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Rada Kapitanów (dalej RK) przez wiele lat kładła i nadal kładzie nacisk na rzecz rozwoju żeglugi 
śródlądowej i dróg wodnych. Nie będę w tym miejscu przywoływał wszystkich naszych – Rady Kapitanów 
dokonań, lecz ograniczę się tylko do roku 2020 i przywołam spotkania, na których podjęta była tematyka 
pilnej potrzeby reklasyfikacji Odrzańskiej Drogi Wodnej (minimum IV klasa), i tak: 

 W lutym br. – spotkanie w Ministerstwie  z Panią Minister Anną Moskwą i Panem Przemysławem 
Rdesem, gdzie szczegółowo wykazałem błędy Ministerstwa w interpretacji Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych.

 Spotkanie z Dyrektorem UŻŚ Wrocław w jego siedzibie. Treść rozmowy jak wyżej.
 W marcu na Naradzie Przednawigacyjnej w Szczecinie, w obecności wszystkich Dyrektorów UŻŚ i 

przedstawicieli Ministerstwa (Dyrekcja Departamentu) oraz innych przedstawicieli żeglugi 
śródlądowej i nie tylko. Treść mojej wypowiedzi jak wyżej.

 W czerwcu – spotkanie osobiste z Ministrem Markiem Gróbarczykiem, przy okazji oficjalnego 
otwarcia Zbiornika Racibórz. Treść mojego przekazu jak wyżej.

 W lipcu – w siedzibie Ministerstwa w Warszawie z Ministrem Markiem Gróbarczykiem i 
Dyrektorem Departamentu Panią Moniką Niemiec - Butryn. Tematyka podobna jak wyżej.* 
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Ponadto, odbyłem wiele rozmów telefonicznych, zarówno z szefostwem Ministerstwa, jak i z UŻŚ  i Wód 
Polskich. 
Rezultatem wyżej wymienionych rozmów i spotkań jest następująca konkluzja: Ministerstwo jest 
przekonane, że reklasyfikacja Odrzańskiej Drogi Wodnej (dalej ODW) jest bezzasadna, gdyż wiążące 
są parametry eksploatacyjne, tj.  głębokość tranzytowa (Załącznik nr 3*), a nie parametry 
klasyfikacyjne (Załącznik nr 1*). 

Kwestia zapisów Konwencji AGN i konieczności ich stosowania była w trakcie rozmów odrzucona i 
potraktowana przez Dyrektora Departamentu MGMiŻŚ Panią Monikę Niemiec-Butryn jako martwy 
zapis, który nie musi być stosowany.

W tej sytuacji  z aprobatą przyjąłem informacje o proponowanym spotkaniu w UŻŚ we Wrocławiu i jego 
tematyce: „Czy Odrzańska Droga Wodna spełnia warunki nawigacyjne do minimum czwartej klasy 
żeglowności?”. 

Jako Kapitan żeglugi śródlądowej, patent klasy A, Członek Komitetu Sterującego do Spraw Inwestycji na 
Śródlądowych Drogach Wodnych (powołany przez Ministra Marka Gróbarczyka) czuję się upoważniony do 
zadania poniższych pytań:

1. Czy dopuszczenie statków na ODW na podstawie parametrów klasyfikacyjnych (zestawów 
pchanych )  o wymiarach: L = 85, B = 9,50,   d max = 2,50 m / 1* / - spełniając tym samym 
zapisy Załącznika Nr 1, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie 
klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych, nie jest wystarczającym argumentem  do spojrzenia 
na ODW  jako drogę wodną w  IV klasie ? 

1*Wartość zanurzenia ustala się dla konkretnej drogi wodnej, uwzględniając warunki miejscowe.

2. Czy fakt, prezentowany przez stronę niemiecką przypisania granicznego odcinka Odry do klasy IV 
nie jest wystarczającą przesłanką na konieczność uczynienia tego samego po stronie polskiej?

W zapisach AGN czytamy, Aneks III pt, Charakterystyki Techniczne i Operacyjne Śródlądowych Dróg 
Wodnych o Znaczeniu Międzynarodowym
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 (i) Klasa drogi wodnej określona jest na podstawie wymiarów poziomych statków motorowych, barek i 
zestawów pchanych, w szczególności na podstawie głównych wymiarów standardowych tj. szerokości 
całkowitej, 

(ii) Tylko drogi wodne, spełniające przynajmniej podstawowe wymogi klasy IV (minimalne wymiary 
jednostek 85 x 9,5 m) mogą zostać uznane za drogi wodne o oznaczeniu E. Ograniczenia, dotyczące 
zanurzenia (mniej niż 2,50 m) oraz minimalnej wysokości pod mostami (mniej niż 5,25 m) mogą zostać 
dopuszczone jako wyjątek i tylko w przypadku istniejących dróg wodnych.

