczy w wielu kon-

wego jest zarządzana przez kraje członkowskie. Grupa

ferencjach i forach dotyczących kwestii rozwojowych,

ta powstała w 1944 roku z siedzibą w Washingtonie.

często we współpracy z międzynarodowymi oraz lo-

Obecnie Grupa zatrudnia ponad 10 000 pracowni-

kalnymi partnerami.

ków w ponad 120 biurach na całym świecie, także
w Warszawie.

W celu zagwarantowania państwom dostępu do
ekspertyz, analiz i wiedzy na najwyższym świato-

Radosław Czapski,

Oferujemy niskooprocentowane pożyczki i kredyty,

wym poziomie Bank nieustannie rozwija swoje in-

a także dotacje dla krajów rozwijających się. Dzię-

strumenty oraz poprawia środki i sposoby dziele-

ki naszemu wsparciu zostało poczynionych wiele in-

nia się wiedzą, współpracując przy tym ze swoimi

Koordynator projektów transportowych
i infrastrukturalnych w Banku Światowym

Rozdział iii. UwaRUnkowania pRawne i ekonomiczne

274

275

potencjalne źródła finansowania

GLOBAL COMPACT

klientami oraz szeroko rozumianym społeczeństwem

Pomoc techniczna

obywatelskim. Priorytety Banku w tym obszarze sta-

Raport Żegluga Śródlądowa – Wisła

• Możliwości ﬁ nansowania dla sektora prywatnego,

W przeciwieństwie do pożyczek komercyjnych, po-

bezpośrednie inwestycje oraz usługi gwarancyjne

życzki inwestycyjne udzielane przez Bank Światowy

nowią:

Grupa Banku Światowego ma możliwość świadcze-

są świadczone przez Wielostronną Agencję Gwa-

zaopatrują kraje, które potrzebują finansowania, w nie-

• koncentrowanie się na rezultatach: skupiamy się na

nia profesjonalnej pomocy technicznej wspierającej

rancji Inwestycyjnych (MIGA) oraz Międzynarodową

zbędne środki fi nansowe. Pożyczki takie służą także

tym, aby nasza działalność w krajach rozwijających

zmiany i reformy regulacyjne, polityczne, organiza-

Korporację Finansową (IFC).

jako nośnik globalnych trendów dotyczących zrówno-

się przynosiła wymierne rezultaty;

cyjnych i inne reformy rządowe, które są konieczne,

• Oferty dopasowywane do potrzeb indywidualnego

ważonego rozwoju oraz rozwoju techniki. Dotyczy to

• ukierunkowanie na reformy: pracujemy nad poprawą

aby dany kraj osiągnął swoje cele rozwojowe. Nasza

każdego z aspektów naszej działalności, począwszy

rozległa wiedza i umiejętności są wykorzystywane,

od tego jak przygotowujemy projekty oraz jak udo-

aby pomóc rządom oraz samorządom w budowa-

Finansowanie Projektów Inwestycyjnych

rządzanie projektem oraz działalność związaną z po-

stępniamy informacje (dostęp do informacji), przez

niu odpowiedzialnych i sprawnych instytucji sektora

(Investment Project Financing – IPF)

wiernictwem oraz zabezpieczeniami) podczas procesu

uczynienie naszej działalności bardziej przystępną

publicznego, wspierając rozwój w sposób długofa-

dla rządów oraz społeczeństw.

lowy. Pracownicy Banku oferują pomoc i wsparcie

Finansowanie Projektów Inwestycyjnych stanowi in-

w przygotowywaniu dokumentów, takich jak projek-

strument finansowy, z którego korzystają wszyst-

Standardowymi usługami świadczonymi przez Bank

ty ustaw, instytucjonalne plany rozwojowe, strategie

kie sektory skoncentrowane na rozbudowie infra-

Pracownicy Banku Światowego w Warszawie pozostają

Światowy są w szczególności:

oraz plany działań wdrożeniowych. Możemy także

struktury, rozwoju ludzkim, rolnictwie oraz sektorach

do dyspozycji każdego z zainteresowanych partnerów,

• pomoc techniczna (Technical Assistance – TA),

świadczyć pomoc administracji publicznej w celu

administracji publicznej. Finansowanie Projektów

czy to rządowych, czy samorządowych, w celu udo-

• refundacja usług doradczych (Reimbursable Advisory

kształtowania lub wprowadzenia strategii i progra-

Inwestycyjnych koncentruje się na działalności dłu-

stępnienia dodatkowych informacji na temat potencjal-

mów w życie.

gookresowej (5 do 10 lat) i wspiera szeroki wa-

nej kooperacji w finansowaniu inwestycji infrastruktural-

chlarz aktywności, włączając długoterminowe inwe-

nych lub w innych dziedzinach.

