
Studium wykonalności dla dolnej Wisły  
oraz aktualne działania na rzecz przyjęcia przez 

Polskę Porozumienia AGN  

Grudziądz – Gdańsk, 8 września 2016 r.  

Warsztaty terenowe – samorządowo-naukowa konferencja 
Kaskadyzacja Dolnej Wisły – szansa czy zagrożenie 



Plan prezentacji 

1. Aktualny stan prac nad przyjęciem przez Polskę Porozumienia AGN. 

2. Założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 
2016-2020 z perspektywą do roku 2030 – rozwój drogi wodnej rzeki Wisły. 

3. Komitet Sterujący do spraw Inwestycji na Śródlądowych Drogach Wodnych: 
zdania i skład. 

4. Plany dotyczące przygotowania studium wykonalności dla Dolnej Wisły. 



Aktualny stan prac nad przyjęciem przez Polskę 
Porozumienia AGN 

 
Europejskie porozumienie o głównych śródlądowych drogach wodnych o znaczeniu 
międzynarodowym (AGN) zostało sporządzone w Genewie w dniu 19 stycznia 1996 r. pod 
auspicjami Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych.  

Intencją Porozumienia jest rozwijanie międzynarodowego transportu na śródlądowych 
drogach wodnych w Europie. 

W szczególności celem AGN jest ustanowienie ram prawnych koniecznych do ustalenia 
skoordynowanego planu rozwoju i budowy sieci śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu 
międzynarodowym na podstawie uzgodnionych parametrów dotyczących infrastruktury. 

Polska jako członek Porozumienia zobowiązuje się do zapewnienia na objętych 
Porozumieniem drogach wodnych warunków nawigacyjnych spełniających kryteria 
właściwe dla śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym, tzw. klasy „E” 
odpowiadającej co najmniej IV klasie żeglowności. Termin realizacji tego zobowiązania 
nie jest określony. 
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Aktualny stan prac nad przyjęciem przez Polskę 
Konwencji AGN 

  

DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ MGMiŻŚ 

Przygotowanie oficjalnego tłumaczenia tekstu Porozumienia AGN. 

Przygotowanie do procesu konsultacji międzyresortowych dotyczących 
przyjęcia przez Polskę Porozumienia AGN. 

Trwają prace nad przygotowaniem wniosku do Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych w sprawie podjęcia działań nad przyjęciem Porozumienia 
AGN. 
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Założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg 
wodnych w Polsce na lata 2016-2020  

z perspektywą do roku 2030  
 

11 kwietnia 2016  r. – publiczne zaprezentowanie przez Ministra Marka 
Gróbarczyka Założeń do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych  
w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030; 

14 czerwca 2016  r. – przyjęcie uchwałą Rady Ministrów Założeń do planów 
rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020  
z perspektywą do roku 2030. 
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Budowa  

i modernizacja 

dróg wodnych  

o znaczeniu 

transportowym 

Cel i priorytety Założeń do planów rozwoju 
śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata  

2016-2020 z perspektywą do roku 2030 

Odrzańska Droga Wodna (E-30)  
- osiągnięcie międzynarodowej klasy żeglowności  

i włączenie w europejską sieć dróg wodnych I 

Droga wodna rzeki Wisły  
- uzyskanie znacznej poprawy warunków 

nawigacyjnych 
II 

Połączenie Odra-Wisła-Zalew Wiślany (E-70)  
i Wisła-Brześć (E-40) 

 - rozbudowa międzynarodowych dróg wodnych 
III 

Rozwój partnerstwa i współpracy  
na rzecz śródlądowych dróg wodnych IV 
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Priorytet II.  

Droga wodna rzeki Wisły - uzyskanie 
znacznej poprawy warunków 

nawigacyjnych 

II.1. Budowa kaskady środkowego i dolnego 
odcinka Wisły od Warszawy do Gdańska 

II.2. Modernizacja górnej skanalizowanej 
Wisły oraz budowa stopnia wodnego w 
Niepołomicach 
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„Plan Junckera” 

22 czerwca 2016  r. – włączenie przez Ministerstwo Rozwoju 
najważniejszych części Założeń do planów do listy projektów ubiegających 
się o wsparcie z Europejskiego Funduszu na Rzecz Inwestycji 
Strategicznych EFIS (tzw. Plan Junckera); 

26 lipca 2016 r. – spotkanie robocze z Europejskim Bankiem 
Inwestycyjnym dotyczące możliwości zaangażowania banku w realizację 
projektów poprzez instrument Europejskiego Funduszu na Rzecz Inwestycji 
Strategicznych EFIS i inne instrumenty EBI; 

28 lipca 2016 r. – spotkanie robocze w sprawie podziału zadań przy 
przygotowaniu Memorandum Informacyjnego do EFIS (Plan Junckera) 
dotyczącego projektu budowy stopnia wodnego poniżej Włocławka z firmą 
Energa Invest SA, Ministerstwem Środowiska, Ministerstwem Energii, 
Ministerstwem Rozwoju, Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej i  
Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku; 

koniec 2016 r. – złożenie Memorandum Informacyjnego do EFIS. 
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Priorytet III.  

