Wrocław, 03.02.2017 r.
Notatka służbowa z XI spotkania
Zespołu ds. Żeglugi na Odrze

W spotkaniu Zespołu ds. Żeglugi na Odrze przy Wojewodzie Dolnośląskim w dniu 27
stycznia, udział wzięli:
1. Joanna Przybyszewska – Pełnomocnik Zarządu Województwa ds Odry, UMWD
2. Teresa Szczerba – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
3. Waldemar Rybicki – Stowarzyszenie Absolwentów TŻŚ
4. Andrzej Podgórski – Portal Żeglugi Śródlądowej ŻWDiJ
5. Jan Pyś – Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu
a także goście zespołu ( załącznik do notatki). Tematy poruszane podczas spotkania to:
1. Prezentacja projektu Kamila Zaremby z Fundacji On Water
2. Stopień realizacji rekomendacji Zespołu ds. ŻnO z roku 2016
3. Potrzeba powołania organizacji zrzeszającej środowisko gospodarki i turystki wodnej we
Wrocławiu
4. Projekt nowej formy organizacyjnej Zespołu ds. Żeglugi na Odrze
5. Sprawy organizacyjne
Pierwszym tematem poruszonym podczas spotkania była:
Prezentacja multimedialna projektu pana Kamila Zaremby z Fundacji OnWater
Po wysłuchaniu prezentacji pana Kamila Zaremby zebrani wyrazili swoją aprobatę w
związku z nowym, niekonwencjonalnym i przyjaznym środowisku projektem wykorzystania rzeki.
Pogratulowano panu Kamilowi Zarembie jego dotychczasowej działalności na niwie oświaty,
gospodarki wodnej i turystyki. Zespół oraz jego goście zapewnili autora projektu o swoim wsparciu
dla jego dalszych działań.
Zespół rekomenduje: Poprzeć projekt pt : Odra-Centrum Pana Kamila Zaremby i jego
fundacji OnWater w jego działaniach z organizacjami publicznymi oraz prywatnymi.
Kolejnym tematem poruszanym przez Zespół było omówienie:
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Stopnia realizacji rekomendacji Zespołu ŻnO sporządzonych w 2016
Zespół został powołany przez Wojewodę Dolnośląskiego do składania rekomendacji dot.
żeglugi śródlądowej, dodatkowo uprawnienie do składania wniosków i rekomendacji nadał
zespołowi Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk na uroczystym
spotkaniu z Zespołem w dniu 12 kwietnia 2016. Zbiór rekomendacji Zespołu za rok 2016 stanowił
12 stronicowy załącznik do zaproszenia na spotkanie Zespołu. Pierwszą przesłanką oceny realizacji
rekomendacji był ich stopień realizacji przez administrację rządową.
Innym kryterium oceny rekomendacji była także ocena sposobu zajęcia się problematyką
przez Zespół. Zgromadzeni stwierdzili, że zespół w sposób prawidłowy wyartykułował i opisał
problemy dotyczące Odry i żeglugi śródlądowej w roku 2016.
Natomiast analizując stopień realizacji rekomendacji Zespół doszedł do wniosku, że
rekomendacje zostały zrealizowane w niewystarczającym stopniu. Taka ocena działań Zespołu wg
jego członków powinna skutkować wypracowaniem skuteczniejszych metod oddziaływania na
decyzje Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Wobec powyższego Zespół
uważa, że należy poprosić Pana Wojewodę o wsparcie, którego celem będzie doprowadzenie do
skuteczniejszej realizacji rekomendacji sporządzonych w 2016 r.
Członkowie Zespołu, mając na uwadze stopień realizacji rekomendacji, zastanawiali się nad
potencjalną zmianą organizacji Zespołu, która mogłaby zaowocować zwiększeniem skuteczności
jego działania. Zaproponowano, aby Zespół miał szerszą regionalną reprezentację i stał się
zespołem działającym w strukturze (czy pod patronatem) Ministerstwa Gospodarki Morskiej i
Żeglugi Śródlądowej działającym przy Wojewodzie Dolnośląskim. Decyzję o rozpoczęciu
ewentualnych działań zmierzających do wyżej opisanych zmian organizacyjnych powinien podjąć
Pan Paweł Hreniak - Wojewoda Dolnośląski w imieniu, którego działa Zespół.
Wobec wyżej opisanych wniosków Zespołu, wynikających z analizy stopnia realizacji
rekomendacji z roku 2016, Zespół prosi Pana Wojewodę o zajęcie stanowiska w przedmiotowej
sprawie.
Ze względu na upływ czas nie omawiano kolejnych punktów XI spotkania Zespołu ŻnO.
Spotkanie zostało zakończone o godzinie 16.30
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