Services – RAS),
• doradztwo biznesowe,

Instrumenty Finansowe:

• koordynacja pomocy donorskiej.

klienta, a także zarządzanie ryzykiem.

jektu, technicznego oraz eksperckiego (włączając za-

implementacji projektu, a także szeroką pomoc w budowaniu instytucji.

stycje finansowe, rozwój rolnictwa, sektora dostaw,

• Finansowanie Projektów Inwestycyjnych (Investment

Refundacja usług doradczych

Project Financing) zapewnia pożyczki oraz gwa-

(Reimbursable Advisory Services – RAS)

rancje finansowe wspierające działania rządów
skierowane na rozbudowę infrastruktury niezbęd-

Poprzez RAS Bank ma możliwość udostępniania

nej do walki z ubóstwem oraz zrównoważonego

klientom sektora publicznego indywidualnie dopa-

rozwoju.

sowanej pomocy technicznej podlegającej refunda-

• Finansowanie Strategii Rozwojowej (Development Po-

cji zarówno indywidualnie, jak i w ramach działają-

licy Financing) zapewnia pożyczki oraz gwarantowa-

cego już programu. Dzięki temu jesteśmy w stanie

ne wsparcie budżetowe dla programów rządowych

dostosować nasze usługi doradcze do wymagań

i działań instytucjonalnych mających na celu pomoc

klienta, a których nie możemy sfinansować w ca-

w osiągnięciu zrównoważonego, wspólnego rozwoju

łości w granicach istniejącego budżetu. Programy

oraz walkę z ubóstwem.

RAS zostały przeprowadzone w ponad 40 krajach

• Program dla Rezultatów (Program-for-Results) łączy

od 1970 roku, także w Polsce. Klientami programów

wypłatę środków bezpośrednio z osiągnieciem kon-

mogą być zarówno kraje i ich rządy oraz władze re-

kretnych rezultatów, pomagając państwom w kon-

gionalne, gminy, inne samorządy, przedsiębiorstwa

struowaniu i implementacji ich własnych programów

państwowe, organizacje społeczne, a także wielo-

rozwojowych, co pozwala na osiągnięcie długoter-

stronne agencje.

minowych rezultatów poprzez umocnienie instytucji

„

świadczenia kredytowe, grantowe (włączając mikro
kredyty), rozwój społeczności lokalnych oraz budowanie instytucji.
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Radosław Czapski,
Koordynator projektów transportowych
i infrastrukturalnych w Banku Światowym

Naszym priorytetem w krajach średnio rozwiniętych, takich jak
Polska, jest dzielenie się wiedzą w zakresie innowacji. Oferujemy
wsparcie krajom rozwijającym się poprzez doradztwo, badania
oraz analizy, a także pomoc techniczną. Analizy przeprowadzane
są zazwyczaj każdorazowo przed udzieleniem pomocy finansowej, aby wspomóc krajowe inwestycje, a także przyczynić się
do przeprowadzenia koniecznych reform. Wspieramy budowanie
zdolności instytucjonalnych w państwach, w których działamy.

oraz budowanie kompetencji.

Rozdział iii. UwaRUnkowania pRawne i ekonomiczne

wsparcia analitycznego w fazie przygotowywania pro-

potencjalne źródła finansowania

„

GLOBAL COMPACT

WYDAWCA
Global Compact Poland

Grafika i zdjęcia
www.unsplash.com
Wolters Kluwer S.A.
pl.fotolia.com
materiały własne Autorów

Infrastruktura i energetyka
Andrzej Tersa, Franciszek Kubiczek,
Tomasz Emiljan, Maciej Gromek,
Wojciech Majewski, Janusz Steller,
Mariusz Gajda
Zrównoważony rozwój polskiej
gospodarki

Wstęp
Ban Ki-moon, Sekretarz Generalny ONZ
Christian Friis Bach,
Sekretarz Wykonawczy UNECE

Redakcja Global Compact Poland
Agnieszka Chilmon, Kamil Wyszkowski,
Łukasz Kolano, Monika Gaczkowska,
Anna Lewandowska, Justyna Mazurek

Mieczysław Struk, Adam Struzik,
Wojciech Saługa, Piotr Całbecki,
Hanna Gronkiewicz-Waltz,
Wojciech Szczurek, Paweł Adamowicz,
Jacek Majchrowski, Andrzej Nowakowski,
Marek Wojtkowski,
Krystyna Wojewódzka-Król, Michał Górski

