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Spotkanie 
 

dotyczące zagadnień ochrony przeciwpowodziowej, zapobiegania wystąpieniu 

strat i łagodzeniu skutków działania żywiołu w relacji z zagadnieniami 

zagospodarowania przestrzennego oraz perspektyw  

– możliwości i zagrożeń rozwoju żeglugi śródlądowej 

 

18 października 2011 r. 

 

W dniu 18 października 2011 r. w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  

w Krakowie odbyło się spotkanie w formie warsztatów, dotyczące zagadnień ochrony 

przeciwpowodziowej - zapobiegania wystąpieniu strat i łagodzeniu skutków działania 

żywiołu w relacji z zagadnieniami zagospodarowania przestrzennego oraz perspektyw– 

możliwości i zagrożeń - rozwoju żeglugi śródlądowej. 

 

Spotkaniu przewodniczył Pan prof. dr hab. inż. Wojciech Bartnik – Przewodniczący Rady 

GWRW Górnej Wisły. Uczestnikami spotkania byli: Pan Leszek Karwowski – Prezes 

Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, Pani prof. dr hab. Elżbieta Nachlik – 

Przewodnicząca Krajowej Rady Gospodarki Wodnej, Pan dr inż. Jerzy Grela – Dyrektor 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Pan mgr inż. Artur R. Wójcik – 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Pan mgr inż. Witold 

Sumisławski - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Pan doc. 

dr Alfred Dubicki – Przewodniczący Prezydium Rady GWRW Środkowej Odry, Pan mgr inż. 

Stanisław Staniszewski – Przewodniczący Rady GWRW Górnej Odry, a także przedstawiciele 

administracji rządowej, samorządowej, organizacji pozarządowych oraz redaktorzy mediów 

branżowych: Pani mgr Ewa Skupińska – Redaktor Naczelny „Gospodarka Wodna”, Pan red. 

Janusz Ostrowski – „Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie”, Pan red. Tadeusz Stec – 

„Gazeta transportowa – tygodnik logistyczny”, Pani red.  Jolanta Czudak – „ARJOL MEDIA”. 

 

Głównym celem spotkania była wymiana doświadczeń i poglądów w gronie eksperckim 

oraz wypracowanie wniosków i postulatów w formie wspólnej Uchwały Prezydiów Rad 

Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Małej Wisły, Górnej Wisły, Górnej Odry oraz 

Środkowej Odry.  

 

Efektem spotkania będzie także publikacja, w której zawarty zostanie zbiór wykładów, prelekcji 

i prezentowanych podczas spotkania, wyników badań, a także wybór dokumentów i materiałów 

źródłowych. Publikacja zostanie wzbogacona o materiał fotograficzny dotyczący  wystawy: „120 
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lat żeglugi na Odrze”, która została zaprezentowana  uczestnikom warsztatów dzięki 

uprzejmości Pana mgr inż. Mariusza Przybylskiego  /Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w 

Kędzierzynie-Koźlu/ i cieszyła się dużym zainteresowaniem.   

Materiały informacyjne zostaną opublikowane wspólnym wysiłkiem organizacyjno-

finansowym regionalnych zarządów gospodarki wodnej będących współorganizatorami 

spotkania tj.: RZGW Gliwice, RZGW Kraków i RZGW Wrocław /w ramach porozumienia 

trójstronnego/.  Publikacja przyczyni się do popularyzowania wiedzy z zakresu 

gospodarki wodnej wśród zainteresowanych grup docelowych i przedstawicieli tzw. 

społeczeństwa niezorganizowanego, z pewnością pozytywnie wpływając na przebieg i 

efekty procesu udziału społeczeństwa w planowaniu gospodarowania wodami.  

 

Podczas spotkania przedstawiono 16 prezentacji multimedialnych w dwóch blokach 

tematycznych: 

I Blok wykładów:  

„Zagadnienia ochrony przeciwpowodziowej – w relacji  

z zagadnieniami zagospodarowania przestrzennego”. 

 

W I bloku wykładów prezentacje wygłosili: 

� Pan dr inż. Jerzy Grela Dyrektor RZGW w Krakowie na temat „Możliwości 

ograniczania zabudowy terenów zalewowych przez regionalne zarządy gospodarki 

wodnej - teoria i praktyka”; 

� Pan mgr inż. Roman Kendzia Zastępca Dyrektora WZMiUW w Opolu na temat 

„Ochrony przeciwpowodziowej w świetle wymagań przepisów ochrony środowiska i 

dyrektyw UE w aspekcie realizacyjno-utrzymaniowym”; 

�  Pani mgr inż. Joanna Gustowska Dyrektor WZMiUW we Wrocławiu na temat 

„Roli administracji samorządowej w ochronie przeciwpowodziowej”; 

� Pan mgr inż. Artur R. Wójcik Dyrektor RZGW w Gliwicach na temat „Roli 

polderów w ochronie przed powodzią oraz wpływ na zagospodarowanie 

przestrzenne na przykładzie Polderu Buków oraz Zbiornika Racibórz”;  

� Pani mgr inż. Joanna Ślusarczyk Dyrektor WZMiUW w Katowicach na temat 

„Urządzeń melioracji wodnych podstawowych i ich rola w ochronie 

przeciwpowodziowej”; 

� Panowie: prof. dr hab. inż. Wojciech Bartnik Przewodniczący Prezydium 

RGWRW Górnej Wisły oraz Pan mgr inż. Krzysztof Kondziołka Kierownik OKI 

RZGW w Krakowie na temat „Przyczyn powodzi w Sandomierzu w 2010 r.”;  

