
Zarządzenie Nr R.V... 
W ojewody Dolnośląskiego

z dnia 03. . lutego 2020 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw bezpieczeństwa i rozwoju żeglugi na
Odrzańskiej Drodze Wodnej

Na podstawie art. 17 w zw. z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie 
i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1464), zarządza się, 
co następuje:

§1

Powołuje się Zespół ds. Żeglugi na rzece Odrze w zakresie Odrzańskiej Drogi Wodnej, zwany 
dalej Zespołem, w składzie:

1) Waldemar Rybicki -  Prezes Stowarzyszenia Absolwentów Technikum Żeglugi 
Śródlądowej (Przewodniczący Zespołu)

2) Piotr Maryński -  Radny Rady Miejskiej we Wrocławiu
3) Joanna Przybyszewska -  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
4) Jan Pyś -  Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu
5) Mariusz Przybylski -  Dyrektor PGW WP RZGW we Wrocławiu
6) Paweł Zapart -  Dyrektor Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu
7) Wojciech Rędowicz -  Politechnika Wrocławska
8) Mateusz Majka -  Urząd Miejski Wrocławia
9) Jerzy Dudek -  Katedra Logistyki Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, ekspert 

ds. międzynarodowych i logistyki
10) Przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
11) Przedstawiciel Wojewody Dolnośląskiego.

§2

1. Celem Zespołu jest inicjowanie i tworzenie warunków efektywnego współdziałania 
jednostek organizacyjnych realizujących zadania z zakresu rozwoju śródlądowych dróg 
wodnych Dorzecza Odry oraz ożywienie żeglugi i gospodarki z nią związanej na terenie 
województwa dolnośląskiego.

2. Zespół realizuje cel określony w ust. 1 w ramach Odrzańskiej Drogi Wodnej, zwanej dalej 
ODW.



§3

1. Do zadań Zespołu należy:
1) wskazywanie rozwiązań formalnych, organizacyjnych, ekonomicznych i innych 

mających na celu przerwanie regresu żeglugi na OD W;
2) podejmowanie działań, których celem będzie modernizacja ODW do minimum 

IV klasy żeglowności oraz budowa odpowiedniej infrastruktury;
3) sygnalizowanie konieczności podejmowania inicjatyw uwzględniających 

uzupełniające się funkcje rzeki takie jak: transport wodny, przeciwdziałanie suszom 
i powodziom, hydroenergetyka, turystyka wodna, walory środowiskowe w tym 
lokalizacja stopni wodnych, zbiorników retencyjnych, stoczni, portów, centrów 
dystrybucji itp.;

4) promocja żeglugi na rzece Odrze.

§4

Dokumentami pracy Zespołu są:

1) notatki z posiedzeń Zespołu;
2) rekomendacje Zespołu;
3) stanowiska, opinie Zespołu;
4) korespondencja związana z działalnością Zespołu.

§5

1. Posiedzenia Zespołu odbywają się na wniosek Przewodniczącego, który określa termin 
i problematykę posiedzenia.

2. W pracach Zespołu mogą brać udział osoby spoza składu Zespołu, zaproszone przez 
Przewodniczącego.

§6

Pracą Zespołu kieruje Przewodniczący, który w szczególności:

1) zwołuj e posiedzenia Zespołu, ustala zakres bieżących działań Zespołu i j ego Członków, 
uwzględniając statutowe zadania reprezentowanych przez nich jednostek oraz 
uzgodnienia przyjęte na posiedzeniach;

2) reprezentuje Zespół w kontaktach z innymi podmiotami,
3) akceptuje wnioski i rekomendacje Zespołu.

§7

Członkowie Zespołu realizują zadania wynikające z ustaleń podjętych na posiedzeniach 
Zespołu.

§8
Miejscem posiedzeń Zespołu jest siedziba Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we 
Wrocławiu, a w przypadku posiedzeń wyjazdowych inne ustalone miejsce.



Obsługę kancelaryjno-biurową Zespołu zapewnia Biuro Wojewody.

§10

Korespondencja w ramach działania Zespołu z Członkami Zespołu prowadzona jest 
elektronicznie przez skrzynkę mailową.

§11

Traci moc Zarządzenie nr 119 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie 
powołania Zespołu do spraw bezpieczeństwa i rozwoju żeglugi na Odrzańskiej Drodze Wodnej.

§12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Jarostaw Obremski




