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T: Znaczenie transportu wodnego dla gospodarki oraz perspektywy rozwoju. 

Transport morski  dzieli się na Ŝeglugę międzykontynentalną oraz 

kabotaŜową (przybrzeŜną). Spełnia on podobną rolę w międzynarodowych 

przewozach towarów, jak transport lotniczy w przewozach pasaŜerów. Jest on 

podstawową gałęzią transportu obsługującą międzynarodową wymianę handlową i 

ma szczególnie duŜe znaczenie dla państw wyspiarskich (Japonii, Australii, 

Wielkiej Brytanii) oraz eksportujących duŜe ilości surowców mineralnych (ropa 

naftowa, węgiel kamienny, rudy metali). 

Największa część światowej floty zarejestrowana jest w państwach tzw. 

„taniej bandery” (Panama, Liberia, Bahamy, Malta, Cypr). Udostępniając swoją 

banderę, sprawują one tylko formalną kontrolę nad flotami, a stosują niŜsze opłaty 

rejestracyjne, podatki oraz mniejsze wymagania co do stanu technicznego statków. 

Poza państwami „taniej bandery” duŜe floty morskie posiadają jeszcze: Japonia, 

Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny, Wlk. Brytania, Norwegia. 

Główne szlaki Ŝeglugi międzykontynentalnej łączą porty Europy Zachodniej 

ze wschodnimi wybrzeŜami Stanów Zjednoczonych i Kanady oraz portami 

Wenezueli, Brazylii i Argentyny. WaŜne szlaki Ŝeglugowe łączą równieŜ porty 

Japonii, Stanów Zjednoczonych i Australii. DuŜe znaczenie ma równieŜ wymiana 

między portami Japonii i państw Azji Południowo-Wschodniej oraz Europy. 

WaŜne znaczenie dla Ŝeglugi międzykontynentalnej mają równieŜ kanały: 

Panamski i Sueski, znacznie skracające odległość i czas przewozu. 

Transport wodny śródlądowy naleŜy do jednych z najtańszych rodzajów 

transportu i dlatego odgrywa w niektórych krajach duŜą rolę w przewozie duŜych 

ładunków masowych (węgla, rudy, piasku, Ŝwiru, zbóŜ). Jego wadami są 
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natomiast: duŜe koszty regulacji rzek (budowa kanałów, śluz), niewielka szybkość, 

uzaleŜnienie od wahań stanu wody oraz długości okresu zlodzenia. 

 NajwaŜniejszymi szlakami Ŝeglugi śródlądowej są: 

• System Wielkich Jezior Amerykańskich – rzeki Św. Wawrzyńca oraz Hudson i 

Mohawk. Łączy on wielkie aglomeracje USA i Kanady (Chicago, Detroit, 

Cleveland, Buffalo, Toronto, Montreal, Nowy Jork); 

• System Renu, łączący główne rzeki Europy Zachodniej, którego najwaŜniejszym 

szlakiem jest Ren połączony kanałami z Łabą, Rodanem, Dunajem i Sekwaną; 

• System Dunaju – bardzo waŜna droga wodna w Europie Środkowej łącząca 

Niemcy, Austrię, Czechy, Słowację, Węgry, Chorwację, Serbię, Bułgarię i 

Rumunię z Morzem Czarnym; 

• System Wołgi – najdłuŜsza droga śródlądowa w Europie Wschodniej połączona 

kanałami z Donem i Newą, co umoŜliwia połączenia z morzami: Białym, 

Bałtyckim, Kaspijskim, Azowskim i Czarnym; 

• System Missisipi i Missouri, umoŜliwiający spławianie towarów z środkowych 

stanów USA do Nowego Orleanu. 

 

Stan sektora Ŝeglugi śródlądowej w Polsce 

Na tle tendencji europejskich polska Ŝegluga śródlądowa przedstawia się 

skromnie i to nie tylko w stosunku do wysoko rozwiniętych krajów UE, w których 

gałąź ta od lat zajmuje powaŜną pozycję w obsłudze potrzeb przewozowych, ale 

nawet wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które, dąŜąc do integracji z 

UE, w przyspieszonym tempie starają się nadrobić zaległości w tej dziedzinie. 