Biorąc pod uwagę powyższe zapisy Porozumienia AGN i uwzględniając wyniki kontroli w raporcie NIK o 
„Działaniach na rzecz rozwoju śródlądowych dróg wodnych”, upublicznionym 05.10.2020 r. 

3. Czy nie należałoby dokonać aktualizacji klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych? 

Chciałbym przywołać Debatę Odrzańską, która odbyła się na Uniwersytecie Szczecińskim, w listopadzie 
2014 roku, po naszym (RK) rejsie badawczym (wrzesień / październik 2014), gdzie reprezentanci władz 
żeglugowych i wodnych jasno przedstawili swój model myślowy. 

DEBATA ODRZAŃSKA DROGA WODNA część I – minuta 33:42 – 35:03,  publiczna wypowiedź 
Pana dyr. A.Krefta, listopad 2014 r. https://www.youtube.com/watch?v=_zJwdyRa_Hs

„…Jeżeli mówimy o drodze wodnej, mówimy o konkretnej klasie drogi wodnej klasyfikacji 
międzynarodowej, to dla danej klasy są przypisane różne parametry. Tutaj mamy, jeżeli chodzi o 
parametry klasyfikacyjne śródlądowych dróg wodnych zestawy, statki o napędzie własnym, barki i 
zestawy, jakie są dla nich wymagania, oraz minimalne wzniesienie nad zwierciadło wody WWŻ - dla III 
klasy jest to 4,00 m, dla IV- 4,25 m…….Parametry śródlądowych dróg wodnych, mamy wszystkie 
wymienione: III - to jest 1,8 , czwarta jest 2,8. Oprócz tego mamy: szerokość, długość śluzy, parametry 
kanału parametry szlaku żeglownego, promienie łuków – dla III – 500, dla IV -  650, I jeżeli jeden 
chociaż z tych parametrów w danej klasie drogi wodnej,  do której jest przypisana,  jest mniejszy, to  
automatycznie klasa jest obniżana o klasę niżej, czyli wszystkie parametry muszą być spełnione dla 
określonej klasy drogi wodnej….” 

Tymczasem, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych 
dróg wodnych podaje:.

§ 5. 1. Warunki eksploatacyjne dla śródlądowych dróg wodnych poszczególnych klas określa się 
minimalnymi wymiarami szlaku ̋żeglownego i śluz oraz wysokością prześwitu pod mostami, 
rurociągami i innymi urządzeniami krzyżującymi się z drogą wodną, zwanymi dalej „parametrami 
eksploatacyjnymi”.

2. Parametry eksploatacyjne śródlądowych dróg wodnych określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

3. Czasowe zmiany w parametrach eksploatacyjnych są podawane w komunikatach o aktualnych 
warunkach  żeglugowych, ogłaszanych przez administrację  drogi wodnej.

Szanowni Państwo, z powyższego wynika, że ktoś mówi nieprawdę. Czy nieprawdę przekazał nam Pan 
Premier Leszek Miller, podpisując w 2002 r. Rozporządzenie Rady Ministrów, czy nieprawdę mówi 
Dyrektor RZGW dr Andrzej Kreft, dokonując swojej interpretacji? A może mylił, przypadkowo bądź 
celowo parametry klasyfikacyjne z parametrami eksploatacyjnymi i planistycznymi?

https://www.youtube.com/watch?v=_zJwdyRa_Hs
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Odwołam się, jeszcze raz do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji 
śródlądowych dróg wodnych: 

§ 2. 1. Śródlądowe drogi wodne klasyfikuje się według wielkości statków lub zestawów pchanych, jakie 
mogą być dopuszczone do  żeglugi na określonej drodze wodnej, przyjmując jako kryterium określenia 
klasy drogi wodnej:
1) największą długość i największą szerokość statku lub zestawu pchanego,
2) minimalny prześwit pod mostami, rurociągami i innymi urządzeniami krzyżującymi się  z drogą 
wodną — zwane dalej „parametrami klasyfikacyjnymi”. 

Ponadto, jak wynika z zapisów Porozumienia AGN, minimalne wymiary jednostek stanowią podstawowe 
wymogi dla klasy IV.

