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WNIOSEK 
 

W imieniu Stowarzyszenia na rzecz rozwoju żeglugi śródlądowej i dróg wodnych „Rada 
Kapitanów Żeglugi Śródlądowej” składam wniosek o podjęcie działania, zmierzającego do 
wyjaśnienie przyczyn, motywów i celu działań Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, które 
doprowadziły do faktycznego stanu klęski suszy na terenie Polski. Systemowe, kompleksowe 
działania i zaniechania Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej doprowadziły w rezultacie do 
występowania wyłącznie stanów skrajnych: suszy albo powodzi, wyczerpujących znamiona 
klęski żywiołowej i stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla osób i mienia w znacznym 
rozmiarze oraz zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego i żywnościowego kraju. 

Z powodu braku przygotowania odpowiednich planów oraz braku realizacji planów 
istniejących doszło w tym roku do bezprecedensowego w dziejach Polski obniżenia stanu wód 
na terenie całego kraju. Według mediów bardzo poważnie ucierpiały: rolnictwo, leśnictwo, 
energetyka, turystyka oraz zasoby przyrodnicze, przyczyną tego stanu rzeczy jest brak 
zabudowy hydrotechnicznej cieków wodnych w tym przede wszystkim w celach retencyjnych 
(tj. magazynowania wody).  

Szczególnie bulwersujące są wiadomości opublikowane na portalu internetowym 
www.zegluga.wroclaw.pl, w których podano, że Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej poważnie 
rozważa rozebranie stopnia wodnego „Przewóz” na górnej Wiśle pomimo ostrzeżeń: 

 - o konieczności zapewnienia dostawy wody do celów technologicznych i chłodniczych 
dla krakowskiej huty ArcelorMittal Poland oraz elektrociepłowni EDF Polska w Krakowie,  

 - w sprawie podjęcia pilnych działań hydrotechnicznych poprzez budowę stopni 
wodnych „Niepołomice” i „Podwale” w celu ustabilizowania stosunków gruntowo-wodnych w 
kompleksach siedlisk hydrogenicznych północnej części Puszczy Niepołomickiej (Uroczysko 
Koło, Uroczysko Grobla - Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 Koło Grobli PLH 
120008), terenów o charakterze fluwiogenicznym ściśle uzależnionych od stabilnego poziomu 
wód w rzece Wiśle. 

Chcę przy tym podkreślić, że rozebranie stopnia wodnego „Przewóz” na górnej Wiśle nie 
będzie miało żadnego wpływu na żeglugę śródlądową, gdyż inne działania Krajowego Zarządu 
Gospodarki Wodnej już wcześniej doprowadziły niemal do jej likwidacji, o czym dobitnie 
świadczy raport Najwyższej Izby Kontroli z 25.02.2014 roku – „Informacja o wynikach kontroli 
Funkcjonowanie Żeglugi Śródlądowej”.  

 
 

http://www.zegluga.wroclaw.pl/


 

 

 
 
 
 
 
Jak wiadomo powszechne są głosy domagające się oficjalnego ogłoszenia istniejącego de 

facto stanu klęski żywiołowej z powodu suszy, jednak wg polityków występujących publicznie 
stan taki nie zostanie wprowadzony z przyczyn proceduralnych, gdyż oznaczałoby to przełożenie 
na czas niemożliwy do określenia planowanego referendum i wyborów do parlamentu.  

Jako Organizacja Pozarządowa uważamy, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
powinna sprawdzić jak dalece zaniechania Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w dziedzinie 
retencji i regulacji przepływu wód w rzekach wpłynęły na aktualną katastrofę ekologiczną i 
gospodarczą i czy takie zaniechania nie wypełniają definicji sabotażu gospodarczego czy wręcz 
terroryzmu. 

