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Szanowni Państwo! 

Najnowsze wydanie Studiów nad rozwojem Dolnego Śląska zawiera wyniki analizy naukowej 
pt. „Funkcjonowanie Dolnego Śląska w obszarze Nadodrza”. Pracę wykonała Wrocławska Agen-
cja Rozwoju Regionalnego pod kierownictwem naukowym prof. dr. hab. Janusza Zaleskiego. 

Analiza przedstawiona w publikacji jest jednym z wielu głosów w dyskusji dotyczącej proble-
matyki rozwoju Nadodrza. Przedstawia potencjał geograficzny i historyczny makroregionu, 
jego uwarunkowania przestrzenne, gospodarcze i transportowe. Zawiera również istotne 
wskazówki i rekomendacje dla samorządu województwa dolnośląskiego. Dotyczą one m.in. od-
budowy żeglugowych funkcji Odry i polityki bezpieczeństwa w tym makroregionie. W analizie 
szczególną uwagę zwrócono na kontekst wymogów ochrony środowiska i ochrony przeciwpo-
wodziowej.  

Region Nadodrza, ze względu na swoje geopolityczne położenie, od wieków stanowi przestrzeń 
ścierania się kultur, interesów politycznych i gospodarczych. Współcześnie, czerpiąc z uwarun-
kowań swojego położenia, legitymuje się wysokim potencjałem współpracy międzyregionalnej 
i transgranicznej. Dynamiczne zmiany społeczne, demograficzne i gospodarcze generują wy-
zwania, którym sprostać można tym efektywniej, im mocniej zawiązane zostaną więzi partner-
skie między sąsiadującymi w makroregionie Nadodrza regionami. Ważne jest również podjęcie 
kroków zmierzających do poszukiwania nowych szans rozwojowych i wykorzystania posiada-
nych atutów. Na tym tle rysują się możliwości i wyzwania rozwojowe dla Dolnego Śląska.  

 

Zapraszam do lektury. 
 

Rafał Jurkowlaniec 
 

Marszałek 
Województwa Dolnośląskiego 
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1| STRESZCZENIE 

Niniejsze opracowanie zostało wykonane przez zespół Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regio-
nalnego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z umową 
nr DGP/1437/13 z dnia 03.06.2013 r. Poniższa analiza naukowa prezentuje rozwój społeczno- 
-gospodarczy obszaru odrzańskiego, rozumianego jako dorzecze Odry w przypadku zagadnień 
związanych lub zależnych od gospodarki wodnej, jak również rozumianego szerzej jako makro-
regionu Nadodrza, który posiada wymiar społeczno-gospodarczy w układzie regionów europej-
skich. W opracowaniu, obszar Nadodrza został wyznaczony podziałem administracyjnym 7 wo-
jewództw Polski Zachodniej i Południowo-Zachodniej, 3 wschodnich landów niemieckich wraz 
z Berlinem i dwóch krajów (województw) w północnej części Republiki Czeskiej. 

W pracy dokonano delimitacji obszaru Nadodrza oraz przedstawiono jego obecną sytuację spo-
łeczno-gospodarczą oraz potencjały wzrostu, jakimi ten obszar dysponuje obecnie lub jakimi 
będzie dysponował w przyszłości. W tym celu zobrazowano w układzie jednostek statystycz-
nych NUTS2 podstawowe wskaźniki, opisujące potencjał gospodarczy, rynek pracy i inne istot-
ne charakterystyki, które pełnią ważną rolę w budowaniu przyszłości tego obszaru, w tym po-
wierzchnia, ludność, produkt krajowy brutto (PKB), stopa bezrobocia, produktywność oraz 
wartość inwestycji. Ponadto przedstawiono układ sieci osadniczej w podziale na funkcjonalne 
obszary miejskie według klasyfikacji ESPON. Jednocześnie dokonano porównania istotnych pa-
rametrów społeczno-gospodarczych związanych z prowadzeniem proinnowacyjnej polityki 
rozwoju i promowania gospodarki opartej na wiedzy w obszarze Nadodrza, takich jak nakłady 
na B&R i liczba studentów.  

Część pracy poświęcono tematyce uwarunkowań rozwoju obszaru odrzańskiego, wynikającym 
z rozbudowy oraz ograniczeń sieci transportowej i komunikacyjnej. Skupiono się na najważ-
niejszych typach sieci transportowej, w tym: sieci lotniczej, drogowej, kolejowej oraz wodnej, ze 
szczególnym uwzględnieniem Odrzańskiej Drogi Wodnej jako najbardziej wysuniętego na 
wschód odgałęzienia europejskiego systemu dróg wodnych. Ponadto przedstawiono podsta-
wowe kierunki rozwoju układu transportowego dla Nadodrza w kontekście programu rozwoju 
europejskich sieci transportowych TEN-T. 

W kolejnym rozdziale opracowania przedstawiono najważniejsze inicjatywy międzynarodowe 
oraz scenariusze rozwojowe dla obszaru Nadodrza, ze szczególnym uwzględnieniem jego pol-
skiej części. Opisano również możliwości wzmocnienia żeglugowego potencjału rzeki Odry, 
skupiając się na uwarunkowaniach technicznych, społeczno-gospodarczych i ekologicznych 
rewitalizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej. Przedstawiono szereg planowanych do realizacji w ra-
mach Programu dla Odry – 2006 oraz Programu rewitalizacji dróg wodnych w celu przywróce-
nia parametrów eksploatacyjnych wg przypisanych im klas w horyzoncie do 2030 roku inwe-
stycji i zadań w zakresie rozwoju i utrzymania żeglugi śródlądowej, a tym samym poprawy wa-
runków nawigacyjnych na rzece Odrze. 

Kolejnym zagadnieniem poruszonym w pracy były możliwości budowy korzystnych dla Dolne-
go Śląska relacji z najważniejszymi ośrodkami wzrostu makroregionu. Autorzy podkreślili duże 
znaczenie aglomeracji berlińskiej, która zajmuje miejsce centralne, tworząc relacje z ważnymi 
ośrodkami rozwoju Nadodrza, w tym z miastami województwa dolnośląskiego. Poza aglomera-
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cją berlińską do ważnych centrów rozwoju mających duże znaczenie dla Dolnego Śląska zali-
czono największe miasta województw Polski Zachodniej (Szczecin, Poznań oraz konurbacja 
śląska), jak również pozostałe duże ośrodki miejskie Niemiec i Republiki Czeskiej (w tym głów-
nie Drezno, Lipsk, Cottbus, Rostock, Hradec Kralove). Uwagę zwrócono również na szczególne 
znaczenie oddziaływań transgranicznych większych ośrodków miejskich Niemiec i Republiki 
Czeskiej, jak Drezno, Lipsk, Cottbus czy Hradec Kralove. 

W opracowaniu poruszono również kwestię konieczności zapewnienia kohabitacji działań roz-
wojowych i ochrony obszarów sieci Natura 2000 oraz podkreślono znaczenie korytarzy ekolo-
gicznych. Wskazano również źródła i przyczyny powodzi występujących w dorzeczu Odry, ze 
szczególną koncentracją na górnej części dorzecza i dolinie Odry jako obszarów o najwyższym 
ryzyku powodziowym w zlewni, tym samym podkreślając konieczność programowania rozwoju 
społeczno-gospodarczego obszaru odrzańskiego równolegle do zabezpieczenia przed katastro-
falnymi zdarzeniami naturalnymi o dużej skali, jakimi są powodzie na Odrze i Łabie. Wymienio-
no główne typy awarii budowlanych występujących w dorzeczu Odry oraz przedstawiono stra-
tegie, plany i programy działań realizowane obecnie w celu ograniczenia ryzyka powodziowego 
i prawdopodobieństwa awarii budowlanych. 
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2| DELIMITACJA  OBSZARU  I  CHARAKTERYSTYKA 
OBECNEJ  SYTUACJI  SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ 
MAKROREGIONU  NADODRZA 

Pojęcie Europa Środkowa nie jest jednoznacznie zdefiniowane, stanowi ona teren pograniczny 
między Europą Wschodnią a Europą Zachodnią, który według propozycji Międzynarodowej 
Unii Geograficznej obejmuje 9 państw europejskich: Austrię, Czechy, Lichtenstein, Niemcy, Pol-
skę, Słowację, Słowenię, Szwajcarię i Węgry [46]. Unia Europejska stworzyła własny program 
współpracy transgranicznej dla Europy Środkowej, wykorzystując do delimitacji granice regio-
nów europejskich należących do Unii jak: Austria, Czechy, Węgry, Polska, Słowacja, Niemcy 
(Badenia-Wirtembergia, Bawaria, Berlin, Brandenburgia, Meklemburgia-Pomorze Przednie, 
Saksonia, Saksonia-Anhalt, Turyngia), Włochy (Piemont, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Pro-
vincia Autonoma Bolzano/Bozen, Provincia Autonoma Trento, Veneto, Friuli-Wenecja Julijska, 
Emilia-Romagna) oraz spoza Unii obwody ukraińskie: wołyński, lwowski, iwanofrankowski, 
zakarpacki, czerniowiecki. W ujęciu kulturowym Europa Środkowa rozumiana jest jeszcze sze-
rzej, gdyż obejmuje poza wymienionymi już obszarami również tereny swoich długoletnich kul-
turowych oddziaływań historycznych, bazujących na Cesarstwie Rzymskim, Królestwie Węgier, 
Monarchii Habsburskiej i Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 

W każdym z przypadków mamy do czynienia z obszarem o powierzchni około 1 miliona kilo-
metrów kwadratowych, zamieszkiwanym przez więcej niż 150 milionów mieszkańców, co sta-
nowi 28% populacji UE. 

W obszarze tym znajdują się tak istotne ośrodki gospodarczo-polityczne jak Wiedeń, uznawany 
za stolicę Europy Środkowej, Monachium, Budapeszt, Bratysława, Berlin, Praga, Kraków, Medio-
lan, Turyn i Wenecja. Europa Środkowa odzyskała swoje polityczne i społeczno-ekonomiczne 
znaczenie jako jednolity obszar europejski po zmianach politycznych 1989 roku i rozszerzeniu 
Unii Europejskiej w 2004 roku, kiedy to obszar ten znalazł się w całości (poza Ukrainą) w jej gra-
nicach. Od tego momentu Europa Środkowa stała się obszarem bez barier dla przepływu ludzi, 
towarów, usług i kapitału i w tym znaczeniu jest to potencjalny makroregion europejski. Próbą 
emanacji tego obszaru w wymiarze politycznym jest współpraca Polski, Czech, Słowacji i Węgier 
w ramach Grupy Wyszehradzkiej, państw,  które łączy nie tylko sąsiedztwo i podobne uwarun-
kowania geopolityczne, ale przede wszystkim wspólna historia, tradycja, kultura oraz wartości. 

Najdłuższą rzeką obszaru Europy Środkowej jest Dunaj, przepływa z zachodu na wschód przez 
wiele krain europejskich, z których największe to: Wyżyna Bawarska w Niemczech, Kotlina Pa-
nońska na Węgrzech i Wołoszczyzna w Rumunii. Jej dorzecze pokrywa duże rejony Europy Środ-
kowej i Południowo-Wschodniej. Do innych znaczących rzek regionu zalicza się również Odrę, 
której całe dorzecze można niewątpliwie zaliczyć do obszaru Europy Środkowej. Pojęcie dorzecza 
jest delimitacją obszarową w rozumieniu hydrograficznym i nie ma istotnego znaczenia przy ana-
lizach społeczno-ekonomicznych. W tym przypadku istotne są granice polityczne i administracyj-
ne. Z powyższych powodów do analiz społeczno-ekonomicznych konieczne jest zdefiniowanie 
obszaru Nadodrza jako przestrzeni bazującej na granicach hydrograficznych i jednocześnie mają-
cej wymiar społeczno-gospodarczy jako układ państw lub regionów europejskich, prowadzących 
własną politykę i posiadających silne wewnętrzne powiązania gospodarcze. 
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Nadodrze w przestrzeni europejskiej 
 
Rzeka Odra, będąca ważną historyczną osią rozwoju, również obecnie może pełnić funkcje roz-
wojowe dla zachodniej części Polski, wschodnich landów Federalnej Republiki Niemiec oraz 
północnej części Republiki Czeskiej. Do obszaru odrzańskiego, który wyznaczony jest przez 
granice polityczne i relacje ekonomiczne, można zaliczyć również znaczną część Brandenburgii 
i Meklemburgii, Berlin – historyczną i obecną stolicę Niemiec – jeden z najważniejszych ośrod-
ków polityczno-administracyjnych Europy, jak również Saksonię. Funkcjonują zatem dwa ro-
zumienia obszaru odrzańskiego, które będziemy rozróżniać jako dorzecze Odry i Nadodrze: 

1. Dorzecze Odry jako obszar hydrograficzny, o którym mówimy w przypadku zagadnień 
związanych z gospodarką wodną (rys. 1a).  

2. Nadodrze jako obszar Zachodniej Polski, wschodnich landów Niemiec oraz północnych 
obszarów Czech, charakteryzujący się dużymi dysproporcjami w dochodach i standardzie 
życia (rys. 1b). 

 

 
Rys. 1.  Międzynarodowy Obszar Dorzecza Odry (a) oraz obszar Nadodrza bazujący na podziale admini-

stracyjnym (b)  
               

a)                       

 
 

Źródło: [31]. 
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       b) 
 

 
   
Źródło: opracowanie własne na podstawie [63]. 