Parametry klasyfikacyjne (załącznik nr 1*) służą Kapitanom oraz instytucjom nadzoru nad 
bezpieczeństwem żeglugi, jak np. UŻŚ.  
Załącznik nr 2*, czyli spis dróg wodnych, z podziałem na klasy, służy  do szybkiej analizy i podjęcia 
decyzji o uprawianiu bądź nie na danych drogach wodnych działalności żeglugowej.
Załącznik nr 3 - parametry eksploatacyjne i planistyczne służą administratorowi drogi wodnej do analizy 
stanu obecnego, informowania o nim (komunikaty nawigacyjne), a także tworzenia i realizowania strategii 
naprawczych i rozwojowych.

               
DEBATA ODRZAŃSKA DROGA WODNA część I – minuta 36:19 – 37:18, publiczna 
wypowiedź Pana dyr. A.Krefta, listopad 2014 r.

„…Jeżeli chodzi o wzniesienie  ..była taka debata w Warszawie, że po co takie wysokie są rzędne WWŻ. One 
są określone przez UŻŚ. Propozycja była, aby je obniżyć do stanów alarmowych. Wszystko można zrobić, 
tylko ja chciałbym wspomnieć chociażby rok 2010, gdzie stany alarmowe na Odrze były przekroczone przez 
210 dni w roku, stany ostrzegawcze przez 270 dni w roku. Dobrze, dla bezpieczeństwa można te rzędne 
obniżyć, tak,  większa wysokość od zwierciadła wody do spodu konstrukcji mostowej, ale wtedy ilość dni 
uprawiania żeglugi zmniejszy się ….Czy na tym nam zależy, czy też nie?....”

Szanowni Państwo,  z powyższej wypowiedzi wynika, że administracja wodna „jest za żeglugą śródlądową” 
pod warunkiem, że jej nie będzie. Na „debacie” obecni byli dr Krzysztof Woś dyr. UŻŚ ze Szczecina, oraz 
dr Jan Pyś  dyr. UŻŚ  Wrocław i żaden  z  nich  nie oprotestował wypowiedzi pana  dr inż. A.Krefta, 
(będącego wówczas również wykładowcą akademickim w zakresie dróg wodnych) zarówno w obszarze 
parametrów klasyfikacyjnych (Załącznik nr 1),  jak i parametrów eksploatacyjnych (Załącznik nr 3). 
Panowie Dyrektorzy UŻŚ nie sprzeciwili się też prezentowanemu przez Pana A. Krefta podziałowi dróg 
wodnych na klasy (Załącznik nr 2* – Odra swobodnie płynąca w klasie II ?). Panowie Dyrektorzy, 
przedstawiając siebie jako urzędników, odpowiedzialnych za nadzór nad bezpieczeństwem  żeglugi nie 
podjęli nawet dyskusji w zakresie obniżenia rzędnych WWŻ,   jak to sam Pan Kreft podpowiadał,  dla 
zwiększenia bezpieczeństwa żeglugi. 

4.Dlaczego nie było reakcji na wypowiedź Pana A. Krefta?
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Może podpowiedź jest zamieszczona w tabelkach poniżej, a raczej w nieczytelnych przypisach do nich. 
(Załącznik nr 1 i 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z  7.05.2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych 
dróg wodnych). Możliwe, że komuś bardzo zależało, aby społeczność żeglugowa nie miała pełnej wiedzy w 
tych sprawach. Ten stan  rzeczy trwał do 2016 roku. Dzisiaj już można przeczytać wszystko, jednak w wielu 
głowach pozostał stary obraz i schemat myślowy.

 Dodatkowo warto wiedzieć, że w Załączniku nr 1*, w pozycji III klasa  drogi wodnej (droga regionalna), w 
kolumnie (zestawy pchane) podane są parametry ogólne dla zestawów (L,B,d,T)… UWAGA  Szanowni 
Państwo, ten zapis pojawił się tu… samowolnie, wprowadzony przez jednego z byłych dyrektorów UŻŚ. No 
cóż, ów dyrektor działał w dobrej wierze, bo… w przeciwnym razie  nie  mogłyby funkcjonować w Polsce 
zestawy pchane, i to praktycznie na wszystkich drogach wodnych  „Cel uświęca środki”. Gdyby jednak w/w 
zapisu nie wprowadzono, należałoby dokonać  reklasyfikacji do klasy min. IV, ale cytując Pana Krefta  „czy 
na tym nam zależy, czy też  nie”? Ponadto zgromadzono wszelkie piony organizacyjno-zarządcze w jednym 
Departamencie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej i już teraz  można było robić wszystko. Władza 
była, pieniądze też (Bank Światowy) i gdyby jeszcze „zieloni” i co niektóre organizacje pozarządowe (RK) 
nie przeszkadzały, to byłoby super.