Połączenie Odra-Wisła-Zalew Wiślany  
(E-70) i Wisła-Brześć (E-40) -  rozbudowa 

międzynarodowych dróg wodnych 

III.1. Przygotowanie do modernizacji 
międzynarodowej drogi wodnej  
Odra-Noteć-Wisła-Zalew Wiślany (E-70) 

III.2. Przygotowanie do budowy 
polskiego odcinka międzynarodowej 
drogi wodnej Wisła-Dniepr  
(E-40) z Warszawy do Brześcia. 
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Priorytet IV.  
Rozwój partnerstwa i współpracy  

na rzecz śródlądowych dróg wodnych 

IV.3. Rozwój współpracy 
międyznarodowej  
na rzecz śródlądowych dróg wodnych 

IV.2. Rozwój partnerstwa krajowego na 
rzecz śródlądowych dróg wodnych 

IV.1. Wdrożenie systemu usług informacji 
rzecznej (RIS) 
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Komitet Sterujący 

15 lipca 2016 r.  – spotkanie przygotowujące Komitet Sterujący do spraw 
Inwestycji na Śródlądowych Drogach Wodnych z udziałem sektora 
rządowego (Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, 
Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo 
Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Energii), sektora 
samorządowego (członkowie zarządów województw nadodrzańskich oraz 
nadwiślańskich), prezesów zarządów portów morskich, szefów firm sektora 
transportowego i logistycznego, członków zarządów największych firm 
energetycznych oraz przedstawicieli sektora finansowego i samorządu 
gospodarczego; 

5 sierpnia 2016 r. – Zarządzenie nr 17 Ministra Gospodarki Morskiej i 
Żeglugi Śródlądowej w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw 
Inwestycji na Śródlądowych Drogach Wodnych. 
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Zadania Komitetu Sterującego do spraw Inwestycji 
na Śródlądowych Drogach Wodnych 

 
Wyznaczanie etapów i celów do osiągnięcia/produktów do dostarczenia w danym 
etapie oraz ich harmonogramów; 
Monitorowanie postępu prac (akceptacja planów i raportów z realizacji danego 
etapu); 
Udział w procesie odbioru najważniejszych produktów poszczególnych etapów 
projektu; 
Analiza ryzyka i określanie planów postępowania z ryzykiem; 
Wyznaczanie kryteriów jakościowych dla poszczególnych produktów. 
 
 
W zależności od zidentyfikowanych potrzeb: 
Formułowanie rekomendacji i wniosków kierowanych do podmiotów 
uczestniczących we wdrażaniu Założeń do planów lub mogących mieć na nie 
wpływ.  

Spotkania Komitetu będą stanowić forum wymiany opinii, informacji oraz 
doświadczeń partnerów zaangażowanych w prace nad przygotowaniem 
inwestycji. 
 



Struktura Komitetu i reprezentowane strony 

Komitet Sterujący do spraw Inwestycji  

na Śródlądowych Drogach Wodnych 

„Promotor” 

Dlaczego chcemy 
to zrobić? 

„Wykonawca” 

W jaki sposób 
chcemy to zrobić? 

„Główny użytkownik” 

Co chcemy zrobić i 
jakie chcemy 

osiągnąć rezultaty? 

Grupy robocze powołuje 



„Promotor” 

 Liczba reprezentantów: 2-3 
osoby 

 Na zlecenie Promotora 
odpowiada za wdrożenie 
projektu lub jego części, tzn. 
prowadzi inwestycje 

• Jerzy Materna, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki Morskiej Żeglugi Śródlądowej, 
Przewodniczący Komitetu Sterującego 

• Mariusz Gajda, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Środowiska 

• Witold Słowik, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju 

• Wojciech Kowalczyk, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii 

• Tomasz Żuchowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa 

• Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego – reprezentant województw 
nadodrzańskich 

• Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego – reprezentant województw 
nadwiślańskich  

• Łukasz Greinke, Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. 

• Dariusz Słaboszewski, Prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. 

• Dariusz Kaśków, Prezes Zarządu, Energa S.A. 

• Remigiusz Nowakowski, Prezes Zarządu, Grupa TAURON 

• Paweł Śliwa, Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 

• Zbigniew Nowik, Prezes, OT Logistics S.A. 

• Czesław Julian Szarek, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Żeglugi Śródlądowej i Dróg Wodnych 
"Rada Kapitanów Żeglugi Śródlądowej” 

 

 

Skład Komitetu Sterującego  



Studia wykonalności – aktualny stan prac 
      

początek września 2016 r. – ogłoszenie przetargu na doradztwo w 
przygotowaniu  i przeprowadzeniu zamówienia publicznego na wykonanie 
wstępnych studiów wykonalności dla modernizacji Odrzańskiej Drogi 
Wodnej, modernizacji drogi wodnej rzeki Wisły na odcinku od okolic 
Warszawy do Gdańska, budowy Kanału Śląskiego, budowy wodnego 
śródlądowego połączenia Koźle-Ostrawa (tj. polskiego odcinka połączenia 
Dunaj-Odra-Łaba); 

grudzień 2016 – planowane ogłoszenie przetargu na opracowanie 
wstępnych studiów wykonalności. 
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Dziękuję za uwagę 