 
Odra jest szóstą co do wielkości rzeką zlewiska Morza Bałtyckiego. Jej długość wynosi 
854,3 km, z czego w granicach Polski znajduje się 741,9 km. Obszar źródliskowy rzeki położony 
jest w śląsko-morawskiej strefie Sudetów. Odra jest rzeką transgraniczną, z dorzeczem położo-
nym na terytorium Czech, Polski i Niemiec. Obejmuje ono powierzchnię 118 861 km2, w tym 
106 821 km2 znajduje się w granicach Polski (89% pow. dorzecza), 6 453 km2 na terytorium 
Czech (6% pow. dorzecza) oraz 5 587 km2 (5% pow. dorzecza) na obszarze Niemiec. Górski 
charakter reżimu hydrologicznego Odry i jej lewobrzeżnych dopływów sprawia, że jest ona 
rzeką o dużej zmienności przepływów i znacznym potencjale powodziowym [57]. Podział Mię-
dzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry na 6 obszarów (Odra Górna, Środkowa i Dolna, Zalew 
Szczeciński, Nysa Łużycka i Warta) pozwala na zapewnienie przejrzystości oceny stanu wód na 
obszarze dorzecza oraz wsparcia współpracy regionalnej [31]. 

W przypadku analiz rozwoju społeczno-gospodarczego przyjęto pojęcie obszaru Nadodrza, wy-
znaczonego podziałem administracyjnym jednostek posiadających autonomię regionalną, 
w tym zdolność do prowadzenia własnej polityki rozwoju wspieranej własnym budżetem oraz 
środkami przekazywanymi na poziom regionalny przez rządy krajowe i Unię Europejską. Ob-
szar ten obejmuje swoim zasięgiem (rys. 1b) 7 województw Polski Zachodniej i Południowo- 
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-Zachodniej (w tym częściowo woj. łódzkie), 4 wschodnie landy Federalnej Republiki Niemiec 
oraz 6 krajów (województw) w północnej części Republiki Czeskiej i stanowi przestrzeń życio-
wą dla blisko 30 milionów mieszkańców (56,5% to mieszkańcy Rzeczypospolitej Polskiej, 
30,4% mieszkańcy Republiki Federalnej Niemiec oraz 13,1% mieszkańcy Republiki Czeskiej). 

Tak rozumiany obszar Nadodrza na przestrzeni XVIII, XIX i XX wieku znajdował się w rękach 
różnych gospodarzy historycznych. W efekcie powodowało to fragmentaryzację infrastruktury, 
która budowana była w poszczególnych okresach i dostosowywana do aktualnie istniejących 
granic, a także bardzo różny rozwój sieci osadniczej. Na przełomie XIX i XX w., w okresie  
najistotniejszym z punktu widzenia powstawania współczesnej infrastruktury technicznej (ko-
leje, drogi, drogi wodne), największa część Nadodrza pozostawała pod kontrolą niemiecką.  
II wojna światowa zmieniła gruntownie mapę polityczną Nadodrza i negatywnie wpłynęła na 
jego rozwój jako całości pozostającej w strefie tzw. wpływów radzieckich. Ani Odra, ani Nysa 
Łużycka nigdy przed 1945 rokiem nie były granicą czy to pomiędzy państwami, czy pomiędzy 
regionami. Odra zawsze była osią komunikacyjną położonego po obu jej stronach regionu – Ślą-
ska bądź Brandenburgii (a wcześniej ziemi lubuskiej), bądź też Pomorza. Poprowadzenie grani-
cy międzypaństwowej wzdłuż Odry i Nysy Łużyckiej zdemolowało cały ład kulturowy przez 
wieki nad tymi rzekami istniejący. Miasta nadrzeczne uległy podziałowi: Goerlitz-Zgorzelec, 
Guben-Gubin, Frankfurt-Słubice. Przepływ ludzi był bardzo ograniczony, a wszelkie inne dzia-
łania, istotne dla rozwoju społeczno-ekonomicznego, ściśle reglamentowane i kontrolowane. 
Rozwój społeczno-gospodarczy tego regionu był spowalniany również przez stacjonujące od-
działy wojsk radzieckich, głównie w zachodniej części Polski (Północna Grupa Wojsk) oraz na 
terenie NRD, a co za tym idzie przez lokalizację największych baz i poligonów wojskowych w tej 
części Europy [39]. Nadodrze było nie tyle rozwijane gospodarczo, co raczej przygotowywane 
jako główne pole walki w konfrontacji funkcjonujących wówczas bloków militarnych. 

Tak naprawdę dopiero od przemian zainicjowanych przez polski ruch „Solidarność” w 1989 
roku można nieśmiało mówić o obszarze społeczno-politycznym, jakim jest Nadodrze. Sprzyja 
temu zniesienie przez Unię Europejską, do której Polska należy od 2004 roku, granic, a przez to 
także barier na przepływ towarów, usług i kapitału. Na mocy układu z Schengen, w 2008 roku 
zniesione zostały bariery w swobodnym poruszaniu się osób na tym obszarze, a w 2011 roku 
zniesiono również bariery rynku pracy, co stało się dodatkowym czynnikiem jednoczącym re-
giony Nadodrza. Ważnym aspektem dla zasadności prowadzenia dalszych rozważań o spójnym 
obszarze społeczno-gospodarczym był fakt wprowadzenia rzeczywistej autonomii regionalnej: 
od 1991 roku na terenie landów niemieckich, od 1999 roku polskich województw samorządo-
wych i od 2001 roku na terenie krajów samorządowych w Republice Czeskiej. 

Ponieważ zgodnie z rys. 1b do rozważań dotyczących Nadodrza przyjęto całą Saksonię wraz ze 
stolicą regionu Dreznem oraz Brandenburgię, spowodowało to konieczność dołączenia do 
omawianych zagadnień części dorzecza Łaby (rys. 2) jako zlewni dominującej dla tych krajów 
związkowych Niemiec. 

Trzecią delimitacją Nadodrza, zastosowaną w dalszych analizach sytuacji i rozwoju społeczno- 
-ekonomicznego, jest wykorzystanie jednostek statystycznych Unii Europejskiej typu NUTS 2. 
Podejście bazujące na podziale administracyjnym w znaczny sposób redukuje udział dorzecza 
Łaby (rys. 3). Istotną różnicą jest wyłączenie z rozważań zachodniej Saksonii oraz wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego, ekonomicznie bardziej ciążących w kierunku zlewni Wisły 
i podatnych oddziaływań metropolii Warszawskiej. Podział bazujący na standardzie NUTS 2 
pozwala w sposób precyzyjny ukazać potencjał społeczno-gospodarczy obszaru Nadodrza 
w przestrzeni europejskiej. 
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Rys. 2. Dorzecze rzeki Łaby 
 

 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [1]. 
 

Rys. 3. Delimitacja bazująca na podziale regionów zgodnie ze standardem NUTS2 
 

 
 

Źródło: opracowanie własne. 
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Społeczno-gospodarcza charakterystyka Nadodrza 
 

Funkcjonowanie Nadodrza, jako obszaru współpracy transgranicznej w Unii Europejskiej, uwa-
runkowane jest jego obecną sytuacją społeczno-gospodarczą i potencjałem wzrostu, jakim ten 
teren dysponuje obecnie lub będzie dysponował w przyszłości. W niniejszym punkcie przed-
stawione zostaną podstawowe parametry w układzie jednostek statystycznych NUTS 2, opisu-
jące potencjał gospodarczy, rynek pracy i inne ważne charakterystyki, które wydają się być 
istotne w budowaniu przyszłości obszaru Nadodrza. 

Jednym ze wskaźników charakteryzujących obszar Nadodrza jest jego powierzchnia, która wy-
nosi 215 387 km2. Jest to obszar porównywalny do Rumunii (238 391 km2) i równy około 2/3 
terytorium Polski. Największy udział w powierzchni całkowitej obszaru Nadodrza mają regiony 
Polski, w tym największe województwo wielkopolskie (29 826 km2). W przypadku Niemiec naj-
większy udział powierzchniowy przypada na region Mecklenburg-Vorpommern (23 194 km2), 
a w przypadku Czech na region Severovychod (12 441 km2) (Wykres 1). Jest to jednocześnie 
niemal 25% powierzchni Europy Środkowej. 

 
Wykres 1. Powierzchnia całkowita regionów NUTS 2 obszaru Nadodrza 
 

 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [64]. 

 
Istotnym wskaźnikiem charakteryzującym potencjał społeczno-gospodarczy jest liczba ludności 
zamieszkująca regiony Nadodrza – 30 515 426 mieszkańców w roku 2012 (Wykres 2). Wartość 
tego wskaźnika jest porównywalna z ludnością takich krajów, jak Polska (38 538 447 miesz-
kańców) i Rumunia (21 355 849 mieszkańców). Największą liczbę ludności posiada region ślą-
ski (4 626 357 osób), w tym przede wszystkim ludność zamieszkująca samą konurbację śląską 
(2 160 459 osób, GUS 2010). Istotne znaczenie ma w tym przypadku również Berlin z liczbą 
ludności około 3 501 872 osób. Nadodrze to zatem ponad 20% potencjału ludnościowego Eu-
ropy Środkowej.  
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Wykres 2. Ludność regionów NUTS2 obszaru Nadodrza w roku 2012 
 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie [64]. 

 

Największą gęstością zaludnienia charakteryzuje się Berlin (3 921,7 osób/km2), na drugim 
miejscu znajduje województwo śląskie (375,5 osób/km2) z wartością blisko dziesięć razy 
mniejszą. Nie licząc skrajnego przypadku – miasta Berlina – gęstość zaludnienia Nadodrza 
(145,7 osób/km2) kształtuje się na poziomie nieco wyższym od gęstości zaludnienia Czech 
(135,9 osób na km2) i Polski (123,2 osób na km2). 

Podstawowym wskaźnikiem, mierzącym potencjał gospodarczy, jest Produkt Krajowy Brutto 
(globalnie i per capita) oraz dynamika jego zmian. PKB stanowi kryterium umożliwiające regio-
nom otrzymanie wsparcia do celu „konwergencyjnego” kwalifikowano obszary, których PKB 
per capita nie przekraczał 75% przeciętnego poziomu w całej Wspólnocie. Z analizy wartości 
Produktu Krajowego Brutto poszczególnych regionów NUTS 2 Nadodrza (Wykres 3 a i b) wyni-
ka, że największa wartość tego wskaźnika mierzona w milionach euro1 występuje w przypadku 
najmniejszego z regionów – Berlina. Następny w kolejności jest region Brandenburgii oraz wo-
jewództwo śląskie. Sumaryczna wartość PKB w 2010 r. dla całego regionu Nadodrza wynosi 
430 651 mln euro. Z jednej strony wartość ta jest dużo niższa niż PKB Niemiec (2 496 200 mln 
euro), z drugiej natomiast jest wyższa niż wartości tego wskaźnika dla Polski i Czech (odpo-
wiednio 354 616 i 150 275 mln euro). Można również zauważyć, że siła gospodarcza regionu 
Nadodrza koncentruje się w Berlinie, Brandenburgii i w województwie śląskim, a w dalszej ko-
lejności w pozostałych regionach niemieckich i polskich. 

W układzie wskaźnika PKB per capita w odniesieniu do średniej unijnej, w przypadku polskich 
regionów zauważyć można najszybsze tempo zmian w latach 2006–2010. W 2010 roku warto-
ści tego wskaźnika dla polskich regionów są najniższe w całym obszarze Nadodrza. Najlepiej 
w tym przypadku wypadają regiony niemieckie. Średni poziom wskaźnika całego Nadodrza 
w roku 2010 kształtuje się na poziomie 55,4% średniej unijnej. Można zauważyć, że Nadodrze 

                                                           
1  Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1445/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. 

ustanawiające wspólne zasady dostarczania podstawowych informacji w sprawie parytetów siły nabywczej 
oraz ich wyliczenia i rozpowszechniania „Standard Siły Nabywczej” („PPS”) oznacza wspólną umowną jednostkę 
walutową stosowaną w Unii Europejskiej do przeliczeń zagregowanych danych ekonomicznych na potrzeby po-
równań przestrzennych, w taki sposób, aby wyeliminować różnice w poziomach cen między państwami człon-
kowskimi. 
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jest obszarem, który w przeważającej części objęty został polityką spójności UE. Jedynie Berlin 
jest regionem, który jako jednostka statystyczna NUTS2 posiada wskaźnik PKB per capita na 
poziomie wyższym niż średnia europejska. Również w kolejnym okresie finansowania (lata 
2014–2020) obszar Nadodrza będzie podlegał istotnemu wsparciu polityką spójności UE.  

 
Wykres 3. Produkt Krajowy Brutto (PKB) regionów NUTS 2 Nadodrza (a) w mln euro oraz (b) w PPS per 

capita w odniesieniu do średniej unijnej UE27 w latach 2006–2010 
 

 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [62, 64]. 
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Istotnym elementem gospodarczego krajobrazu są charakterystyki rynku pracy. Nadodrze cha-
rakteryzują relatywnie wysokie poziomy stóp bezrobocia, które najwyższy poziom uzyskują 
obecnie w regionach polskich i niemieckich (Wykres 4). W przypadku niemieckich województw 
zauważalny jest duży spadek wartości tego wskaźnika w latach 2008–2012, poziom stopy bez-
robocia w polskich regionach kształtował się w 2012 roku na poziomie około 9,9%. Najniższe 
wartości stopy bezrobocia miały regiony czeskie – średnia wartość to około 8,3% w 2012 roku2. 
Generalnie Nadodrze jest obszarem o stosunkowo dużych zasobach wolnej siły roboczej w Unii 
Europejskiej. Z drugiej strony, tereny, na których zasoby pracy wykorzystywane są najmniej 
efektywnie, to przede wszystkim zdegradowane ośrodki przemysłowe, w sposób chroniczny 
dotknięte masową dezaktywizacją i długotrwałym bezrobociem, a przy tym niekoniecznie nale-
żące do najmniej zamożnych. W tej grupie znalazły się miasta przemysłowe, dla których proce-
sy transformacji oznaczały silną dezindustrializację (miasto Szczecin). 
 