Stało się jednak inaczej. Społeczeństwo „na dole” poprosiło o głos, Pan Premier wysłuchał i z dniem 06.10. 
br, rozwiązał Ministerstwo.    Brawo  Panie  Premierze !!!  Teraz nadchodzi czas rozliczenia wszystkiego i 
wszystkich.

Jak już wyżej wspomniałem,  w lipcu 2020 r. (dokładnie  21.07.2020 roku) uczestniczyłem w rozmowach z 
Panem Ministrem Markiem Gróbarczykiem. Oprócz omawiania wielu spraw żeglugowych, 
zawnioskowałem (ustnie) w obecności świadków o zwolnienie ze stanowisk następujących osób:

1. Pani Monika Niemiec-Butryn  Dyrektor Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej

2. Pan Przemysław Żukowski  z-ca Dyrektora  j.w.

3. Pan Przemysław  Daca  Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”.

Wniosek wtedy został odrzucony przez Pana Ministra, jednak teraz widać, że Pan Premier jest bardziej 
skuteczny. 

Poniżej zamieszczam [w postaci kopii] Załączniki nr 1 i 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z  7.05.2002 
r w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych. 

Tak wyglądała przez długie lata  szata graficzna klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych. Nie trzeba chyba 
dodatkowo wskazywać, że przypisy są całkowicie nieczytelne, co ma wpływ na interpretacje poniższej 
tabeli. Przypominają zapisy alfabetem Morse’a, być może nieznanym urzędnikom MGMiŻŚ. Nic więc 
dziwnego, że Ministerstwo przypisuje większą rangę Załącznikowi nr 3,  niż Załącznikowi nr 1. 

Załącznik nr 1 Klasyfikacja śródlądowych dróg wodnych
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Zał.nr 3 Parametry eksploatacyjne śródlądowych dróg wodnych
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Mimo wieloletnich błędów interpretacyjnych, RK  nie poddawała się  i wysyłała kolejne wnioski o zmianę 
WWŻ… Poniżej tekst jednego z nich.
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Kędzierzyn Koźle, dnia 10 kwietnia 2018 r.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju   
Żeglugi Śródlądowej I Dróg Wodnych
 „Rada Kapitanów Żeglugi Śródlądowej”

Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
Pl. Stefana Batorego 4

70-207 Szczecin

Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu
Pl. Powstańców Warszawy 1

50-153 Wrocław

Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej 
w Kędzierzynie Koźlu

Ul. Szkolna 15
47-225 Kędzierzyn-Koźle

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Żeglugi Śródlądowej I Dróg Wodnych 
„Rada Kapitanów Żeglugi Śródlądowej” , działając na podstawie zapisów statutu, powołując się na Art. 5 Konstytucji 
Rzeczpospolitej Polski,  Art. 9 ust 2  p 1 oraz Art. 14 Ustawy o Żegludze Śródlądowej z dnia 21 grudnia 2000 r., składa:

Wniosek 

o pilną weryfikację (urealnienie)  obowiązujących wskaźników Wysokiej Wody Żeglownej (WWŻ) 
dla Odrzańskiej Drogi Wodnej (ODW).

Uzasadnienie wniosku:

Obecnie stosowane  na ODW wskaźniki WWŻ są w świetle obowiązujących normatywów prawnych w 
sprzeczności z zasadami bezpieczeństwa ludzi i ruchu żeglugowego. 

Na podstawie Art. 367.1 Prawa Wodnego, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut 
Badawczy, pełniący państwową służbę hydrologiczno meteorologiczną, wykonujący zadania państwa  w zakresie 
osłony hydrologicznej i meteorologicznej społeczeństwa, środowiska, dziedzictwa kulturowego, gospodarki i 
rozpoznawania zagrożeń niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w atmosferze lub hydrosferze, a także na  
potrzeby rozpoznania i kształtowania oraz ochrony zasobów wodnych kraju,  w Monitorze IMGW - PIB podaje 
następujące definicje hydrologiczne:

Stan alarmowy  – umowny stan wody, który odpowiada napełnieniu koryta rzeki stanowiącemu zagrożenie 
dla infrastruktury i zabudowań, a także dla życia i zdrowia ludzi; zwykle układa się w pobliżu wody brzegowej 

Stan ostrzegawczy – umowny stan wody, który układa się poniżej stanu alarmowego; wielkość różnicy 
między stanem ostrzegawczym a alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody 

Właściwym organem dla określenia wskaźników WWŻ jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo żeglugi Urząd 
Żeglugi Śródlądowej, który wydaje przepisy prawa miejscowego dla danej drogi wodnej lub jej odcinków

Najwyższa Woda Żeglowna (WWŻ) jest to ustalony stan wody, po osiągnięciu i przekroczeniu którego 
uprawianie żeglugi jest zabronione.
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Jak podaje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Szczecinie, stan 
ostrzegawczy układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe.