Węgry, Czechy, Słowacja a takŜe Rosja i Ukraina, podejmują wiele działań 

umoŜliwiających wzrost roli Ŝeglugi śródlądowej w systemie transportowym.  

W Polsce transport wodny śródlądowy obsługuje mniej niŜ 1% (w 2002 roku 0,6% 

przewozów liczonych w tonach) ogólnokrajowych potrzeb przewozowych 
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mierzonych zarówno w tonach. Zasadniczym powodem marginalnego znaczenia 

Ŝeglugi śródlądowej w systemie transportowym Polski są występujące od lat 

problemy rozwoju śródlądowych dróg wodnych.  

Przeznaczane na transport wodny śródlądowy nakłady inwestycyjne nie tylko nie 

pozwalały na rozwój tej gałęzi, ale takŜe były zbyt małe aby zapobiec 

dekapitalizacji istniejących obiektów infra- i suprastrukturalnych. Polityka ta 

doprowadziła w efekcie do degradacji dróg wodnych, a tym samym do zaostrzenia 

się dysproporcji w rozwoju transportu wodnego śródlądowego, kolejowego i 

samochodowego.  

Stan infrastruktury dróg wodnych  

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie klasyfikacji 

śródlądowych dróg wodnych
8
, dostosowującym klasyfikację polską do standardów 

międzynarodowych, obowiązujących w krajach UE wymagania stawiane drogom 

klasy IV i V spełnia około 5% ich długości ( tabela 2). Klasa IV jest od lat 

podstawową dla międzynarodowych dróg wodnych i, zgodnie z ustaleniami, 

wszelkie inwestycje realizowane na drogach wodnych miały zapewniać 

przynajmniej parametry tej klasy. W wielu krajach zachodnioeuropejskich udział 

dróg tej klasy w ogólnej długości dróg eksploatowanych systematycznie rośnie i 

wynosi obecnie we Francji- 29%, w Belgii - 55%, w Holandii - 50%, w Niemczech 

- 70%. Drogi te zapewniają parametry niezbędne dla nowoczesnej Ŝeglugi, 

pozwalając na eksploatację statków wielkości powyŜej 1000 t (tabela 1).  
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Do dróg wodnych o parametrach klas międzynarodowych naleŜą w Polsce:  

 

� Wisła od ujścia Przemszy do połączenia z Kanałem Łączyńskim -37,5 km 

(klasa IV),  

� Wisła od Płocka do Włocławka - 55 km (klasa V a),  

� Martwa Wisła - 11,5 km (klasa V b)  

� Jezioro Dąbie do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi - 9,5 km 

(klasa V b),  

� Odra od miasta Ognica do Przekopu Klucz-Ustowo i dalej jako Regalica do 

ujścia do jeziora Dąbie - 44,6 km (klasa V b),  

� Odra Zachodnia - 36, 3 km (klasa V b),  

� Rzeka Parnica i Przekop Parnicki od Odry Zachodniej do granicy z 

morskimi wodami wewnętrznymi - 11,5 km (klasa V b). 
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Jest to łącznie 205,9 km na ponad 3659,1 km dróg Ŝeglownych 

obejmujących trzy niepołączone ze sobą niewielkie odcinki Wisły (w tym 

najdłuŜszy Włocławek - Płock nieeksploatowany przez Ŝeglugę, a pozostałe dwa 

zlokalizowane w dwóch końcach Wisły - w tym oddany w 2003 roku do 

eksploatacji odcinek górnej Wisły) i ujściowe odcinki drogi wodnej Odry.  