 
Wykres 4. Stopa bezrobocia w regionach NUTS2 Nadodrza w latach 2008–2012 

 

 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [64]. 

 
Ważnym elementem analiz dynamiki rozwojowej są nakłady inwestycyjne. W przypadku 
wskaźnika wartości inwestycji regiony niemieckie wypadają najlepiej wśród wszystkich należą-
cych do Nadodrza i to one generują największe wartości inwestycji tego obszaru (największy 
udział przypada na najmniejszy powierzchniowo Berlin z inwestycjami na poziomie ponad 
13 599 mln euro w roku 2010). Łączna wartość inwestycji wszystkich regionów Nadodrza wy-
nosi około 82 mln euro, co stanowi wartość ponad 12 mld euro wyższą niż wartość wszystkich 
inwestycji w Polsce i ponad 45 mld euro większą niż sumaryczna wartość inwestycji w Cze-
chach (Wykres 5). Zauważyć zatem można nierównomierny rozkład poziomów nakładów 
inwestycyjnych na obszarze Nadodrza.  
 

                                                           
2  Zgodnie z danymi Eurostat, stopa bezrobocia dla Polski, Czech i Niemiec w 2012 wynosiła odpowiednio 10,1%, 

7,0% oraz 5,5%. 
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Wykres 5. Wartość inwestycji w regionach NUTS2 Nadodrza w latach 2006–2010 
 

 
 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie [62, 64]. 

 

Podobnie jak w przypadku poprzedniego indykatora, polskie i czeskie regiony pomimo niskiej 
produktywności w porównaniu z regionami niemieckimi charakteryzują się dużym tempem 
zmian badanego wskaźnika w latach 2000–2010 (Wykres 6). Województwo dolnośląskie 
i wielkopolskie zajmowały czołowe miejsce pod względem największego przyrostu produktyw-
ności w ostatnich dziesięciu latach (przyrost ten wyniósł odpowiednio 17,9 oraz 16,1 pkt proc.). 
Najsłabiej pod tym względem wypadły regiony niemieckie oraz województwo lubuskie, w przy-
padku których nastąpił spadek produktywności lub produktywność jedynie nieznacznie wzrosła. 

 
Wykres 6. Wydajność pracy w regionach Nadodrzańskich w latach 2000 i 2010 (PKB na pracującego w PPS 

(UE=100)) [%] 
 

 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [64]. 
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Podsumowując przedstawioną analizę społeczno-gospodarczego potencjału Nadodrza, dostrzec 
można makroregion europejski o poziomie rozwoju gospodarczego poniżej średniej unijnej 
i dynamice rozwoju powyżej średniej unijnej, który posiada znaczące rezerwy siły roboczej. 
Charakteryzuje się jednocześnie dużym zróżnicowaniem sytuacji gospodarczej i tempa rozwoju, 
wynikającym z dominujących dynamik procesów krajowych.  

 

Sieć osadnicza i potencjał rozwoju gospodarki opartej na wiedzy 

 
Według założeń Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Ochrony [2], kluczowym elementem 
w osiągnięciu zrównoważonego rozwoju, będącego najlepszym sposobem zwiększania konku-
rencyjności Europy w świecie, jest stworzenie policentrycznej struktury osadnictwa w Unii Eu-
ropejskiej. Obszary miejskie są podstawą w rozwoju regionalnym. Pozwalają danemu regionowi 
wykorzystać jego terytorialny potencjał oraz osiągnąć endogeniczny wzrost. Silne sieci obsza-
rów miejskich, poza dotychczasową europejską koncentracją w Europie Zachodniej, powinny 
nie tylko zwiększyć, ale także poszerzyć możliwości gospodarcze.  

W ramach Programu ESPON, na terytorium 29 państw Unii Europejskiej zidentyfikowano 1 595 
funkcjonalnych obszarów miejskich (FUA) z liczbą mieszkańców powyżej 20 000, składających 
się z miejskiego rdzenia oraz sąsiadującej i gospodarczo z nim zintegrowanej strefy. Część 
z tych obszarów, ze względu na specjalizację w wielu sektorach, ma znaczenie krajowe i euro-
pejskie, pozostałe stanowią ośrodki regionalne i krajowe rozwoju. Taki podział pozwolił wy-
odrębnić trzy grupy funkcjonalnych obszarów miejskich: MEGA (Europejskie Metropolitalne 
Obszary Wzrostu) – charakteryzujące się wielofunkcyjnym znaczeniem i istotną rolą we 
wszystkich obszarach branych pod uwagę, tj. podejmowanie decyzji, przemysł, transport, 
uniwersytety i turystyka, FUA o znaczeniu transnarodowym/krajowym oraz FUA zorientowa-
ne regionalnie/lokalnie. Dodatkowy podział wprowadzono dla ośrodków MEGA: silne, poten-
cjalne i słabe [47]. 

Słabe MEGA znajdują się głównie w regionach, gdzie restrukturyzacja gospodarcza i zmiana 
profilu mogłyby zwiększyć perspektywy wzrostu oraz usprawnić funkcjonalne połączenia 
w ramach szerszych sieci. Rysunek 4 przedstawia funkcjonalne ośrodki miejskie zlokalizowane 
w Nadodrzu, zgodnie z klasyfikacją ESPON. 

Układ ważnych ośrodków miejskich o znaczeniu europejskim w obszarze nadodrzańskim, bio-
rąc pod uwagę terytorium całej Unii Europejskiej, jest relewantny (gęstość ośrodków MEGA 
jest znacznie większa niż w rejonie Półwyspu Iberyjskiego i Bałkańskiego). Najważniejszym 
ośrodkiem Nadodrza jest aglomeracja berlińska, uznana za lokomotywę rozwojową wschod-
niej części Europy. W drugiej kolejności duże znaczenie mają polskie ośrodki metropolitalne, 
posiadające rangę słabych MEGA, tzn. Szczecin, Wrocław, Poznań oraz konurbacja śląska. Do-
piero w kolejnej grupie znalazły się takie ośrodki Nadodrza, jak Drezno, Lipsk, Ostrawa, Hra-
dec Kralove i Rostock razem z Opolem i Zieloną Górą jako FUA o znaczeniu krajowym. Należy 
podkreślić, że układ sieci osadniczej Nadodrza jest stosunkowo zrównoważony i jednorodny. 
Lokomotywą całego obszaru jest metropolia berlińska, ale jednocześnie bardzo ważną rolę 
prorozwojową dla tego obszaru odgrywają zewnętrzne ośrodki MEGA drugiego rzędu – Praga 
i Warszawa.  
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Rys. 4. Funkcjonalne obszary miejskie Nadodrza według klasyfikacji ESPON 
 

 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [47]. 

 
Istotnym, z punktu widzenia prowadzenia proinnowacyjnej polityki rozwoju i promowania go-
spodarki opartej na wiedzy, jest poziom nakładów na badania i rozwój (Wykres 7). Należy pod-
kreślić, że na poziomie NUTS 2 jedynie Berlin i Drezno posiadają zadowalający poziom nakła-
dów na B&R – na poziomie przekraczającym 3% wytwarzanego PKB. Najsłabiej w tym zesta-
wieniu wypadają regiony polskie, gdzie nakłady te w większości przypadków nie przekraczają 
0,6% PKB, czyli są 6-krotnie mniejsze. Dlatego, aby zapewnić zrównoważony i jednolity rozwój 
całego obszaru Nadodrza, sytuacja ta powinna ulec zmianie.  

Kolejnym ważnym elementem dla oceny perspektyw nowoczesnego rozwoju i budowania go-
spodarki opartej na wiedzy są wskaźniki charakteryzujące kształcenie na poziomie wyższym. 
W tym przypadku sytuacja jest całkowicie odwrotna w stosunku do nakładów na B&R 
(Wykres 8). Pod względem liczby studentów liderami są 3 polskie regiony (śląskie, wielkopol-
skie i dolnośląskie), które kształcą więcej studentów niż metropolia berlińska. Liczba studen-
tów w 2011 roku dla Nadodrza (wzięto pod uwagę całą Saksonię) kształtuje się na poziomie 
1 263 339 i stanowi o wielkim potencjale rozwojowym regionu, pod warunkiem że w poszuki-
waniu lepszej pracy i warunków do życia nie przemieszczą się oni do innych regionów europej-
skich. 
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Wykres 7. Nakłady na B&R w relacji do PKB w regionach NUT2 Nadodrza w 2009 
 

 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [64]. 

 
 
Wykres 8. Liczba studentów w regionach NUTS2 Nadodrza w latach 2007–2011 
 

 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [64]. 

 
 
Potencjał transportowy i komunikacyjny Nadodrza 
 

Ważnym elementem, w przypadku omawiania kwestii perspektyw rozwoju społeczno- 
-gospodarczego danego obszaru, jest istniejąca sieć połączeń lotniczych, drogowych, kolejo-
wych i wodnych w ujęciu połączeń wewnętrznych i zewnętrznych. Europejskim aktem praw-
nym określającym wizję transportu rzecznego po takich akwenach jak Odrzańska Droga Wodna 
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jest opublikowany w roku 2001 dokument „Europejska polityka transportowa w horyzoncie 
2010 r.: czas na decyzję”, tzw. Biała Księga transportu Unii Europejskiej. Biała Księga określa 
strategię transportową Europy, dokument wzywa do optymalnego wykorzystania istniejących 
zdolności przewozowych sieci oraz do integracji wszystkich sieci związanych z różnymi for-
mami transportu w transeuropejską sieć transportu drogowego, kolejowego, śródlądowego, 
morskiego i lotniczego w przewozach pasażerskich i towarowych oraz transportu kombinowa-
nego. Biała Księga zwraca uwagę, że potencjał żeglugi śródlądowej pozostaje niewykorzystany, 
mimo że posiada ona szereg zalet. Zgodnie z zapisami dokumentu w interesie Europy leży po-
prawa kondycji żeglugi śródlądowej. 

Bardzo ważne znaczenie dla wymiany gospodarczej z otoczeniem zewnętrznym posiadają połą-
czenia, które w przypadku Nadodrza można sprowadzić do funkcjonowania w ramach europej-
skich sieci transportowych TEN-T (Trans-European Transport Network). Analizując rys. 5, moż-
na stwierdzić, że mimo korzystnego, centralnego położenia w Europie, Nadodrze nie jest 
w pełni i satysfakcjonująco ujęte zarówno w istniejącej sieci transportowej, jak i w planowa-
nych nowych przedsięwzięciach. W ramach programu UE rozwoju tych sieci, wśród polskich 
projektów inwestycyjnych większość to projekty studialne lub koncepcyjne, które związane są 
z rozbudową sieci transportowej w Centralnej i Wschodniej Polsce. O wiele lepiej sytuacja wy-
gląda po stronie czeskiej i niemieckiej, gdzie znaczna część projektów to projekty inwestycyjne, 
które jednak nie mają statusu transgranicznego. Poza autostradą A4, biegnącą od granicy pol-
sko-niemieckiej w kierunku wschodnim, niewiele elementów sieci transportowej przekłada się 
na krótkie czasy połączeń. Konieczne jest stworzenie projektów mających na celu poprawę do-
stępności, która jest koniecznym warunkiem rozwoju gospodarczego oraz kluczowym elemen-
tem redukującym dysproporcje w obszarze Nadodrza. Na rys. 6 przedstawione zostały istnieją-
ce połączenia komunikacyjne drogowe i kolejowe, jak również główne porty lotnicze obszaru 
Nadodrza, w układzie głównych połączeń zewnętrznych oraz połączeń wewnętrznych.  
 
 
Rys. 5. Projekty priorytetowe realizowane w ramach Programu TEN-T – Trans-European Transport Network  
 

 
 

Źródło: [70]. 
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Rys. 6. Sieć połączeń komunikacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych obszaru Nadodrza (połączenia lot-
nicze, drogowe i kolejowe) 

 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Sytuacja połączeń wewnętrznych, pod kątem gęstości połączeń, wygląda dobrze, natomiast 
mankamentem w ich przypadku jest jakość oraz stan infrastruktury transportowej.  

Opracowania ESPON, badające trendy związane z dostępnością transportową [47], potwierdza-
ją słabą pozycję regionów Nadodrza. W przypadku transportu lotniczego regiony o najwyższej 
dostępności zlokalizowane są w pobliżu międzynarodowych lotnisk głównych ośrodków me-
tropolitalnych. Ponadto wiele lotnisk, w tym również lotnisko w Berlinie, Warszawie i Pradze, 
kreują wysoką dostępność dla sąsiednich regionów (w skali regionalnej/lokalnej). Najniższą 
dostępność w przypadku połączeń lotniczych mają te tereny Nadodrza, których rozwój gospo-
darczy oparty jest na rolnictwie (m.in. północno-zachodnie województwa Polski, w tym woje-
wództwo zachodniopomorskie i wielkopolskie). W przypadku transportu samochodowego 
i kolejowego sytuacja Nadodrza wygląda znacznie lepiej mimo wciąż funkcjonującej granicy 
dzielącej Europę Zachodnią i Wschodnią wzdłuż granicy polsko-niemieckiej, która jest wyni-
kiem ogromnych różnic w stanie i jakości infrastruktury transportowej. Wśród polskich regio-
nów to właśnie województwa zlokalizowane w Nadodrzu posiadają największą dostępność sa-
mochodową i kolejową wśród wszystkich polskich regionów. 