Obecnie obowiązujące wskaźniki WWŻ nie były weryfikowane od roku 1946 r. i zupełnie nie przystają do 
współczesnych warunków uprawiania żeglugi.  W wielu przypadkach ich poziom określono powyżej stanów 
ostrzegawczych a w kilku - nawet powyżej stanów alarmowych określonych przez IMGW.

Wskaźniki WWŻ są jednym z podstawowych parametrów, do których odnoszone są m.in. prześwity mostów a 
co za tym idzie – determinują klasyfikację drogi wodnej.  

Rada Kapitanów wnioskuje, aby w trosce o bezpieczeństwo żeglugi oraz określenie rzeczywistych parametrów 
drogi wodnej, co wiąże się także z szacowaniem kosztów modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej do klasy co najmniej 
IV - wskaźniki WWŻ zostały urealnione tak, aby były tożsame co najwyżej ze stanami ostrzegawczymi, określonymi 
przez IMGW.

Załączniki: 

1. Komunikat RZGW Szczecin o sytuacji hydrologiczno nawigacyjnej na rzece Odrze,  
z uwzględnieniem stanów alarmowych oraz stanów WWŻ w odniesieniu do poszczególnych wodowskazów. 

2. Komunikat RZGW Wrocław, o sytuacji hydrologiczno nawigacyjnej na rzece Odrze, 
z uwzględnieniem stanów alarmowych oraz stanów WWŻ w odniesieniu do poszczególnych wodowskazów.

3. Stany ostrzegawcze i alarmowe dla wodowskazów IMGW-PIB na rzece Odrze.

http://www.rzgw.szczecin.pl/informacja-zeglugowa-dla-rz.-odry-i-szczecinskiego-wezla-
wodnego/single/id/3269

https://wroclaw.rzgw.gov.pl/files_mce/Szlaki_zeglowne/2018-
04/komunikat_hydro_nawigacyjny_w_dn_09_04_2018.pdf podpisy

ZARZAD  RK

Do wiadomości:
1. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: Marek Gróbarczyk
2. Prezes Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie: Przemysław Daca
3. Dyrektor RZGW Szczecin
4. Dyrektor RZGW Wrocław
5. Dyrektor RZGW Gliwice

Wracając do tematu braku reakcji na wypowiedź Pana A. Krefta:

W gronie osób, związanych zawodowo z żeglugą, nie będę opisywał, w jaki sposób uprawia się żeglugę, 
gdy poziom wody oscyluje wokół lub przekracza stany alarmowe, tymczasem rzędne WWŻ na ODW 
przedstawiają się następująco:

http://www.rzgw.szczecin.pl/informacja-zeglugowa-dla-rz.-odry-i-szczecinskiego-wezla-wodnego/single/id/3269
http://www.rzgw.szczecin.pl/informacja-zeglugowa-dla-rz.-odry-i-szczecinskiego-wezla-wodnego/single/id/3269
https://wroclaw.rzgw.gov.pl/files_mce/Szlaki_zeglowne/2018-04/komunikat_hydro_nawigacyjny_w_dn_09_04_2018.pdf
https://wroclaw.rzgw.gov.pl/files_mce/Szlaki_zeglowne/2018-04/komunikat_hydro_nawigacyjny_w_dn_09_04_2018.pdf
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Wodowskazy  

IMGW
Stan Ostrzegawczy Stan Alarmowy Obecny WWŻ

WWŻ 
Proponowane 

przez RK

Brzeg Dolny 510 630 490* / 530 510

Malczyce 500 600 530 500

Ścinawa 350 400 450* / 480 350

Głogów 400 450 460* / 485 400

Nowa Sól 400 450 450* / 480 400

Cigacice 350 400 440* / 470 350

Nietków 370 400  370

Krosno Odrzańskie 310 350 390* / 420 310

Połęcko 310 350  310

Biała Góra 360 470 465 360

Słubice 360 410 475 360

* Stan wody odnosi się do zakazu jazdy w dół
RK = Rada Kapitanów

5. Czy stosowna korekta WWŻ  nie wpłynęłaby znacząco  na bezpieczeństwo i dodatkowo na 
reklasyfikację Odrzańskiej Drogi Wodnej (E - 30)?