W imieniu Stowarzyszenia na rzecz rozwoju żeglugi śródlądowej i dróg wodnych „Rada 
Kapitanów Żeglugi Śródlądowej” zwracam się także o skontrolowanie czy Krajowy Zarząd 
Gospodarki Wodnej powiadomił Radę Ministrów poprzez Ministerstwo Środowiska o 
ekstremalnie złej sytuacji hydrologicznej i czy ma przygotowane scenariusze postępowania w 
sytuacji dalszego braku opadów (zaopatrzenie ludności, przemysłu i rolnictwa w wodę 
odpowiedniej jakości).  

Interesujące jest także czy Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej jest odpowiedzialny za 
pokrycie kosztów kompensacji strat przyrodniczych spowodowanych obniżeniem stanu wód 
szczególnie na obszarach chronionych. 

 
Na nieprawidłowości w działaniach Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej od lat 

zwracały uwagę organizacje pozarządowe, samorządy i parlamentarzyści, jednak Krajowy 
Zarząd Gospodarki Wodnej konsekwentnie prowadził politykę degradacji głównych rzek Polski 
poprzez rezygnację z robót utrzymaniowych oraz opóźniania realizacji inwestycji (np. stopień 
wodny „Malczyce” na Odrze, zbiornik Świnna Poręba na Skawie – dopływie Wisły itp.). 

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej dopuścił również do bezpośredniego zagrożenia 
stabilności urządzeń hydrotechnicznych tj. stopnia wodnego „Brzeg Dolny” na Odrze, stopnia 
wodnego „Przewóz” na górnej Wiśle i stopnia wodnego „Włocławek” na dolnej Wiśle. 

Niski stan wody ujawnił bezplanowe, rabunkowe wydobycie kruszywa z dna rzek. Nasza 
Organizacja Pozarządowa uważa, że należałoby skontrolować system wydawania pozwoleń 
wodno-prawnych, warunków na które zostały udzielone oraz sposób sprawowania nadzoru nad 
wydobyciem kruszyw z dna rzek. 

 
Szczególnie spektakularnym przykładem nieprawidłowości jest budowa suchego 

zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny. Realizacja za ogromne pieniądze budowy 
suchego polderu w kraju o niedoborze wody i absurdalne dla fachowców argumenty Krajowego 
Zarządu Gospodarki Wodnej przeciwko retencji (tj. magazynowaniu wody) powinny obudzić 
szczególne zainteresowanie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, gdyż jeden suchy rok 
obnażył skutki wieloletniej, złej i szkodliwej polityki Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, 
przykrywanej skutecznie zręcznym sloganem zagrożenia powodzią. 

Niezwykle istotną kategorią nieprawidłowości działań Krajowego Zarządu Gospodarki 
Wodnej jest doprowadzenie do braku dostępności do wody odpowiedniej jakości.  

Drastyczne obniżenie poziomu wody w rzekach przy normalnych dostawach wody 
wodociągowej powoduje procentowy wzrost ilości ścieków w wodzie rzecznej co prowadzi do 
poważnych zniszczeń biosfery wodnej i nadbrzeżnej poprzez kumulację zanieczyszczeń. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
W imieniu Stowarzyszenia na rzecz rozwoju żeglugi śródlądowej i dróg wodnych „Rada 

Kapitanów Żeglugi Śródlądowej” zwracam się do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o 
skontrolowanie, czy wieloletnia, konsekwentna polityka Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej 
na rzecz uniemożliwienia kontroli przepływu wód w Polsce nosi cechy działalności 
terrorystycznej oraz czy można potwierdzić publicznie wyrażoną opinię parlamentarzystów, 
samorządów oraz organizacji pozarządowych, że działania i zaniechania Krajowego Zarządu 
Gospodarki Wodnej stanowią poważne zagrożenie bezpieczeństwa państwa w aspekcie 
społeczno-politycznym, energetycznym i transportowym.  
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                                                                                                          Kpt. ż.ś. Czesław Szarek 
                                                                                                           Prezes „Rady Kapitanów” 

 
 

 
 
 
 

Do wiadomości otrzymuje: 
Szanowny Pan Andrzej Podgórski Redaktor Naczelny Portalu Internetowego www.zegluga.wroclaw.pl  
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