 

Perspektywy rozwoju Ŝeglugi 

Wiele problemów rozwoju transportu wodnego śródlądowego w Polsce 

wynika z faktu, iŜ niski udział tej gałęzi transportu w obsłudze potrzeb 

przewozowych jest utoŜsamiany z marginalnym jej znaczeniem w systemie 

transportowym Polski. Ranga tej gałęzi w Polsce jest często niedoceniana, 

tymczasem specyfika transportu wodnego śródlądowego powoduje, Ŝe 

moŜliwości jej rozwoju są związane z warunkami naturalnymi, czego 

konsekwencją jest często brak związku między udziałem tej gałęzi w obsłudze 

potrzeb przewozowych a jej faktyczną rolą na poszczególnych rynkach (na 

przykład we Francji przy niskim udziale Ŝeglugi w obsłudze łącznych potrzeb 

przewozowych gałąź ta, ja wcześniej wspomniano, w rejonie dróg wodnych 

obsługuje około 20% przewozów). W Polsce transport wodny śródlądowy, 
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niezaleŜnie od niskiego udziału w obsłudze łącznych potrzeb przewozowych, 

moŜe odegrać bardzo waŜną rolę w wybranych segmentach rynku. Do 

szczególnie waŜnych sfer zastosowania tej gałęzi transportu w Polsce naleŜą:  

� obsługa portów morskich, zwłaszcza Szczecina-Świnoujścia, 

� obsługa obrotów handlu zagranicznego, zwłaszcza w relacji z Niemcami, 

� przewozy turystyczne w relacji Niemcy - Polska - (Kaliningrad),  

� przewozy pasaŜerskie przybrzeŜne,  

� przewozy kruszywa wydobywanego z dna rzeki.  

 

Ponadto, o ile spełnione zostaną określone warunki, transport wodny 

śródlądowy mógłby, podobnie jak w krajach UE, przystosować się do obsługi 

przewozów kombinowanych, w tym kontenerowych, rozwiązując tym samym 

problemy występujące z obsługą tego rodzaju ładunku w transporcie 

samochodowym (niedostosowanie dróg do nacisków 11,5 t na oś) i kolejowym 

(brak taboru i infrastruktury dla transportu kombinowanego).  

Obsługa portów morskich jest, jak wcześniej wspomniano, w krajach UE 

podstawową sferą zastosowania tej gałęzi, wynikającą z licznych korzyści, jakie 

niesie ta współpraca (niski koszt transportu, wysoka wydajność prac 

przeładunkowych i związane z tym korzyści w postaci wzrostu przepustowości 

portu oraz zdolności przewozowej statków morskich, moŜliwość przeładunku 

poza portem, na redzie itp.). Ranga portów morskich w Europie wręcz wiązana 

jest z moŜliwością powiązań drogami wodnymi z zapleczem. Porty, które nie 

mają powiązań z europejską siecią dróg wodnych, jak np. porty francuskie, 

uwaŜane są za drugorzędne pomimo znakomitych pozostałych warunków 

połoŜenia i zagospodarowania).  
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Porty morskie, zwłaszcza Szczecin i Świnoujście takie powiązania i w 

korzystnym dla Ŝeglugi śródlądowej okresie jej udział w obsłudze tych portów 

sięgał 25%. Trudno określić więc jej rolę w tym segmencie rynku jako 

marginesową. 

śegluga śródlądowa przewozi około 10% eksportu do Niemiec (w 2000 -13,4%, 

11,9 %, w 2002 7,6%), a łącznie z Ŝeglugą przybrzeŜną - ponad 30%.  

Przyjęcie programu dla Odry 2006 jest pozytywnym krokiem w kierunku 

zatrzymania dekapitalizacji śródlądowych dróg wodnych. Jednak trzeba myśleć 

świadomie, Ŝe program ten potrzeby Ŝeglugi uwzględnia w minimalnym 

zakresie, (40 % planowanych wydatków przeznaczonych ma być na budowę 

oczyszczalni ścieków w dorzeczu, drugie tyle na ochronę przeciwpowodziową, 

zaś bezpośrednio na Ŝeglugę – regulację stopnia wodnego w Malczycach - 

11,5%) a stan jego zaawansowania teŜ pozostawia wiele do Ŝyczenia. 

Przyspieszenie realizacji nawet tak skromnego z punktu widzenia Ŝeglugi 

programu jest podstawowym warunkiem wzrostu udziału tej gałęzi w obsłudze 

portów morskich Szczecina i Świnoujścia, włączenia polskiej Ŝeglugi 

śródlądowej do systemu Ŝeglugi kombinowanej i wykorzystanie szans, jakie dla 

Ŝeglugi stworzyć moŜe planowana budowa centrum logistycznego nad Odrą w 

rejonie Gliwic.  

 