Przypisanie przez Rząd Polski ODW IV klasy,   skutkowałoby zaszeregowaniem E-30 do sieci TEN-T, 
a tym samym umożliwiłoby pozyskiwanie słusznie przysługujących Polsce środków pieniężnych z tegoż 
źródła, zamiast, jak obecnie, uzyskiwania ich z kredytów Banku Światowego. 

6. O co więc chodzi?

Przykładem trudności, wynikających z faktu  braku zmiany klasyfikacji na ODW,  i co za tym idzie  korekty 
WWŻ jest odpowiedź Dyrektora Departamentu, Pani Moniki Niemiec - Butryn na prośbę Rady Kapitanów. 
Sprawa dotyczy rewizji prześwitu mostu w miejscowości Milsko nad Odrą. RK została poproszona przez 
nadodrzańską społeczność Gminy Zabór o pomoc przy rozwiązaniu konfliktu z władzą samorządową, w 
temacie planowanej inwestycji mostowej w miejscowości Milsko. RK pisemnie interweniowała w 
Ministerstwie, a oto odpowiedź  (poniżej), która w bezpośredni sposób  pokazuje pilną potrzebę aktualizacji  
klasyfikacji ODW. 

Załącznik – pełna treść przywołanego wyżej dokumentu.
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W odpowiedzi RK wskazała między innymi,  „…że parametry wskazane przez MGMiŻŚ w lipcu 2018 r., 
dotyczące minimalnego prześwitu konstrukcji mostowej od WWŻ nie uwzględniły precyzyjnych zapisów  
§7.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 (Dz.U. 2002 nr 77 poz. 695).

Wskazany zapis stanowi, że „Przy modernizacji śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu 
międzynarodowym, innych klas niż określone w ust.2, przyjmuje się, jako warunki projektowe, wielkości nie 
niższe niż odpowiadające maksymalnym wartościom parametrów klasyfikacyjnych i warunków 
eksploatacyjnych, przewidzianych dla klasy Vb, umożliwiające żeglugę statków o zanurzeniu nie mniejszym 
niż 2,80 m”

Podobną do naszej opinii czytamy w przywołanym już wcześniej raporcie NIK z 2020 roku,- pełny tekst 
protokołu tu:: https://www.nik.gov.pl/plik/id,22796,vp,25496.pdf  
Na str.22 Protokołu NIK czytamy:

„…Zastępca Dyrektora DGWiŻŚ wyjaśnił, że w Ministerstwie GMiŻŚ nie zidentyfikowano potrzeby 
prowadzenia działań z zakresu klasyfikacji ŚDW, co nie wyklucza możliwości podjęcia ich w przyszłości.

NIK nie podziela tego stanowiska, ponieważ dostosowanie klasyfikacji śdw do Porozumienia AGN po jego 
wejściu w życie w 2016 r. spowodowałoby, że w przypadku podejmowania jakichkolwiek inwestycji na tych 
drogach wodnych lub w ich świetle, inwestor byłby zobowiązany do zapewnienia realizacji tych inwestycji 
zgodnie z parametrami przewidzianymi dla odpowiedniej (min. IV) klasy drogi wodnej. Tym samym 
zmiana klasyfikacji śdw ułatwiłaby osiągnięcie stanu docelowego przewidzianego w Porozumieniu AGN, 
natomiast jej zaniechanie spowodowało, że na większości międzynarodowych dróg wodnych w Polsce 
zgodne z prawem pozostało realizowanie inwestycji uwzględniających parametry przewidziane dla III 
klasy drogi wodnej, które wymagałyby w bliskiej przyszłości kolejnych kosztownych modernizacji w celu 
dostosowania ich do parametrów drogi wyższej klasy…”

Rada Kapitanów, od samego początku w tej sprawie, obstawała przy prześwicie 7,00 m, aby przy 
projektowaniu  uwzględniać maksymalne parametry klasy Vb. Maksymalnym prześwitem mostów i innych 
konstrukcji krzyżujących się z drogą wodną jest w klasie Vb wartość 7.00 m, a nie 5.25 m (trzy, a nie dwie 
warstwy kontenerów).

Jeżeli spojrzymy na obecne parametry opisywanego mostu i właściwy dla niego wodowskaz Cigacice, 
(tabela wyżej) widzimy, że rzędna WWŻ na poziomie 440* / 470 cm  znacząco przewyższa poziom stanów 
alarmowych  tj.  400 cm. Stosowna korekta, proponowana przez RK do poziomu 350 cm (stan 
ostrzegawczy) pozwoliłaby rozwiązać problem z korzyścią dla międzynarodowej drogi wodnej E30. 