Badania Europejskiej Sieci Obserwacyjnej Rozwoju Terytorialnego i Spójności Terytorialnej 
pokazały, że w latach 2001–2006 największy wzrost dostępności transportem lotniczym oraz 
samochodowym wśród regionów Nadodrza miał miejsce w północnych regionach czeskich 
i polskich województwach. W przypadku transportu kolejowego w obszarze Nadodrza zmiany 
te następowały jednak zbyt wolno w porównaniu z Europą Zachodnią, średnio na poziomie  
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5–10% w okresie sześcioletnim (zachodnie landy Niemiec odnotowały poprawę na poziomie 
25–30%) [47]. 

Szansą kreowania obszaru Nadodrza w przestrzeni europejskiej jest silny i stabilny rozwój po-
łączeń zewnętrznych i wewnętrznych związany ze zmianami w jakości i funkcjonalności infra-
struktury transportowej. 

Ważnym elementem systemu transportowego jest sieć śródlądowych dróg wodnych. Statystyki 
wykazują wprawdzie 3659,1 km dróg wodnych żeglownych, ale w rzeczywistości liczba fak-
tycznie eksploatowanych dróg wodnych jest znacznie mniejsza [71]. Odra jest rzeką żeglowną 
na odcinku od Kędzierzyna-Koźla (wraz z zaczynającym się w Kędzierzynie-Koźlu Kanale Gli-
wickim) w dół biegu. Na odcinku 186 km od Kędzierzyna-Koźla do Brzegu Dolnego znajdują się 
24 stopnie wodne. Jest to tzw. odcinek Odry skanalizowanej. W budowie znajduje się stopień 
wodny w Malczycach. Poniżej Brzegu Dolnego mamy do czynienia z tzw. Odrą swobodnie pły-
nącą, bez budowli piętrzących. Na odcinku od Brzegu Dolnego do ujścia Warty występują okre-
sowo stany wód uniemożliwiające żeglugę towarową. Najważniejsze porty to: Gliwice (nad Ka-
nałem Gliwickim), Kędzierzyn-Koźle, Opole, Wrocław, Malczyce, Ścinawa, Głogów, Nowa Sól, 
Cigacice, Krosno Odrzańskie, Kostrzyń i Szczecin. Poprzez system kanałów Odra posiada połą-
czenia żeglugowe ze Szprewą i Hawelą. Obecnie Odra jest najlepiej zagospodarowaną drogą 
wodną w Polsce, obsługującą 80% ładunków żeglugi śródlądowej w ruchu krajowym. Funkcja 
transportowa Odry wypełniana jest obecnie (z różnym natężeniem spowodowanym niezado-
walającym stanem technicznym wielu jej odcinków) na odcinkach Szczecin – Berlin oraz Wro-
cław – Kędzierzyn-Koźle. Transport na pozostałych odcinkach Odry jest w głównej mierze za-
leżny od warunków zewnętrznych, związanych z hydrologią dorzecza. Rzeka Odra, zapewniając 
komunikację śródlądową między Górnym i Dolnym Śląskiem a Szczecinem, Niemcami (w tym 
aglomeracją Berlina) oraz europejskim systemem dróg wodnych (rys. 7), może stać się istot-
nym wzmocnieniem szans rozwojowych w całym Nadodrzu i sprzyjać jego integracji gospodar-
czej. Ponadto, ewentualna, choć mało prawdopodobna, realizacja planów budowy kanału Odra– 
–Dunaj lub Odra–Wag, dałaby możliwość znacznego przedłużenia połączenia wodnego do Au-
strii, Węgier i w kierunku Bałkanów.  

Transport wodny ma szansę uzupełniać przeciążony transport drogowy i słabo funkcjonujący 
w układzie transgranicznym transport kolejowy, pod warunkiem że stan drogi wodnej po pol-
skiej stronie będzie odpowiadał standardom istniejącym w państwach Europy Zachodniej. Cał-
kowite koszty transportu śródlądowego i kolejowego, w tym koszty zmian klimatycznych, za-
nieczyszczeń powietrza, energii na wytwarzanie środków i recyklingu, wynoszą [18]: 

• transport wodny: 105–482 euro cent/pojazdo km (72 euro/1000 tkm),  
• kolejowy napęd spalinowy: 374–920 euro cent/pojazdo km (19 euro/1000 tkm), 
• napęd elektryczny: 52–199 euro cent/pojazdo km (17 euro/1000 tkm). 

Wpływ na powyższe różnice w kosztach całkowitych mają głównie poziomy kosztów związa-
nych z emitowaniem zanieczyszczeń w poszczególnych państwach UE, a także poziomy zanie-
czyszczeń przy wytwarzaniu energii elektrycznej. W państwach Unii Europejskiej na transport 
drogowy przypada 75% kosztów zewnętrznych, na kolejowy 15%, a na śródlądowy 10% [18]. 

Sytuacja makroekonomiczna Nadodrza, jak również proces integracji europejskiej, zaostrzają 
konkurencję między regionami. Rywalizacja o pozyskanie zasobów siły roboczej i kapitału 
wpływa na międzynarodowy podział pracy. Procesy zachodzące w gospodarce, jak i uwarun-
kowania komunikacyjno-geograficzne, mają wpływ na kształtowanie się struktur funkcjonalno- 
-przestrzennych. Nowe technologie, wykwalifikowana siła robocza i innowacyjność decydują 
o konkurencyjności regionów. One też wpływają w decydującym stopniu na wzrost szans lub 
minimalizację zagrożeń dla zrównoważonego rozwoju Dolnego Śląska, nie tylko jako regionu   
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Rys. 7. System dróg wodnych Europy 
 

 
 

Źródło: [61]. 

 

UE, ale przede wszystkim regionu Nadodrza. Dlatego jednym z istotnych elementów jest wysoki 
poziom dostępności wykwalifikowanych pracowników. Z kolei tego rodzaju siła robocza fawo-
ryzuje regiony wyposażone w „miękkie“ czynniki lokalizacyjne, takie jak na przykład oferta kul-
turalna czy też otoczenie naukowe. Regiony miejskie, oferujące atrakcyjne warunki życia, mają 
większe szanse przyciągnięcia wysoko kwalifikowanej siły roboczej. Dlatego też rozwój nowych 
technologii przyczynia się do przestrzennej koncentracji aktywności ekonomicznej w aglome-
racjach.  

Na Dolnym Śląsku, podobnie jak w pozostałych miastach i regionach Nadodrza, mamy do czy-
nienia z szeregiem niepokojących procesów demograficznych, które mogą przekształcić się 
w znaczące bariery wzrostu oddziałujące na obecną i przyszłą sytuację społeczno-gospodarczą. 
Powodem niekorzystnych zmian demograficznych w polskich regionach jest m.in. ujemne saldo 
migracji (zwłaszcza zagranicznych) oraz przede wszystkim niezmienny od lat ujemny przyrost 
naturalny. Brak dywersyfikacji działalności przemysłowej w regionie Nadodrza stwarza dużą 
szansę dla rozwoju Dolnego Śląska, na którego terenie występuje wielka różnorodność rodza-
jów aktywności przemysłowej, począwszy od przemysłu wydobywczego, motoryzacyjnego, a na 
produkcji sprzętu AGD, high-tech i farmaceutyków kończąc. Daje to szansę na większą amorty-
zację niekorzystnych szoków w gospodarce globalnej, a także wyższy potencjał w zakresie ab-
sorpcji inwestycji.  

W ostatnich latach zauważalny był wzrost znaczenia sektora przemysłowego w generowaniu 
WDB w regionie – co wynika z aktywności ośrodków wydobywczych o dużym znaczeniu, takich 
jak KGHM Polska Miedź, a także z dużych inwestycji zagranicznych lokowanych m.in. w prze-
myśle motoryzacyjnym, AGD czy elektronicznym, co m.in. ma miejsce dzięki niższym jednost-
kowym kosztom pracy, szczególnie w porównaniu z pozostałymi regionami Nadodrza. 
W związku z powyższym za niezwykle istotne należy uznać działania zmierzające do wzrostu 
konkurencyjności pozacenowej mającej w coraz mniejszym stopniu charakter imitacyjny. Prze-
chodzenie do gospodarki opartej na konkurencyjności pozacenowej jest także istotne dla mło-
dych mieszkańców regionu, w kontekście kreatywnych miejsc pracy hamujących nasilające się 
procesy emigracyjne.  
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Granice państw, które stanowią znaczące uwarunkowanie rozwojowe Dolnego Śląska, powodu-
ją występowanie szeregu asymetrii na styku regionu z pozostałymi obszarami Nadodrza, które 
stanowią zarówno szanse, jak i zagrożenia w prowadzeniu polityki rozwoju obszaru jako cało-
ści, jak i poszczególnych województw. 

Dolny Śląsk dysponuje znacznym w skali Nadodrza potencjałem rozwoju. Ma zróżnicowaną 
gospodarkę, złoża surowców i dobre gleby. Jest atrakcyjny kulturowo, krajobrazowo i inwesty-
cyjnie. Pomimo tak korzystnych wydawałoby się warunków rozwój Dolnego Śląska napotyka na 
szereg barier, które zostały przezwyciężone lub w znacznym stopniu ograniczone w pozosta-
łych regionach Nadodrza, tj. duże obszary Dolnego Śląska są wyłączone z procesów moderniza-
cji i odcięte od miejsc pracy, regionalna sieć transportowa jest w kiepskim stanie, dysonanse 
cywilizacyjne zmniejszają atrakcyjność regionu dla mieszkańców i przyjezdnych.  

Równocześnie pomimo sprzyjających warunków Dolny Śląsk wykazuje najsłabsze skomuniko-
wanie zarówno na zewnątrz, jak i do wewnątrz regionu, co wpływa na wydłużanie czasu dojaz-
du do regionu, w tym z/do ośrodka wojewódzkiego oraz z/do ośrodków subregionalnych. Jest 
to sytuacja wyjątkowo niekorzystna dla regionu szczególnie w sytuacji, kiedy pozostałe regiony 
Nadodrza rozwijają alternatywne szlaki transportowe, nie zaniedbując, tak jak to ma miejsce na 
Dolnym Śląsku, transportu kolejowego (zwłaszcza towarowego). 

Nie mniej istotnym elementem warunkującym rozwój społeczno-gospodarczy Dolnego Śląska 
jest położenie geograficzne, a co za tym idzie możliwość wykorzystania Odry do turystyki wod-
nej, wzrost znaczenia tranzytowego regionu, przy równoczesnym rozwoju multimodalnych 
centrów logistycznych.  

Należy również sprzyjać rozwojowi turystyki. Dolny Śląsk jako obszar przygraniczny jest atrak-
cyjny zarówno dla turystyki miejskiej, spędzania urlopów w górach, jak również dla turystyki 
„łagodnej“. Niezbędne jest opracowanie wspólnej koncepcji rozwoju dla obszarów charaktery-
zujących się podobnymi warunkami fizyczno-geograficznymi.  

Podstawowym celem rozwoju przestrzennego i gospodarczego powinno być stworzenie, w dłu-
gim okresie, obszaru partnerskiej współpracy po obu stronach Odry, jak również skuteczne 
uczestnictwo tego obszaru we współzawodnictwie regionów europejskich. 
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Jednym z obecnie istotniejszych aktów prawnych kształtujących europejskie akweny jest dy-
rektywa 2000/60/EC z 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania 
w dziedzinie polityki wodnej zwana potocznie Ramową Dyrektywą Wodną. Uchwalając Ramo-
wą Dyrektywę Wodną, organy europejskie miały na uwadze integrację zrównoważonego go-
spodarowania wodą z innymi dziedzinami polityk wspólnotowych, takich jak energetyka, 
transport, rolnictwo, rybołówstwo, polityka regionalna i turystyka. Dyrektywa określa, że 
w przypadku międzynarodowego obszaru dorzecza leżącego całkowicie na terenie Wspólnoty 
państwa członkowskie zostały zobowiązane do zapewnienia koordynacji działań w celu stwo-
rzenia jednego planu gospodarowania wodami w dorzeczu.  

Troska o kształt takich rzek jak Odra emanuje nie tylko z prawodawstwa europejskiego. Oenze-
towska Komisja Gospodarcza jest autorem umowy wskazującej drogi wodne o istotnym zna-
czeniu dla gospodarki Europy. Akt nazywany jest Umową AGN. Sygnatariusze przystępujący 
do umowy zobowiązują się do utrzymywania w odpowiednim standardzie określonych  
w umowie akwenów. Jednym z akwenów jest Odrzańska Droga Wodna leżąca na przebiegu 
trasy E-30, która prowadzi ze Sztokholmu, wzdłuż wschodnich szwedzkich wód przybrzeż-
nych, w poprzek Bałtyku do Świnoujścia, Odrą, projektowanym Kanałem Odra-Dunaj do Devina 
koło Bratysławy. Inną arterią związaną z Odrzańską Drogą Wodną jest droga wodna E-20  
łącząca Łabę z Dunajem. 

Pierwszą inicjatywą międzynarodową po 1989 roku w skali Nadodrza był niewątpliwie plan 
Stolpego z 1991 roku jako inicjatywa wspólnego podejścia do rozwoju terenów Niemiec 
Wschodnich i Polski Zachodniej. Inicjatywa ta została chłodno przyjęta przez stronę polską 
i można zaryzykować stwierdzenie, że została błędnie odebrana jako plan przywrócenia nie-
mieckich wpływów na obszarach, które po 1945 roku znalazły się w granicach Polski.  

