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MIĘDZYNARODOWE TARGI I KONFERENCJA 
ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ I GOSPODARKI 
WODNEJ WATERWAYS EXPO 2012

W dniach 19-21 września 2012 w Hali 100-lecia we Wrocławiu odbyły się Międzynaro-
dowe Targi i Konferencja Żeglugi Śródlądowej i Gospodarki Wodnej WATERWAYS EXPO 
2012. Była to pierwsza edycja imprezy organizowanej przez Zarząd Targów Warszaw-
skich SA, której pomysłodawcą jest dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Spraw Między-
narodowych DSW dr hab. Piotr Mickiewicz, a Dolnośląska Szkoła Wyższa – Partnerem 
Naukowym. O randze wydarzenia świadczy fakt objęcia jej przebiegu patronatem trzech 
ministerstw (Środowiska, Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Sportu 
i Turystyki), pięciu Urzędów Marszałkowskich (Dolnośląskiego, Lubuskiego, Zachodnio-
pomorskiego, Kujawsko-pomorskiego oraz Pomorskiego), Wojewody Dolnośląskiego, 
Prezydentów Wrocławia i Piły. Na ręce organizatorów specjalny list podkreślający wagę 
wydarzenia skierował także Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

 Założeniem Targów i Konferencji było podjęcie debaty publicznej nad rolą że-
glugi śródlądowej i gospodarki wodnej w programach rozwoju kraju, próba integracji 
środowiska oraz podjęcie publicznej debaty na temat związków racjonalnej gospodarki 
wodnej, polityki żeglugowej oraz infrastruktury wodnej i bezpieczeństwem w wymiarze 
regionalnym oraz ogólnokrajowym. Podczas trzech dni konferencyjno-wystawowych 
przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, urzędów żeglugi śródlądowej 
i gospodarki wodnej wraz z osobami zajmującymi się w praktyce transportem wodnym 
dyskutowali o stanie obecnym i perspektywach dla żeglugi, omawiali wyzwania techno-
logiczne i infrastrukturalne dla bezpieczeństwa transportu wodnego oraz prezentowali 
możliwości i atrakcje w zakresie polskiej turystyki wodnej. Równolegle z konferencjami 
na terenie wystawienniczym swoje najnowsze osiągnięcia prezentowały firmy zajmujące 
się produkcją specjalistycznego wyposażenia na potrzeby transportu wodnego.

W części naukowej WaterWays Expo uczestniczyli czynnie goście honorowi, a zwłasz-
cza: Stanisław Gawłowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska; Anna Wypych-
Namiotko, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej; Mieczysław Ostojski, Dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej; 
Zbigniew Śwircz, Dyrektor Biura Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w  Minister-
stwie Administracji i Cyfryzacji. Aktywnie w debatach uczestniczyli także przedstawicie-
le przemysłu, stowarzyszeń środowiskowych i samorządów lokalnych, także z sąsiednich 
Czech (Zbigniew Garbień, Prezes Związku Polskich Armatorów Śródlądowych; Dariusz 
Karkos, Prezes Stowarzyszenia „Teraz Odra”; Piotr Chajderowski, Prezes OT Logistics; 
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Janusz Bialic, Dyrektor Stoczni Damen Koźle; Marcin Lubieniecki, Prezes Stoczni MAL-
BO; Andrzej Suchecki, Prezes Stoczni Centromost w Płocku; Adam Suchanek, Dyrektor 
Czech Trade Center; Tomasz Sowiński, Prezes Związku Miast Nadwiślańskich; Franciszek 
Strugała, Prezes Związku Miast i Gmin Nadnoteckich; Grzegorz Zawistowski, Burmistrz 
Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy i  koordynator projektu Szlaku Wodnego imienia 
Króla Stefana Batorego).

Wymienione osoby uczestniczyły jako paneliści w pięciu debatach tematycznie po-
święconych ścisłe określonym obszarom funkcjonalnym szeroko rozumianej gospodarki 
wodnej i żeglugi śródlądowej, zatytułowanych:

 – Plany administracji rządowej i samorządowej w zakresie inwestycji na śródlądowych 
drogach wodnych;

 – Metody efektywnego zarządzania żeglugą śródlądową;
 – Bezpieczeństwo na śródlądowych drogach wodnych – nowoczesne metody zarządzania 

i technologie;
 – Zagrożenia powodziowe w Polsce. Nowe metody przeciwdziałania i rozwiązania syste-

mowe;
 – Turystyka wodna – Polska dla wodniaków Europy i świata.

Debaty merytorycznie przygotowali i prowadzili pracownicy Instytutu Bezpie-
czeństwa i Spraw Międzynarodowych oraz zaproszeni przez organizatorów eksperci: 
prof. prof. Zygmunt Babiński (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego), Andrzej Łoś, Piotr 
Mickiewicz, Jerzy Dereń (Dolnośląska Szkoła Wyższa), Przemysław Daca z Ministerstwa 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. W najważniejszej z punktu widzenia 
bezpieczeństwa państwa debatach Bezpieczeństwo na śródlądowych drogach wodnych 
oraz Zagrożenie powodziowe w Polsce uczestniczyli między innymi wiceminister w Mi-
nisterstwie Ochrony Środowiska Stanisław Gawłowski, dyrektorzy Urzędów Żeglugi 
Śródlądowej z Kędzierzyna-Koźla, Szczecina i Bydgoszczy oraz Wrocławia, oraz przed-
siębiorcy prezentujący zarówno swoje oczekiwania dotyczące bezpieczeństwa żeglugi 
i zabezpieczenia przeciwpowodziowego, jak i prezentujący stosowne rozwiązania, zwięk-
szające poziom bezpieczeństwa w obydwu obszarach. Podkreślić także należy, że swo-
je doświadczenia w zakresie systemowych rozwiązań planistycznych, urbanistycznych, 
ochrony przeciwpowodziowej oraz  specjalistycznych jednostek pływających zaprezen-
towali przedstawiciele organów państwowych, samorządowych i firm specjalistycznych 
z Czech, Holandii i RFN. Ważnym wydarzeniem było także seminarium Doświadczenia 
w zakresie ochrony przeciwpowodziowej w Republice Czeskiej w ostatnich dwóch dekadach. 
Od studium do realizacji, które przygotowała Ambasada Republiki Czeskiej w Polsce.

Integralną częścią Międzynarodowych Targów i Konferencji Żeglugi Śródlądowej i Go-
spodarki Wodnej WATERWAYS EXPO 2012 była uroczystość wręczenia Nagrody imie-
nia Komandora Adama Reszki dla Osobowości Roku w kategoriach Żegluga Śródlą-
dowa i Gospodarka Wodna. Obradująca 18.09.2012 kapituła pod przewodnictwem Pana 
Profesora Piotra Mickiewicza z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej przyznała nagrodę w kate-
gorii Żegluga Śródlądowa Panu Kapitanowi Andrzejowi Podgórskiemu za stworzenie 
i redagowanie jedynego w swoim rodzaju serwisu internetowego propagującego rozwój 
żeglugi śródlądowej oraz nagrodę w kategorii Gospodarka Wodna Panu Zbigniewowi 
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Siedlarzowi za zaangażowanie w sprawie stopnia wodnego „Niepołomice” oraz szcze-
gólną aktywność w  monitorowaniu działalności urzędów odpowiedzialnych za prawi-
dłową gospodarkę wodną.