I tak:

4,70 - 3,50 = 1,20 m. 
5,25 +1,20 m = 6,45 m 
WWŻ – klasa Vb = 7,00 m
7,00 m - 6,45 m =55 cm 
  
I o taką wielkość, 55 cm,  jeśli uwzględnimy stosowną korektę aktualnych WWŻ, Dyrektor Departamentu 
toczy wojnę ze społeczeństwem i RK o prawidłowe parametry międzynarodowej Drogi Wodnej E30.

„Wnioski NIK z raportu j.w. :
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Do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o:

 podjęcie działań systemowych mających na celu doprowadzenie do zgodności stanu prawnego 
i stanu faktycznego w zakresie budowy i modernizacji śródlądowych dróg wodnych o szczególnym 
znaczeniu transportowym. Chodzi o to, by zadania te prowadziły jednostki, którym te kompetencje 
przypisano;

 przyspieszenie prac nad programami wieloletnimi budowy śródlądowych dróg wodnych (Odry 
i Wisły), których uchwalenie zapewni finansowanie ujętych w nich zadań. Chodzi o to, by ostateczne 
wersje tych programów były gotowe w terminach ustalonych w przyjętym harmonogramie 
„Programu Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej” oraz projekcie harmonogramu „Programu Rozwoju 
Drogi Wodnej Rzeki Wisły”;

 wprowadzenie skutecznych mechanizmów w zakresie realizacji zadań nadzorczych przez komórki 
Ministerstwa GMiŻŚ i jednostki podległe;

 wypracowanie ze stroną białoruską - w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw polityki 
zagranicznej i Komendantem Głównym Straży Granicznej - porozumienia granicznego dotyczącego 
regulacji poziomów wód na granicznych zbiornikach i drogach wodnych oraz zasad obsługi budowli 
hydrotechnicznych tam usytuowanych.

Ponadto Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o dokonanie zmian legislacyjnych przez Prezesa Rady 
Ministrów, tj.:

 spowodowanie realizacji przez Radę Ministrów obowiązku określonego w art. 193 ust. 7 Prawa 
wodnego, tj. określenia, w drodze rozporządzenia, śródlądowych dróg wodnych o szczególnym 
znaczeniu transportowym, kierując się potrzebą zapewnienia warunków do zrównoważonego 
rozwoju systemu transportowego kraju;

 doprowadzenie do zgodności z Porozumieniem AGN obowiązującej w Polsce klasyfikacji 
śródlądowych dróg wodnych.” https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/rozwoj-srodladowych-drog-
wodnych.html

O co chodzi tym razem?  Kiedy odbędzie się debata dla Odry ? Kiedy i jak naprawimy to, co dotychczas, 
być może z braku wiedzy, a może i z premedytacją było ograniczane i niszczone ?

Rada Kapitanów chce podać swoją wizję naprawy:

1. Powołać  Generalną Dyrekcję Śródlądowych Dróg Wodnych (dalej zwaną GDŚDW) z siedzibą w 
terenie… (na południu Polski)

Misją GDŚDW ma być dbałość o utrzymanie i rozwój infrastruktury dróg wodnych w Polsce poprzez 
zapewnienie najlepszego możliwego poziomu funkcjonowania poszczególnych dróg wodnych, działanie na 
rzecz stałego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa na drogach wodnych, minimalizowanie wpływu 
urządzeń  na otoczenie i środowisko oraz zapewnienie komfortu uprawiania żeglugi.

Cele strategiczne powołania GDŚDW:

 Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi – 
a inaczej - spójna, nowoczesna i trwała sieć dróg wodnych

 Wzrost bezpieczeństwa użytkowników sieci dróg
 Poprawa komfortu uprawiania żeglugi
 Wzrost efektywności wydatkowania środków publicznych

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/rozwoj-srodladowych-drog-wodnych.html
https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/rozwoj-srodladowych-drog-wodnych.html
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2. Urzędy Żeglugi Śródlądowej, jako autonomiczne terenowe jednostki działają samodzielnie w ramach 
wyznaczonych swoich obszarów i zajmują się realizacją działań utrzymaniowych na drogach wodnych 
dla zapewnienia należytej drożności przypisanych im dróg wodnych, bądź ich odcinków.  Podlegają 
Generalnej Dyrekcji Śródlądowych Dróg Wodnych (dalej GDŚDW).