Ważnymi inicjatywami bilateralnymi dotyczącymi Nadodrza były studia zagospodarowania 
pogranicza polsko-niemieckiego i polsko-czeskiego zrealizowane w połowie lat 90. W przypad-
ku pogranicza polsko-niemieckiego zostało ono zaktualizowane w roku 2002. Studia te pełniły 
i w dalszym ciągu pełnią istotną rolę w scalaniu przestrzeni pograniczy, w szczególności w za-
kresie usuwania wąskich gardeł infrastrukturalnych (przejścia graniczne i mosty) oraz koordy-
nacji rozwoju przestrzennego. Obecnie w dużej mierze funkcje te przejęła współpraca w zakre-
sie koordynowanego planowania przestrzennego ze strony polskich województw, landów nie-
mieckich i krajów czeskich. 

Specyficzną, ale stale obecną od początku lat 90. inicjatywą międzynarodową na obszarze Nad-
odrza jest polityka spójności Unii Europejskiej. Wschodnie landy niemieckie obejmuje ona od 
okresu zjednoczenia Niemiec w 1991 roku, natomiast Polskę i Czechy, poprzez środki inicjaty-
wy INTERREG, w podobnym okresie, a od 2004 roku jako pełnoprawnych członków UE.  
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Problemem w przypadku środków skierowanych w ramach polityki spójności do tzw. Regio-
nów celu 1 jest to, że ich rzeczywistym dysponentem jest rząd krajowy. Od 2007 roku tylko 1/3 
tych środków po polskiej stronie przeszła w rzeczywiste programowanie na poziomie regional-
nym. Środki polityki spójności UE oraz jej pozytywny wpływ na rozwój współpracy transgra-
nicznej są największym motywatorem i motorem dotychczasowej i przyszłej współpracy w ra-
mach Nadodrza. Tak również będzie prawdopodobnie w perspektywie finansowej 2014–2020. 

Ważnym efektem współpracy w zakresie dorzecza Odry było ustanowienie w 1996 roku Mię-
dzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniami. Była to w zasadzie pierwsza 
trójstronna inicjatywa, która została urzeczywistniona i w stabilny sposób funkcjonuje, animu-
jąc współpracę w ramach dorzecza Odry, a więc w ramach Nadodrza. Komisja została powołana 
na podstawie międzynarodowej Umowy podpisanej we Wrocławiu 11 kwietnia 1996 r. między 
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Republiki Czeskiej, Rządem Republiki Federalnej 
Niemiec i Wspólnotą Europejską. Umowa weszła w życie po ratyfikacji 26 kwietnia 1999 r. Se-
kretariat MKOOpZ ma swą siedzibę we Wrocławiu. Powstanie MKOOpZ przyczyniło się 
w dużym stopniu do zapobiegania zanieczyszczeniom wód Odry i Bałtyku, utrzymania i ochro-
ny ekosystemów wodnych i brzegowych, czy zapobiegania i obniżania strat powodziowych. 

Podpisanie 22 sierpnia 1997 r. przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP, Fede-
ralnego Ministra Gospodarki Przestrzennej, Budownictwa i Urbanistyki RFN, Wicepremiera 
i Ministra Ochrony Środowiska Republiki Czeskiej porozumienia dotyczącego prewencyjnej 
ochrony przed powodziami w dorzeczu Odry, stanowiło kolejny istotny krok w wyrażaniu woli 
współpracy rządów trzech krajów w obszarze dorzecza. Inicjatywa Szczecińska stanowiła de-
klarację końcową konferencji na temat prewencyjnej ochrony przed powodziami poprzez pla-
nowanie przestrzenne w dorzeczu Odry, ale jej tezy w znacznym stopniu wykroczyły poza wą-
sko rozumianą problematykę przeciwpowodziową. W deklaracji ministrowie podkreślili m.in., 
że „(...) program ten, z korzyścią dla całej Europy, wykracza poza interesy narodowe Polski, 
Czech i Niemiec i powinien być wzorem nowoczesnych rozwiązań o wymiarze europejskim 
(...)". W treści deklaracji znalazł się również zapis, że skuteczne będą tylko te wspólne przed-
sięwzięcia i działania, które będą miały charakter transgraniczny, będą koordynowane na po-
ziomie narodowym i które przede wszystkim będą zbliżać społeczeństwa trzech krajów, czy-
niąc program kompleksowego zagospodarowania Odry elementem współpracy społecznej oraz 
zbliżenia kulturowego. W deklaracji podkreślono również, że planowane przedsięwzięcia 
obejmą swoim zasięgiem dużą część terytorium Polski, jak również Niemiec i Czech, podpo-
rządkowując interesy każdego z trzech państw kompleksowemu projektowi o europejskim 
wymiarze, a przedsięwzięcia związane z transgraniczną gospodarką przestrzenną powinny być 
podejmowane w oparciu o doświadczenia zdobyte w trakcie międzynarodowej współpracy 
Szwajcarii, Francji, Luksemburga, Belgii, Niemiec i Holandii, dotyczącej prewencyjnej ochrony 
przed powodziami na Renie i Mozie.  

W podpisanej deklaracji ministrowie postanowili powołać grupę roboczą, która stworzy pro-
jekt Transnarodowego Programu Działania w Dorzeczu Odry. Założono, że ten jednolity pro-
gram zawierać będzie konkretne rozwiązania w zakresie: 

• zabezpieczenia finansowego projektu „Odra", który następnie został przyjęty w drodze 
ustawy przez Sejm RP jako wieloletni program pn. Program dla Odry – 2006 oraz trybu ne-
gocjacji z Unią Europejską w sprawie jej partycypacji w kosztach projektu,  

• zintegrowanego programu przestrzennego dorzecza Odry, 
• aktywizacji społeczności lokalnych oraz zbliżenia kulturowego narodów. 

Powyższe porozumienie, wspomagane finansowaniem z UE, na wzór programu po powodziach 
na Renie (program MATRA) dawało nadzieję na nawiązanie daleko idącej współpracy makrore-
gionalnej. Jednak, poza wygenerowaniem współpracy w ramach planistycznego projektu 
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ODERREGIO finansowanego z inicjatywy INTERREG, nie przyniosło oczekiwanej współpracy 
w skali Nadodrza. Prawdopodobnym powodem ograniczonego efektu tego porozumienia był 
fakt, że w 1997 roku po stronie czeskiej i polskiej na poziomie regionalnym nie istniały podmio-
ty prowadzenia polityki regionalnej, które w istotny sposób wspierałyby nadanie działaniom 
podjętym w ramach porozumienia odpowiedniej skali i znaczenia. Ponieważ partnerami reali-
zującymi to porozumienie pozostały administracje centralne Polski, Czech i Niemiec, Inicjatywa 
Szczecińska ograniczyła się do efektów projektów ODERREGIO, a obiecane środki unijne nigdy 
nie zostały pozyskane dla Nadodrza. 

Praktyczną realizacją kierunków działań wytyczonych przez Inicjatywę Szczecińską stał się, 
koordynowany przez Wspólny Departament Planowania Przestrzennego Krajów Związkowych 
Berlina i Brandenburgii, polsko-czesko-niemiecki projekt ODERREGIO. Jego pierwsza faza – 
ODERREGIO I – dotyczyła opracowania „Koncepcji Prewencji Przeciwpowodziowej z uwzględ-
nieniem działań z zakresu gospodarki przestrzennej w dorzeczu Odry”. Projekt był realizowany 
w latach 1999–2001 i korzystał ze wsparcia finansowego Unii Europejskiej w ramach Inicjaty-
wy INTERREG II C. Wyniki ODERREGIO I zaowocowały na szczeblu ministerialnym 29 czerwca 
2001 r. wspólnym oświadczeniem w sprawie prewencyjnej ochrony przeciwpowodziowej na 
Odrze. W oświadczeniu tym zaakceptowano wyniki projektu ODERREGIO i podkreślono, że 
dzięki dobrej i opartej na zaufaniu współpracy wszystkich trzech uczestniczących w projekcie 
państw udało się połączyć wspólną wiedzę o znaczeniu prewencyjnej ochrony przeciwpowo-
dziowej. Jednocześnie podkreślono konieczność przestrzennej i technicznej konkretyzacji ta-
kich dziedzin działalności, jak zatrzymanie wód deszczowych w miejscu ich opadania, retencję 
poprzez techniczną ochronę przeciwpowodziową, utrzymanie i zabezpieczenie istniejących 
terenów retencyjnych, ochronę (obiektów) poprzez techniczną ochronę przeciwpowodziową 
oraz minimalizację możliwych szkód.  

Kontynuacją ODERREGIO I stał się kolejny projekt – ODERREGIO II, który był realizowany 
w latach 2003-2006. Głównym celem tego projektu, współfinansowanego ze środków Inicjaty-
wy Wspólnotowej INTERREG III B, było rozszerzenie opracowanej w pierwszej fazie koncepcji 

do poziomu uzgodnionego na płaszczyźnie transnarodowego programu działań [20]. 

Ważnym etapem współpracy polsko-niemieckiej było powołanie w listopadzie 2003 r. z obu-
stronnej inicjatywy grupy roboczej ds. przestrzennego i gospodarczego rozwoju regionu od-
rzańskiego. Grupa została powołana przez Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej w ramach pol-
sko-niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej. Efektem 
jej prac jest dokument określający stanowiska obu stron nt. przestrzennego i gospodarczego 
rozwoju regionu nadodrzańskiego. Jego treść była konsultowana z marszałkami województw 
nadodrzańskich i ostatecznie przedłożona Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej 
i Przygranicznej w Berlinie 23 czerwca 2004 r. 

Przygotowany przez grupę roboczą dokument wyraźnie podkreśla, że zasadniczym celem pod-
jętej inicjatywy jest wzmocnienie poszerzonego polsko-niemieckiego obszaru przygranicznego 
wzdłuż Odry jako przyszłego wspólnego transgranicznego regionu gospodarczego. W doku-
mencie zaznacza się, że wymaga to rozszerzenia dotychczasowego podejścia skoncentrowanego 
na planowaniu dróg wodnych i podkreślanie powiązań geograficzno-gospodarczych oraz kom-
pleksowe rozpatrywanie tego pasma rozwojowego na rzecz wspólnej przyszłości regionów. 
Zgodnie z tym rozszerzonym podejściem Odra powinna zostać zdefiniowana nie tylko jako ob-
szar przyrodniczy lub droga wodna, ale także jako oś transgranicznego obszaru gospodarczego, 
kształtowanego w zrównoważony sposób z uwzględnieniem prewencyjnej ochrony przeciw-
powodziowej, różnorodności dróg transportowych i konkurencyjnej sieci miejskiej i osadniczej. 
W dłuższym horyzoncie czasowym podjęta inicjatywa jest podporządkowana perspektywom 
rozwojowym stopniowego uspójniania się obszaru pomiędzy ośrodkami miejskimi: Berlinem – 
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Szczecinem – Poznaniem (Frankfurtem n. Odrą – Cottbus – Gorzowem Wielkopolskim – 
Zieloną Górą) – Wrocławiem – Opolem – Dreznem, których strefy oddziaływania obejmują 
obszar nadodrzański i które wspólnie ponoszą odpowiedzialność za rozwój całego obszaru. 
Biorąc pod uwagę zaznaczające się tendencje, główne przedsięwzięcia infrastrukturalne mające 
na celu rozwój transportu (w tym przedsięwzięcia związane z rozbudową dróg transportowych 
zawarte w Federalnym Planie Rozwoju Dróg Transportowych z 2003 r. i Programie dla Odry – 
2006), ochronę środowiska, ochronę przeciwpowodziową jako komponentów rozwoju regio-
nalnego, już obecnie należy oceniać z punktu widzenia ich znaczenia gospodarczego dla polsko- 
-niemieckiego regionu odrzańskiego jako całości. Podejmowane po obu stronach przedsięwzię-
cia nie mogą ze sobą konkurować, lecz powinny być postrzegane jako sensowne uzupełnienia 
względem siebie. Przy ich ocenie konieczne jest kompleksowe podejście z uwzględnieniem 
wszystkich rodzajów transportu. Istotnym celem jest przy tym efektywniejsze wykorzystanie 
dostępnych środków (unikanie redundancji, minimalizowanie kosztów, efektywność krótko- 
i średniookresowa – ewentualnie rozwiązania stopniowe, minimalizacja zanieczyszczeń środo-
wiska). Należy również zaznaczyć, że wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia w dziedzinie in-
frastruktury transportowej powinny zostać poddane ocenie ekonomicznej i ocenie oddziaływa-
nia na środowisko według standardów UE. Na tej podstawie Polska i Niemcy będą mogły 
wspólnie efektywniej wykorzystywać środki unijne. 

W dokumencie wypracowanym przez grupę roboczą podkreśla się również, że Ustawa Program 
dla Odry – 2006 to dalekosiężny, długoterminowy narodowy program Rzeczypospolitej Polskiej 
na rzecz poprawy ochrony przeciwpowodziowej w całym systemie rzecznym Odry, poprawy 
jakości wody, środowiska przyrodniczego oraz żeglowności. W kontekście podjętej inicjatywy 
istnieje pilna potrzeba zintegrowania Programu dla Odry – 2006, w szczególności na wspólnym 
odcinku granicznym, z zamierzeniami strony niemieckiej i równoczesne dostosowanie do wy-
mogów polityki pomocy UE. Działania te mają stworzyć możliwości, aby oba państwa we wza-
jemnej współpracy w większym zakresie występowały o przyznanie istniejących środków UE 
na działania w tym wspólnym regionie nadodrzańskim, przewidziane m.in. tym Programem. 
Modernizacja zabudowy regulacyjnej i jej rozbudowa na Odrze granicznej uzgodniona została 
między Polską a Niemcami. W wyniku tych ustaleń przeprowadzono jednolitą ocenę i uzgod-
niono tożsame rozwiązania. 