Słowo wstępne
Autorzy tekstów
Słowo wstępne
Maciej H. Grabowski, Dorota Pyć,
Ewa Synowiec, Krzysztof Kwiatkowski,
Danuta Hübner, Michał Boni,
Iurie Chirinciuc, Jakub Karfík,
Paul P.J. Bekkers, Harri Tiido,
Aleksandr Averyanov, Kamil Wyszkowski

Michał Kiełsznia, Wojciech Majewski,
Maciej Zalewski, Zygmunt Babiński,
Michał Habel, Mariusz Adynkiewicz-Piragas, Jacek Bożek

Rozdział I. Łączenie regionów

Słowo wstępne

Słowo wstępne
Jerzy Kwieciński
Europejskie korytarze transportowe
Paweł Wojciechowski, Jerzy Kwieciński,
Jerzy Kleniewski, Jerzy Hopfer,
Stefan Breitenbach, Werner Knoll,
Stefan Kunze, Bogdan Ołdakowski,
Maciej Matczak, Halina Brdulak

Projekt okładki
Sławomir Sobczak

Opracowanie graficzne i DTP
JustLuk Łukasz Drzewiecki, Krzysztof Drzewiecki, Krystyna Szych

Korekta
JustLuk

Rozdział II. Bezpieczeństwo
ekologiczne

Jerzy Kwieciński

Raport Żegluga Śródlądowa – Wisła

Tłumaczenie
Global Compact Poland

Rozdział III. Uwarunkowania
prawne i ekonomiczne

Jerzy Kwieciński
Rozwój żeglugi śródlądowe –
wyzwania regulacyjne
Tomasz Sowiński, Mariusz Gajda, Leszek
Miazga, Donat Paliszewski, Stanisław
Lamczyk, Elżbieta Załoga, Emilia Kuciaba
Potencjale źródła finansowania
Małgorzata Skucha,
Jerzy Jacek Szugajew, Jose Rino,
Sue Barrett, Radosław Czapski

ISBN 978-83-940572-3-7

278

279

Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ
Global Compact Poland
ul. Emilii Plater 25/64
00-688 Warszawa, Polska
tel.: +48 22 646 52 58
fax: +48 22 623 83 01
e-mail: ungc@ungc.org.pl
www.ungc.org.pl

GLOBAL COMPACT

Raport Żegluga Śródlądowa – Wisła realizowany w ramach
Inicjatywy Odpowiedzialny Transport 2014–2020
obejmującej 4 programy:
Program Żegluga Śródlądowa,
Program Bałtyk,
Program Bezpieczny Transport,
Program Zrównoważony Transport.

Raport Żegluga Śródlądowa – Wisła

Program Żegluga Śródlądowa został objęty Patronatem Honorowym:

Inicjatywę wspierają:
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CZŁONKOSTWO W UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT
Program wspierają:

12 000+

Partner główny:

Członków

8 000+

Firm prywatnych

Partnerzy instytucjonalni:

4 000+

Organizacji i instytucji

Serdecznie zapraszamy do przystąpienia do
United Nations Global Compact.
Członkostwo w tej Inicjatywie otwiera
wiele możliwości dla wspólnych działań w
obrębie zrównoważonego rozwoju zarówno
lokalnie, jak i globalnie. Dodatkowo proces
rejestracyjny jest bardzo prosty, a z tytułu
członkostwa nie trzeba ponosić żadnych
kosztów.
Aby przystąpić do UN Global Compact należy:
1. Sporządzić list tzw. Letter of Commitment

Obejmuje

160+

Lokalnych Sieci

85+

2. Wypełnić formularz online
3. Corocznie raportować tzw. Communication on
Progress

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę
internetową: www.ungc.org.pl, bądź do kontaktu mailowego:
olga.chaluda@ungc.org.pl.

Partnerzy wspierający:
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Firm prywatnych

Firm prywatnych

4449

Organizacji i instytucji

Stowarzyszenie Polskich Regionów

Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk

Corporate Identity Manual
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Źródło: The United Nations Global Compact "Impact. Transforming business,changing
the world"

Liczba członków United Nations Global Compact na przestrzeni lat 2000–2015

Współpraca w zarządzaniu transgranicznymi zasobami
rzecznymi, jeziorami i wodami powierzchniowymi jest kluczowa
dla pokoju, bezpieczeństwa, ograniczania ubóstwa, osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwojowych, ochrony ekosystemów
i wspierania zrównoważonego rozwoju.
Ban Ki-moon,
Sekretarz Generalny ONZ
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