3. Pion nadzoru nad bezpieczeństwem żeglugi  przekazać wzorem Europy zachodniej do Policji. 
Inspektorzy wchodzący dzisiaj w skład UŻŚ, powinni być zastąpieni funkcjonariuszami Policji. 
Przysługujące dzisiaj urzędnikom UŻŚ mundury powinny być cofnięte, gdyż w tym układzie  są 
bezzasadne. Podobnie ze środkami komunikacji, motorówki i samochody terenowe powinny być UŻŚ 
odebrane i przekazane do jednostek kryzysowych.

4. Pion Komisji Technicznych przekazać do Towarzystw Klasyfikacyjnych

5. Pion dokumentów kwalifikacyjnych załóg przenieść do  GDŚDW

6. Państwową  i Terenowe Komisje Egzaminacyjne przenieść  do  GDŚDW 

7. Powołać przy  GDŚDW ośrodek badawczo-rozwojowy (szeroka współpraca z placówkami 
naukowymi i służbami kryzysowymi)

8.  Wydzielić  kadrę z RZGW i utworzyć  Służby Liniowe Dróg Wodnych podległych GDŚDW

9. Powołać przy GDŚDW  pion promocji, inwestycji długofalowych i działań utrzymaniowych

10. Uzgodnić odpowiednie zapisy w aktualizowanym Prawie wodnym, które będą obligowały 
Ministerstwo Środowiska do uwzględniania potrzeb i interesów żeglugi śródlądowej. 

Szanowni Państwo, 

Dnia 18.09.2020 otrzymałem zaproszenie następującej treści:

Szanowni Państwo,W imieniu pana Dyrektora UŻŚ we Wrocławiu, Jana Pysia, uprzejmie informuję, że w 
dniu 29 września br. (wtorek) o godz. 10:00 odbędzie się spotkanie dotyczące zagadnienia „Czy Odrzańska 
Droga Wodna spełnia warunki nawigacyjne do minimum czwartej klasy żeglowności?”. Spotkanie 
odbędzie się w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, a także w formie wideokonferencji. Dla osób, 
które nie będą się łączyć ze swoich komputerów, UŻŚ we Wrocławiu udostępnia salę konferencją do 
fizycznego połączenia wideo (ul. Podwale 62, sala 110). Pan Dyrektor Jan Pyś zaprasza do udziału w 
spotkaniu.  Bardzo proszę o informację zwrotną, czy wezmą Państwo udział w tym spotkaniu.Szczegóły 
spotkania zostaną Państwu przesłane w terminie późniejszym. Z uszanowaniem,

Małgorzata Malisz
Sekretarz Dyrektora Urzędu 
ul. Podwale 62
50-010 Wrocław
tel. 71-333-08-20
fax: 71-333-08-39
e-mail: m.malisz@wroc.uzs.gov.pl

Dnia 25.09.2020 Pani Sekretarz Dyrektora Urzędu,  Małgorzata Malisz przesłała kolejną informację o treści:

mailto:m.malisz@wroc.uzs.gov.pl
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Szanowni Państwo, W imieniu pana Dyrektora UŻŚ we Wrocławiu, Jana Pysia, uprzejmie informuję, że 
spotkanie (wideokonferencja) zaplanowane na 29 września br. dotyczące zagadnienia „Czy Odrzańska 
Droga Wodna spełnia warunki nawigacyjne do minimum czwartej klasy żeglowności?” zostaje przesunięte 
na inny termin. Zaproszenie do udziału w spotkaniu jest nadal aktualne.  O dacie spotkania poinformuję 
Państwa w późniejszym terminie.  W imieniu pana Dyrektora bardzo przepraszam za zaistniałą sytuację.

W związku z tym, że całe spotkanie jest zaproponowane w konwencji pytań, pozwoliłem sobie  
już dzisiaj zadać pytania, na które, mam nadzieje padną odpowiedzi na przedmiotowym spotkaniu. 
Moja praca zawodowa i wynikające z niej obowiązki mogą się zbiec z terminem późniejszego 
spotkania i w konsekwencji, rzecz oczywista,  nie będę mógł w tym ważnym wydarzeniu uczestniczyć, 
a nie chciałbym, by moja ewentualna nieobecność była nieobecnością nieusprawiedliwioną. W sytuacji 
wyżej opisanych niesprzyjających okoliczności sądzę, że zostanie przyjęta z zrozumieniem taka forma 
mojej komunikacji z Państwem.

 
Prezes Zarządu Rady Kapitanów
Kapitan ŻŚ Cz. Szarek 