Rezultaty prac grupy roboczej ds. przestrzennego i gospodarczego rozwoju regionu odrzań-
skiego znalazły odzwierciedlenie w Komunikacie Końcowym XV posiedzenia polsko- 
-niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej z dnia 
23 czerwca 2004 r. w Berlinie. Komisja Międzyrządowa przyjęła dokument opracowany przez 
grupę, podkreślając, że identyfikuje on potrzebę współpracy przy opracowywaniu wspólnej 
strategii rozwojowej. W Komunikacie podkreślono, że w obliczu unijnych polityk wyrównywa-
nia dysproporcji rozwojowych regionów, przydatnym będzie przygotowanie takiej właśnie 
wspólnej strategii rozwojowej dla regionu pogranicza Polski i Niemiec. Komisja Międzyrządowa 
zaproponowała również, że w przyszłości wszelkie plany dotyczące zamierzeń infrastruktural-
nych powinny wspierać i wzmacniać regionalny wzrost gospodarczy, zatrudnienie oraz inno-
wacyjność regionu, którego osią jest rzeka Odra.  

Tezy dokumentu przyjętego przez grupę roboczą ds. przestrzennego i gospodarczego rozwoju 
regionu odrzańskiego znalazły się także w zaleceniach Komisji na polsko-niemieckie konsulta-
cje międzyrządowe w Krakowie 4 listopada 2004 r., w których podkreślono m.in., że „(...) pol-
sko-niemieckie pogranicze po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r. 
może odgrywać ważną rolę przy scalaniu starych i nowych państw członkowskich UE. Na jego 
rzecz muszą zostać podjęte w politycznym wymiarze wspólne wysiłki Polski i Niemiec tak, aby 
mogło ono zapewnić sobie miejsce w Unii Europejskiej, odpowiadające jego możliwościom  
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gospodarczym i kulturalnym (...)” a „(...) rozwój gospodarczy i infrastrukturalny regionu gra-
nicznego jest dla Polski i Niemiec pilnym i wspólnym wyzwaniem (...)". 

Grupa robocza ds. przestrzennego i gospodarczego rozwoju regionu odrzańskiego zintegrowała 
w swoim stanowisku wyniki wypracowane przez dotychczas istniejące gremia polsko- 
-niemieckie i stworzyła ogólnoprzestrzenną, interdyscyplinarną platformę na rzecz rozwoju 
obszaru nadodrzańskiego. Naturalnym i konsekwentnym krokiem powinno być, co zostało 
m.in. podkreślone w wyżej przytoczonym Komunikacie Końcowym XV posiedzenia polsko- 
-niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej z dnia 
23 czerwca 2004 r. w Berlinie, opracowanie wspólnej strategii rozwoju regionu nadodrzańskiego.  

Obecnie można, dostrzec, że w obszarze Nadodrza nie funkcjonują aktywnie inicjatywy, które 
w jakiś sposób wspierałyby współpracę w całym obszarze. Mamy do czynienia wyłącznie z bila-
teralną współpracą landów i polskich województw oraz czeskich krajów i polskich województw 
samorządowych. Dodatkowo strona niemiecka aktywnie promuje projekt „Dom Współpracy 
Polsko-Niemieckiej”, który jest inicjatywą Kancelarii Premiera Brandenburgii, w ramach której 
dochodzi do regularnych spotkań polsko-niemieckich. Strategia taka dotychczas nie została 
opracowana. 

Można stwierdzić, że w chwili obecnej nie ma w obiegu ważnej i obiecującej wspólnej inicjaty-
wy dla całego obszaru Nadodrza i taka sytuacja nie napawa optymizmem. W zaistniałej sytuacji 
braku inicjatyw dotyczących Nadodrza, jako całości, mamy do czynienia z różnymi projektami 
jednostronnymi, kreującymi własne koncepcje rozwoju całości Nadodrza lub jego krajowych 
części. Możemy tutaj mówić raczej o konkurencyjności niż o współdziałaniu partnerów w ra-
mach makroregionu Nadodrza. Przykładem może być inicjatywa wykreowania korytarza CETC 
(Central European Transport Corridor) jako elementu sieci TENT, będącego pierwszą inicjatywą 
polską w obszarze Nadodrza, oraz projektu Sonora – niemieckiej koncepcji dla Nadodrza na 
korytarz północ–południe.  

Innym przejawem przewagi racji konkurowania nad racjami współpracy jest wieloletnia dys-
kusja na temat odtworzenia żeglugi na Odrze i budowy równolegle do Odry po stronie niemiec-
kiej drogi wodnej HoFrieWa. W efekcie dyskusje na temat odtworzenia żeglugi na Odrze, nawet 
wyłącznie dla celów zapewnienia ochrony przed zatorami lodowymi i powodziami zimowymi, 
prowadzone są w długich horyzontach, niewskazujących na traktowanie problemu jako priory-
tetowego do rozwiązania.  

Działające w obszarze przygranicznym instytucje i stowarzyszenia chętnie nawiązują współ-
pracę transgraniczną. Formy kooperacji są zróżnicowane. Obok licznych projektów w ramach 
INTERREG należy wymienić umowy partnerskie między miastami i gminami oraz cztery euro-
regiony (Szprewa-Nysa-Bóbr, Pro Europa Viadrina, Pomerania i Euroregion Nysa). Poza tym 
istnieje wiele inicjatyw wspierających zakładanie przedsiębiorstw na obszarze przygranicznym, 
czy też organizacji w postaci Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Wspierania Gospodarki w Go-
rzowie Wlkp. oraz Izb Przemysłowo-Handlowych. Współpracę nawiązują również instytucje 
z sektora edukacji oraz badań naukowych. Szczególnymi przykładami polsko-niemieckiej koo-
peracji są Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie n. Odrą oraz dysponujące ponadgra-
nicznym campusem Collegium Polonicum w Słubicach. 

Obecne scenariusze rozwojowe dla obszaru Nadodrza są opracowywane raczej przez ośrodki 
zewnętrzne, niż powstają w efekcie współpracy podmiotów władz publicznych Nadodrza. Przy-
kładem mogą być prace ESPON [42], gdzie w ramach trzech przedstawionych scenariuszy roz-
wojowych dla Europy, jedynie jeden można uznać jako uwzględniający aspiracje i możliwości 
rozwojowe Nadodrza (rys. 8). 
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Rys. 8. Scenariusze Rozwojowe – Atlas ESPON 
 

 
 

Źródło: [42]. 

 
Jest to jednocześnie jedyny scenariusz, w którym obszar Nadodrza jest zaliczony do obszaru 
rozwojowego Europy. Wydaje się, że warto podjąć działania, aby właśnie ten scenariusz, a nie 
pozostałe, gdzie Nadodrze zostaje poza głównym nurtem rozwoju europejskiego, został urze-
czywistniony. Do tego potrzebna jest współpraca wszystkich władz regionalnych z obszaru 
Nadodrza. W światowym współzawodnictwie dotyczącym ramowych warunków lokalizacyj-
nych coraz mniejsze znaczenie mają obszary wydzielone jedynie pod względem administracyj-
nym. Jednocześnie rośnie rola terenów delimitowanych funkcjonalnie. W efekcie wzrasta zna-
czenie, opracowanych przez społeczności zamieszkujące sąsiadujące obszary, wspólnych stra-
tegii rozwojowych. W sytuacji, gdy granice tracą na znaczeniu, niezwykle ważne staje się dla 
rozwoju regionalnego wzajemne dopasowanie strukturalne. Przy wykorzystaniu infrastruktury 
publicznej możliwe są w regionie przygranicznym efekty integracyjne, których realizacja w in-
nych miejscach byłaby niemożliwa. 
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Żegluga śródlądowa w Polsce, pomimo korzystnych warunków naturalnych oraz sprzyjających 
uwarunkowań geograficznych, ma marginalne znaczenie w całym krajowym systemie transpor-
towym, co powoduje, że skutecznie oddzielamy system dróg wodnych Europy Zachodniej od Eu-
ropy Wschodniej [22]. W skutek znacznych zaniedbań hamujących rozwój infrastruktury dla 
rzecznego transportu śródlądowego widoczne są obecnie nawet kilkudziesięciokrotne różnice 
w wielkości pracy przewozowej żeglugi w Polsce i w krajach Europy Zachodniej. Jedną z głów-
nych barier w rozwoju transportu rzecznego w kraju jest obecny stan techniczny kanałów żeglu-
gowych. Na ponad 3,5 tys. km sieci dróg wodnych w Polsce jedynie 5% spełnia kryteria stawiane 
drogom wodnym klasy IV, V i wyższym i są to niepołączone odcinki Wisły oraz Odra na odcinkach 
Szczecin–Berlin oraz Wrocław–Kędzierzyn-Koźle. Transport na pozostałych odcinkach Odry jest 
w głównej mierze zależny od warunków zewnętrznych, związanych z hydrologią dorzecza. 
Dla porównania odsetek dróg wodnych tych samych kategorii wobec reszty sieci dróg wodnych 
wynosi np. w Belgii – 55% w Holandii – 50% czy w Niemczech – 70% [16].  

Wieloletnie zaniedbania infrastrukturalne szlaku żeglugowego na Odrze doprowadziły w efek-
cie do upadłości stoczni oraz portów rzecznych obsługujących ruch towarowy na rzece, a tym 
samym wpłynęły na likwidację miejsc pracy z nimi związanych. To z kolei spowodowało utratę 
miejsc pracy w obsłudze ruchu żeglugowego. Problemem jest również zmiana przeznaczenia 
terenów zajmowanych dotychczas przez stocznie i porty, co będzie stanowić dodatkowe utrud-
nienie w odtworzeniu żeglowności na Odrze. Dodatkowymi barierami, nie licząc złego stanu 
infrastruktury hydrotechnicznej, są mosty o konstrukcjach utrudniających swobodny przepływ 
statków (rys. 9).  

Rzeka Odra o łącznej długości 742 km stanowi jeden z najdłuższych szlaków wodnych w Euro-
pie. Pod względem regulacji, zabudowy hydrotechnicznej oraz warunków żeglugowych dzieli 
się na trzy odcinki [22]: 

• Racibórz–Kędzierzyn-Koźle – niewykorzystywany żeglugowo odcinek o długości 44,4 km, 
• Kędzierzyn-Koźle–Brzeg Dolny – 228,3 km Odry skanalizowanej, gdzie zagwarantowana 

jest stała głębokość tranzytowa 1,8 m niezależnie od naturalnych przepływów na rzece, 
• Brzeg Dolny–Szczecin – 459,4 km Odry swobodnie płynącej, gdzie nie jest utrzymywana 

nawet minimalna głębokość tranzytowa 1,3. 



MOŻLIWOŚCI  WZMOCNIENIA  ŻEGLUGOWEGO  POTENCJAŁU  RZEKI  ODRY (analiza uwarunkowań  
technicznych, społeczno-gospodarczych i ekologicznych rewitalizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej) 

34

Rys. 9.  Lokalizacja mostów na rzece Odrze 
 

 
 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Nieżeglowny odcinek Odry ma długość 51,2 km i prowadzi od granicy państwowej z Republiką 
Czeską do Raciborza. Odcinek od Brzegu Dolnego do ujścia Nysy Łużyckiej stanowi wąskie gar-
dło ODW, gdzie w okresach charakteryzujących się niewielkimi opadami  możliwa jest jedynie 
eksploatacja jednostek przy zanurzeniu do 1,10 m. Powoduje to nieopłacalność przewozów, 
a tym samym wykluczenie przewozów długodystansowych. 

Budowa Odrzańskiej Drogi Wodnej rozpoczęła się w 1874 roku, kiedy to wykonano pierwsze 
znaczące prace regulacyjne, uzyskując głębokość 1,0 m. W latach 1891–1895 skanalizowano 
górny odcinek Odry od Koźla do ujścia Nysy Kłodzkiej o długości 80 km. Następnie w latach 
1907–1915 skanalizowano dalszy odcinek rzeki do Rędzina. W 1958 roku oddany do użytku sto-
pień w Brzegu Dolnym wydłużył Odrę skanalizowaną do 186 km, a w 1997 roku rozpoczęto bu-
dowę kolejnego stopnia w Malczycach. Na pozostałej długości Odra jest rzeką regulowaną [22]. 

W 1980 roku zostały odnotowane maksymalne przewozy żeglugą śródlądową, które wyniosły 
22,2 mln ton [69]. W latach 1991 i 1992 transport żeglugą zmniejszył się do 5,5 mln ton, 
a w roku 1993 żegluga na odcinku Wrocław–Szczecin została praktycznie wstrzymana. Kolejne 
lata przyniosły pewien wzrost w przewozie ładunków do 10,5 mln ton w roku 2000 oraz 
9,6 mln ton w roku 2005 [22]. W 2012 roku przewozy transportem wodnym wynosiły nieco 
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ponad 4,5 mln ton [69]. Struktura ładunków zależna jest w dużym stopniu od działalności pro-
dukcyjnej danego regionu. Najczęściej transportowany jest węgiel, koks, stal, drewno, nawozy 
azotowe, cement, wapno, zboże, materiały budowlane, rudy żelaza, kruszywa, złom, wyposaże-
nie fabryk, konstrukcje i urządzenia wielkogabarytowe i chemikalia [22]. 