� Pani dr inż. Ewa Owczarek-Nowak, Rada GWRW Małej Wisły i Rada GWRW 

Górnej Odry oraz Rada GWRW Środkowej Odry (Urząd Marszałkowski Województwa 
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Śląskiego) na temat „Zagospodarowania przestrzennego i jego roli w ochronie 

przeciwpowodziowej”; 

� Pan mgr Krzysztof Kitowski Zastępca Dyrektora RZGW we Wrocławiu na temat 

„Zagospodarowania przestrzennego i jego roli w ochronie przeciwpowodziowej”;  

� Pan mgr inż. Andrzej Siudy Rada GWRW Małej Wisły (Górnośląskie 

Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. Katowice) na temat „Roli zbiorników 

Goczałkowice i Kozłowa Góra w przebiegu powodzi 2010”;  

� Pan doc. dr Alfred Dubicki Przewodniczący Prezydium Rady GWRW Środkowej 

Odry na temat „Naturalnych przyczyn zagrożenia powodziowego w dorzeczu Górnej 

i Środkowej Odry” ; 

� Pan mgr inż. Adam Albertusiak Rada GWRW Małej Wisły, (Regionalna Dyrekcja 

Lasów Państwowych w Katowicach) na temat „Działań Regionalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych w Katowicach w zakresie małej retencji”; 

� Pan prof. UŚ dr hab. Mariusz Rzętała Rada GWRW Małej Wisły, (Uniwersytet 

Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, Polskie Towarzystwo Limnologiczne) na temat 

„Procesów degradacji jezior wywołane zdarzeniami ekstremalnymi – przykłady 

z Polski i świata”. 

 

II Blok wykładów: 

 „Perspektywy - możliwości i zagrożenia rozwoju żeglugi śródlądowej”. 

 

W II bloku wykładów prezentacje wygłosili: 

� Pan dr Jan Pyś Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu na temat 

„Uwarunkowań prawno-organizacyjne transportu wodnego na Odrze w kontekście 

szans, jakie niesie UE” ; 

� Pan mgr inż. Wojciech Bosak Zastępca Dyrektora RZGW w Krakowie na temat 

„Kanału Śląskiego - połączenie aglomeracji małopolskiej i śląskiej wspólną drogą 

wodną”; 

�  Pan mgr inż. Mariusz Przybylski Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej  

w Kędzierzynie-Koźlu na temat „Projektu D-O-Ł szansą dla rozwoju żeglugi 

śródlądowej i współpracy regionalnej”; 

� Pan mgr inż. Stanisław Staniszewski Przewodniczący Prezydium RGWRW Górnej 

Odry, Rada GWRW Środkowej Odry na temat „Uwarunkowań niezbędnych do 

uruchomienia procesu realizacji rozwoju żeglugi w Polsce”.  

Bardzo bogate merytorycznie wypowiedzi prelegentów /ekspertów z zakresu gospodarki 

wodnej oraz dziedzin pokrewnych/ oraz ciekawie i interesująco przedstawione prezentacje 
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multimedialne stwarzały doskonałą podstawę do ożywionej dyskusji. Kontrowersje wynikały z 

różnic w spojrzeniu poszczególnych dyskutantów na różne aspekty zagadnień związanych z 

szeroko pojętą ochroną przeciwpowodziową – w szczególności w kontekście uwarunkowań 

związanych z zagospodarowaniem przestrzennym oraz na przyszłość żeglugi śródlądowej. 

Intensywnie dyskutowano także nad rolą uwarunkowaniami prawnymi w procesie planowania 

perspektyw gospodarki wodnej w Polsce.  

Ważnym wnioskiem zgłoszonym przez Pana dr Leszka KARWOWSKIEGO – Prezesa Krajowego 

Zarządu Gospodarki Wodnej była inicjatywa zorganizowania spotkania międzyresortowego w 

sprawie kierunków rozwoju żeglugi śródlądowej (propozycja rozmów z przedstawicielami 

Ministerstw: Środowiska, Gospodarki, Infrastruktury oraz Finansów). 

Uczestnicy spotkania sygnalizowali już w trakcie jego trwania, iż pomysł wspólnego 

obradowania - w ramach Rad Polski południowej - był doskonałym rozwiązaniem, wychodzącym 

naprzeciw potrzebom specjalistów działających w Radach Regionów Wodnych Małej Wisły, 

Górnej Wisły, Górnej Odry oraz Środkowej Odry oraz wszystkich zainteresowanych 

poprawą stanu gospodaki wodnej zarówno w aspekcie utrzymaniowym, jak i w ujęciu 

dotyczącym optymalnego planowania.  Wyrazicielem tego poglądu w formie oficjalnej był 

Dyrektor Jerzy Grela, który w  ramach podsumowania ocenił spotkanie jako bardzo udane i 

cenne merytorycznie oraz podkreślił iż warto, aby krakowskie warsztaty z udziałem 

Prezydiów Rad stały się pierwszym spotkaniem z zainaugurowanego w ten sposób 

cyklu.  Szczególne podziękowania skierowane zostały do wszystkich Wykładowców, którzy 

włożyli trud w przygotowanie i zaprezentowanie wystąpień, referatów oraz do przedstawicieli 

mediów branżowych za zainteresowanie tym wydarzeniem i udział w spotkaniu. 

    

Opracowanie:  

Ksenia Starzec-Wiśniewska, Kornelia OŜóg 

    

    

    

    

    



 5 

Foto relacja ze spotkaniaFoto relacja ze spotkaniaFoto relacja ze spotkaniaFoto relacja ze spotkania    
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