Obserwując natężenie ruchu żeglugowego na Odrze na podstawie śluzowań w Brzegu Dolnym 
w latach 1973–2008, największa liczba prześluzowanych w obu kierunkach statków miała 
miejsce w 1985 roku – prześluzowanych zostało wtedy 7 185 statków. Obecnie śluzowana ilość 
statków to zaledwie ok. 5–6% ilości statków śluzowanych przed rokiem 1989 [56]. Z danych 
RZGW we Wrocławiu wynika, że liczba dni żeglownych w latach 1997–2008 kształtowała się na 
poziomie 121–304. W roku 2009 zanotowano jedynie 86.  

Warunki hydrologiczne na Odrze ukształtowane zostały wykonaniem szeregu prac regulacyj-
nych oraz budową kanałów w XVIII–XX wieku, przystosowujących rzekę do żeglugi. Prace te 
spowodowały znaczne skrócenie długości Odry, co przyczyniło się do przyśpieszenia spływu 
wód w rzece. W efekcie stabilna żegluga na Odrze może mieć miejsce jedynie przy wykorzysta-
niu pojemności użytkowych istniejących zbiorników retencyjnych. Wykorzystanie tej pojemno-
ści nie może odbywać się kosztem zwiększania ryzyka powodziowego. Niewykorzystana po-
jemność użytkowa zbiorników retencyjnych w wysokości 232 mln m3, przy dobrym sterowaniu 
odpływem ze zbiorników, może zapewnić żeglowność w latach mokrych i przeciętnych. Dla 
zapewnienia żeglowności na Odrze w latach suchych wskazane jest zwiększenie retencji po-
przez budowę nowych zbiorników retencyjnych [3].  

Analizując stan i jakość połączeń komunikacyjnych w obszarze Nadodrza, należy wspomnieć 
o historycznych oraz istniejących barierach utrudniających funkcjonowanie tych połączeń. 
W przypadku transportu drogowego i kolejowego barierą taką jest niewątpliwie funkcjonalna 
niespójność infrastruktury kolejowej, która przerzuca dominującą część transportu transgra-
nicznego na transport drogowy. Podobnie, perspektywy rozwoju śródlądowego transportu 
wodnego są ściśle uzależnione od modernizacji infrastruktury śródlądowych dróg wodnych, 
a zwłaszcza Odrzańskiej Drogi Wodnej (ODW). Transport ładunków ma duże szanse dynamicz-
nie rozwijać się na ODW, która jeszcze przez wiele lat będzie jedyną drogą wodną o znaczeniu 
transportowym w Polsce. Na pozostałych drogach wodnych transport wodny będzie miał raczej 
znaczenie lokalne. Wynika to z kilku powodów. Po pierwsze Odra jest bezpośrednio połączona 
z systemem dróg wodnych Europy i stanowi element Środkowoeuropejskiego Korytarza Trans-
portowego CETC-ROUTE65. Ponadto szereg regionów o dużej podaży ładunków położonych 
jest wzdłuż Odry. Nie bez znaczenia jest również fakt, że z Odrą związane są regiony Polski ma-
jące znaczący udział w wymianie zagranicznej [22]. 

Odra poprzez kanały Odra-Hawela oraz Odra-Szprewa połączona jest z systemem dróg wod-
nych Europy Zachodniej, jednak obecnie jej znaczenie w usługach transportowych w ramach 
Unii Europejskiej jest marginalne. Wpływa to bezpośrednio na wzrost kosztów wytwarzania 
i transportu polskich towarów (transport drogowy, kolejowy bądź lotniczy). 
 

 
Możliwości wzmocnienia żeglugowego potencjału Odrzańskiej Drogi Wodnej 
 

Modernizacja Odrzańskiej Drogi Wodnej oraz uzyskanie co najmniej III klasy żeglowności na 
Odrze swobodnie płynącej (zaleceniem organizacji międzynarodowych jest uzyskanie IV klasy 
żeglowności wg klasyfikacji ONZ) w sposób znaczący wpłynęłoby na wzrost znaczenia Polski 
w wymianie zagranicznej, pełną integracje z europejskim systemem dróg wodnych, rozwój por-
tów śródlądowych, centrów logistycznych, stoczni rzecznych, redukcję emisji zanieczyszczeń do 
atmosfery, jak również wzrost gospodarczy regionów nadodrzańskich oraz rozwój transportu 
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intermodalnego. Uwzględniając wszystkie te aspekty, modernizacja ODW jest niezbędna ze 
względu na gospodarkę (rozwój regionów, redukcja kosztów związanych z transportem i logi-
styką), politykę (pełna integracja z europejskim systemem dróg wodnych) oraz ekologię (re-
dukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery). 

Jednym z najważniejszych dokumentów mających wpływ na poprawę funkcji transportowych 
rzeki oraz jej znaczenia gospodarczego jest Program dla Odry – 2006 [33], który jako średnioo-
kresowa strategia modernizacji Odrzańskiego Systemu Wodnego został przyjęty w 2001 roku 
do realizacji ustawą sejmową. Głównym celem wskazanym w Programie dla Odry – 2006 jest 
„wzrost bezpieczeństwa przeciwpowodziowego z zachowaniem zasady zrównoważonego roz-
woju terenu całego dorzecza oraz poszanowaniem bogatych na tym obszarze zasobów przyro-
dy i niepogarszania stanu środowiska”.  

Zakres prac wskazanych w Programie pozwoli na uzyskanie stabilnych warunków żeglugowych 
i przewóz ładunków rzędu 20 mln ton rocznie3. Najniższe głębokości tranzytowe oraz zakola 
o promieniach mniejszych niż 500 m występują na odcinku Brzeg Dolny–ujście Kaczawy (ujście 
Nysy Łużyckiej), który spełnia wymagania klasy II.  W przypadku odcinków poniżej ujścia Nysy 
Łużyckiej głębokości tranzytowe oraz dopuszczalna żegluga, w stosunku do sezonu nawigacyj-
nego liczonego od 1 stycznia do 31 grudnia (nie uwzględniając okresu zalodzenia i zamknięcia 
żeglugi), wynosiły odpowiednio [22]:  

1. Odcinek od ujścia Nysy Łużyckiej do ujścia Warty: głębokość powyżej 1,4 m – 52,8% sezo-
nu nawigacyjnego, dopuszczalna żegluga – 85,6% sezonu nawigacyjnego, 

2. Odcinek od ujścia Warty do Hohensaaten: głębokość powyżej 1,4 m – 70% sezonu nawi-
gacyjnego, dopuszczalna żegluga – 87% sezonu nawigacyjnego. 

Prace modernizacyjne, oprócz zapewnienia stabilnych warunków eksploatacyjnych, wpisywać 
się muszą w strategię rozwoju transportu wodnego w Unii Europejskiej. Biorąc pod uwagę za-
pisy Programu dla Odry – 2006 w zakresie rozwoju i utrzymania żeglugi śródlądowej, w celu 
poprawy warunków nawigacyjnych należy zrealizować szereg inwestycji wymienionych poni-
żej, z czego dwa pierwsze stanowią zadania obligatoryjne [33]: 

1. Dokończenie budowy stopnia wodnego Malczyce oraz budowa stopnia Lubiąż. 
2. Przebudowa jazów: Chróścice, Ujście Nysy i Oława. 
3. Odtworzenie i modernizacja szlaku żeglugowego na Odrze swobodnie płynącej. 
4. Remont i modernizacja śluz i szlaku żeglownego na Kanale Gliwickim oraz śluz pociągo-

wych na Odrze skanalizowanej. 
5. Opracowanie i wdrożenie systemu monitorującego głębokości tranzytowe na Odrze swo-

bodnie płynącej. 
6. Opracowanie zasad prowadzenia i finansowania prac związanych z pogłębianiem odcin-

ków limitujących głębokości tranzytowe. 
7. Opracowanie prożeglugowych zasad wykorzystania zbiorników retencyjnych zlokalizo-

wanych w dorzeczu Odry. 
8. Likwidacja zakoli o promieniach poniżej 500 m. 

Modernizacja Odrzańskiej Drogi Wodnej powinna zakładać osiągnięcie parametrów klasy 
co najmniej III. W tym celu oprócz dokończenia budowy stopnia wodnego Malczyce istotne jest 
również wykonanie prac związanych z modernizacją Kanału Gliwickiego, modernizacja śluz 
odrzańskich (Bartoszowice, Rogów, Dobrzeń, Janowice, Zacisze, Lipki, Brzeg, Wróblin, Groszo-
wice, Krapkowice, Krepa i Januszkowice) i jazów odrzańskich (Wróblin, Zwanowice, Januszko-

                                                           
3  W 2012 r., zgodnie z informacjami Głównego Urzędu Statystycznego, przewóz ładunków śródlądowym trans-

portem wodnym wyniósł 4,6 mln t. 
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wice, Janowice, Opatowice, Zawada, Dobrzeń, Groszowice, Kąty, Krępa, Krapkowice i Opole) 
oraz modernizacja stopni wodnych (Brzeg Dolny, Chróścice, Ujście Nysy). 

Program dla Odry – 2006 zakłada realizację powyższych zadań w ramach pierwszego etapu 
prac modernizacyjnych i odtworzeniowych zabudowy realizacyjnej. Kolejny etap planowany 
jest na lata 2015–2025 na podstawie aktualnej listy miejsc limitujących głębokość tranzytową. 

Prace realizowane i planowane są zgodne z ustaleniami wspólnej polsko-niemieckiej koncepcji 
modyfikacji zabudowy regulacyjnej. Ponadto istotnym założeniem w ramach realizowanych 
przedsięwzięć jest traktowanie rzeki Odry jako integralnego elementu systemu transportu 
wodnego o ustalonych parametrach eksploatacyjnych. Polityka Unii Europejskiej zakłada reali-
zację pewnych dodatkowych przedsięwzięć niewymienionych wcześniej, m.in. zwiększanie 
prześwitu pod mostami do min. 5,25 m (wartość wymagana dla transportu dwóch warstw kon-
tenerów), lobbing budowy kanału Odra–Łaba–Dunaj, wsparcie rozwoju portów śródlądowych 
i przekształcania ich w centra logistyczne, wsparcie modernizacji obecnie eksploatowanej floty 
śródlądowej oraz promocja budowy floty nowej generacji. Należy również dodać, że istnieje 
ścisła zależność pomiędzy żeglugą, a ochroną powodziową. Duża część inwestycji hydrotech-
nicznych, zapewniając lepsze warunki dla żeglugi śródlądowej, spełnia również warunki ochro-
ny przeciwpowodziowej.  

Jak wskazano w Programie rewitalizacji dróg wodnych, w celu przywrócenia parametrów eks-
ploatacyjnych wg przypisanych im klas w horyzoncie do 2030 roku [22], podstawowym celem 
wszystkich przedsięwzięć na ODW powinno być: 

• zapewnienie stabilnych warunków eksploatacyjnych, 
• sprostanie wymogom polityki transportowej UE w zakresie rozwoju śródlądowego trans-

portu wodnego, 
• rozwój żeglugi jako element zintegrowanego planowania przestrzennego kraju 

i regionów,  
• bezpieczeństwo powodziowe, 
• utrzymanie ODW w ramach integralnej części Paneuropejskiego Korytarza Transporto-

wego. 

Celem Programu rewitalizacji dróg wodnych dla przywrócenia parametrów eksploatacyjnych 
wg przypisanych im klas w horyzoncie do 2030 roku dla ODW jest osiągnięcie na Kanale Gli-
wickim, Odrze skanalizowanej oraz Odrze swobodnie płynącej parametrów III klasy dróg wod-
nych, z możliwością jej rozbudowy i modernizacji. Założeniem Programu jest przywrócenie Od-
rzańskiej Drodze Wodnej dawnych parametrów eksploatacyjnych w celu zapewnienia utrzy-
mania żeglugi długotrasowej przez cały okres nawigacyjny, uwzględniając przy tym uwarun-
kowania środowiskowe. Program rewitalizacji dróg wodnych w celu przywrócenia parametrów 
eksploatacyjnych wg przypisanych im klas w horyzoncie do 2030 roku podkreśla również duże 
znaczenie realizacji celów Programu dla Odry – 2006 w części dotyczącej komponentu żeglu-
gowego. Program przewiduje także osiągnięcie parametrów II klasy dróg wodnych dla połącze-
nia Odra–Wisła–Zalew Wiślany, z możliwością późniejszej rozbudowy i modernizacji. 

Wśród przewidywanych efektów realizacji Programu w perspektywie 2030 roku należy wy-
mienić wzrost poziomu przewozów do 11,6 mln ton rocznie w wariancie minimalnym i 14,0 
mln ton rocznie w wariancie maksymalnym4 oraz wzrost przewozów pasażerskich do poziomu 
3,2–3,4 mln osób rocznie. Znaczącym efektem realizacji Programu będzie również integracja 

                                                           
4  Zgodnie z założeniem Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku), Ministerstwo 

Infrastruktury, Warszawa, 30 marca 2011 r. 
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ODW z systemem europejskich dróg wodnych oraz wzrost bezpieczeństwa powodziowego, 
przede wszystkich w okresie zimowych zatorów lodowych [22]. 

Całkowity koszt Programu w zakresie przedsięwzięć na Odrzańskiej Drodze Wodnej zamyka się 
w kwocie 5 152 mln zł, z czego do roku 2020 planowane jest wydanie 2 868 mln zł. 898 mln zł 
przewidziane jest do finansowania w ramach Programu dla Odry – 2006. Zadania wartości 
1 973 mln zł Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej ma przewidziane do zrealizowania w ramach 
projektów UE w perspektywie finansowej 2014–20205. Dodatkowo na realizację Programu 
w zakresie rewitalizacji połączenia Odra–Wisła–Zalew Wiślany i osiągnięcia parametrów 
II klasy dróg wodnych przewidziane jest 907 mln zł, z czego do roku 2020 planuje się wydać 
857 mln zł. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej planuje sfinansować w ramach projektów UE 
zadania o wartości 666,5 mln zł. Główne środki zatem pochodzić będą w obydwu przypadkach 
z budżetu państwa oraz UE. Ponadto część zadań finansowana będzie z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej, środków samorządów terytorialnych, podmiotów gospodarczych (np. porty, 
przedsiębiorstwa energetyczne), międzynarodowych instytucji finansowych oraz ze środków 
prywatnych [22]. 
 

                                                           
5  Lista projektów do sfinansowania w nowej perspektywie finansowej 2014–2020 (drogi wodne). Krajowy Zarząd 

Gospodarki Wodnej, Warszawa, lipiec 2012 r. 
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Lokomotywą rozwoju wschodniej części Europy, a w szczególności obszaru nadodrzańskiego, 
jest aglomeracja berlińska, która zajmuje centralne miejsce, tworząc relacje z ważnymi ośrod-
kami rozwoju, w tym z miastami województwa dolnośląskiego. Berlin poprzez wsparcie pro-
gramów federalnych oraz przeorientowanie swojej polityki na wschód, w pierwszym rzędzie 
w kierunku zachodnich województw Polski, przełamuje powoli utrwalany przez lata porządek 
powiązań funkcjonalnych. Szczególnie istotne dla Berlina, co miasto podkreśla w swej strategii 
rozwoju6, jest pogłębianie kooperacji z regionami tzw. Partnerstwa Odra w dążeniu do wyko-
rzystania szans gospodarczych oraz zwiększanie kooperacji i intensyfikacja procesów poprawy 
dostępności transportowej. W tym celu realizowana jest m.in. koncepcja organizacji transportu 
kolejowego, drogowego i lotniczego w Berlinie i jego bezpośrednim otoczeniu poprzez integra-
cję trzech paneuropejskich korytarzy transportowych: II Berlin–Warszawa–Mińsk–Moskwa, 
III Berlin/Drezno–Wrocław–Lwów–Kijów i IV Berlin, Praga, Budapeszt, Bukareszt, Istambuł, 
oraz zaprojektowanie wydajnego i przepustowego węzła kolejowego pełniącego funkcję zwrot-
nicy dla Europy Środkowej i zarządzającego przepływami północ–południe, wschód–zachód.  
Dużym przedsięwzięciem oddziałjącym na najbliższe otoczenie aglomeracji berlińskiej jest bu-
dowa międzynarodowego portu lotniczego BBI, którego lokalizacja na południowy–wschód od 
miasta wynika z analizy potencjalnego popytu mieszkańców Polski Zachodniej, w tym miesz-
kańców Dolnego Śląska. Inwestycja ta stanowi także potencjalnie możliwość rozdzielenia im-
pulsów rozwoju przedsiębiorczości poprzez gospodarcze oddziaływanie Berlina [28]. 

W 2011 roku Niemcy otworzyli swój rynek prac dla pracowników Europy Wschodniej. Zniesie-
nie ograniczeń związanych z możliwościami podejmowania pracy przez obywateli polskich 
w Niemczech z pewnością zwiększyło napływ do Berlina Polaków poszukujących pracy,  w tym 
ludności województwa dolnośląskiego najbardziej wartościowej dla przyszłości regionu. Wzra-
stające zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych inżynierów, specjalistów w dziedzi-
nach nowych technologii stanowi zagrożenie związane z odpływem najzdolniejszych młodych 
ludzi. 

Województwo dolnośląskie poprzez wykorzystanie koncentracji kapitałowej siły w Berlinie ma 
szansę wzmocnić swoją pozycję gospodarczą, naukową i społeczną. Dolny Śląsk ma możliwość 
budowania korzystnych relacji z pozostałymi regionami Nadodrza w ramach nieformalnej ini-
cjatywy „Partnerstwo Odra”, ukierunkowanej na intensyfikację polsko-niemieckiej współpracy. 
Inicjatywa ta adresowana jest do ośmiu regionów: czterech polskich województw – dolnoślą-
skiego, lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego oraz czterech krajów związko-
wych Niemiec – Berlina, Brandenburgii, Meklemburgii-Pomorza Przedniego i Saksonii oraz du-
żych miast leżących na ich terytoriach. Jest to inicjatywa dobrowolna i niewiążąca, lecz poprzez 

                                                           
6  Das Leitbild der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg, Senatskanzlei Berlin & Staatskanzlei Brandenburg. 
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uczestnictwo w niej oficjalnych i formalnych ciał, jakimi są Urzędy Marszałkowskie Woje-
wództw czy Ministerstwa Krajów Związkowych „Partnerstwo Odra”, zyskuje ona charakter po-
nadregionalnego niezarejestrowanego związku celowego o nieokreślonym statusie i traktować 
ją można jako instrument, który województwo dolnośląskie powinno wykorzystać budując 
swoją przyszłość [28]. 

Poza aglomeracją berlińską do ważnych centrów rozwoju mających duże znaczenie dla Dolnego 
Śląska zaliczyć można miasta województw Polski Zachodniej (Szczecin, Poznań oraz konurbacja 
śląska), jak również pozostałe duże ośrodki miejskie Niemiec i Republiki Czeskiej (w tym głów-
nie Drezno, Lipsk, Cottbus, Rostock, Hradec Kralove). Należy jednak podkreślić, że są to oddzia-
ływania znacznie niższego rzędu w porównaniu z Berlinem. 

Polska Zachodnia w rozumieniu geograficzno-przyrodniczym to rzeka Odra i jej dorzecze. Ad-
ministracyjnie z kolei makroregion ten tworzy pięć województw położonych w zachodniej czę-
ści kraju: opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie i zachodniopomorskie. W skład sieci 
w zachodniej części Polski, zaliczanej do obszaru Nadodrza, wchodzą węzły główne (w tym 
największe obszary metropolitalne: konurbacji śląskiej, Łodzi, Poznania, Wrocławia i Szczecina) 
oraz regionalne ośrodki węzłowe (w tym pozostałe miasta wojewódzkie jak Opole, Zielona Gó-
ra, Gorzów Wielkopolski), które zintegrowane są za pomocą wielokierunkowych powiązań 
funkcjonalnych gospodarczych, społecznych, edukacyjnych, kulturalnych oraz sektora badaw-
czo-rozwojowego. Sieć ta uzupełniana jest przez ośrodki subregionalne i lokalne. Najmniejsze 
ośrodki, wzmacniając potencjał sieci, otrzymują w zamian ogromny impuls rozwojowy. Makro-
region, pomimo że cechuje się wysoką atrakcyjnością inwestycyjną i przedsiębiorczością 
mieszkańców, wysoką produktywnością, rozwiniętym sektorem usług, różnorodnością przy-
rodniczo-kulturową i turystyczną, jest obszarem problemowym (emigracja kapitału ludzkiego, 
zróżnicowany poziom rozwoju, duży udział obszarów biedy i bezrobocia, niska wewnętrzna 
spójność komunikacyjna), wymagającym wspólnych działań wszystkich wymienionych woje-
wództw. Chęć wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego zachodnich województw Polski, 
które szczególne wymagają powiązań sieciowych, zaowocowała podpisanym 26 sierpnia 
2010 r. w Szczecinie porozumieniem pięciu marszałków o podjęciu prac nad strategią rozwoju 
dla Polski Zachodniej, będącej instrumentem prowadzenia spójnej polityki na poziomie makro-
regionalnym. Dla Dolnego Śląska inicjatywa ta to przede wszystkim możliwość realizacji wielu 
projektów we współpracy z innymi województwami w zakresie m.in. zagospodarowania obsza-
rów miejskich i wiejskich, poprawy układu komunikacyjnego (polepszenie dostępności komu-
nikacyjnej), poprawy bezpieczeństwa związanego z klęskami żywiołowymi, wykorzystania 
szans wynikających z rozwoju nowoczesnych technologii informacyjnych i telekomunikacyj-
nych, pełnego wykorzystania potencjału naukowego, przeciwdziałania negatywnym tenden-
cjom demograficznym i skutecznego realizowania wspólnych zamierzeń inwestycyjnych [68]. 

Dla Dolnego Śląska oprócz relacji międzywojewódzkich duże znaczenie ma oddziaływanie 
transgraniczne większych ośrodków miejskich Niemiec i Republiki Czeskiej, takich jak [28]: 

1. Drezno – ważny ośrodek turystyczny oraz węzeł komunikacyjny z lotniskiem międzyna-
rodowym, który ma istotne znaczenie dla Dolnego Śląska oraz południowej części woje-
wództwa lubuskiego. Miasto wyróżnia się ze względu na produkcję maszyn i urządzeń, 
budowę samolotów i pojazdów, przemysł drukarski, przemysł farmaceutyczny oraz 
przemysł spożywczy, jak również jako nowoczesny ośrodek najwyższych technologii. Do-
bre połączenia autostradowe województwa dolnośląskiego z tym ośrodkiem oraz umiesz-
czenie połączenia kolejowego Wrocław–Drezno na priorytetowej liście Komisji Europej-
skiej w perspektywie 2014–2020 wskazuje, że będzie rosło znaczenie Drezna w kontak-
tach gospodarczych i politycznych z Dolnym Śląskiem. 
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2. Lipsk – ośrodek miejski o rozwiniętym przemyśle maszynowym, środków transportu, 
elektronicznym, chemicznym, poligraficznym i odzieżowym, jest ważnym centrum handlu 
(odbywają się tu m.in. Targi Lipskie) oraz ośrodkiem kultury i nauki. Ze względu na o wie-
le większe znaczenie Berlina, Lipsk obecnie nie oddziałuje w znaczący sposób na zachod-
nie regiony Polski i należy spodziewać się, że tak też pozostanie w okresie najbliższych 
10 lat. 

3. Cottbus – miasto będące okręgowym centrum rozwoju (centrum finansowe oraz targowo-
kongresowe Brandenburgii) ma duży potencjał do pełnienia roli centrum usług, wiedzy 
i administracji w południowej części tego kraju związkowego. Wśród głównych gałęzi 
przemysłu można wymienić: włókienniczy, odzieżowy, materiałów budowlanych oraz ta-
boru kolejowego. Cottbus odgrywa obecnie zauważalną rolę głównie w kontach z woje-
wództwem lubuskim oraz ośrodkami Zielonej Góry i Gorzowa Wielkopolskiego i należy 
oczekiwać, że jego znaczenie dla Polski Zachodniej będzie rosło w najbliższych latach, 
głównie w zakresie współpracy ośrodków akademickich. 

4. Rostock – w wyniku transformacji ustrojowej wzrosło w tym mieście znaczenie usług 
związanych z turystyką (kosztem przemysłu stoczniowego i rybołówstwa). Rostock wi-
dziany jest obecnie jako główny konkurent Szczecina w wypełnianiu funkcji głównego 
portu morskiego dla Berlina.  W ostatnich latach strona niemiecka i zaniechania po stronie 
polskiej w dużej mierze wzmocniły pozycję Rostocku w stosunku do Szczecina. 

5. Hradec Králové – główny ośrodek usługowy, przemysłowy (przemysł maszynowy, elek-
troniczny, elektrotechniczny, chemiczny i spożywczy), akademicki i kulturalny północno- 
-wschodnich Czech. W relacjach z Czechami można zauważyć stabilną tendencję wzro-
stową z wymianie handlowej i zacieśniającą się współpracę w relacjach transgranicznych, 
dlatego też takie miasta jak Hradec Kralove, Olomouc czy Ostrawa mogą pełnić funkcję za-
stępczą w stosunku do Pragi w relacjach gospodarczych i handlowych. Rozwój tej współ-
pracy zależny jest w dużym stopniu od rozwoju powiązań komunikacyjnych i wszelkich 
sieci współpracy między ośrodkami czeskimi a miastami województwa dolnośląskiego. 

Oprócz wyżej wymienionych ośrodków miejskich Czech i Niemiec duże znaczenie dla Dolnego 
Śląska z racji otwartych rynków pracy i znaczącej emigracji zarobkowej, a także powiązań lot-
niczych, ma Londyn i Dublin, jak również Frankfurt nad Menem i Monachium oraz Dusseldorf, 
jako istotne huby lotnicze posiadające regularne połączenia lotnicze z Wrocławiem, Poznaniem 
i Szczecinem [28]. 

Innym ważnym dla rozwoju Dolnego Śląska ośrodkiem miejskim jest miasto bliźniacze7 Zgorze-
lec-Gorlitz, które wraz ze Słubicami stanowi jedną z dwóch głównych bram z Polski do państw 
Europy Zachodniej. Zlokalizowany jest przy ważnym szlaku komunikacyjnym, jakim jest auto-
strada A4. W przypadku Zgorzelca (podobnie jak w Słubicach i Gubinie) liberalizacja przepły-
wów towarowych wpłynęła w sposób znaczący na intensyfikację wymiany przygranicznej oraz 
usług podstawowych (jak np. fryzjerskie, gastronomiczne, w zakresie naprawy pojazdów itp.). 
Zgorzelec zaangażowany jest we współpracę z niemieckim Gorlitz. Od 1998 r. Zgorzelec wraz 
z niemieckim Gorlitz wspólnie tworzą strukturę „Europa-Miasto” zorientowaną na poprawę 
jakości życia mieszkańców miasta podzielonego. Miasto partycypuje również w Stowarzyszeniu 
Gmin Polskich Euroregionu Nysa, które jest platformą dla współpracy przygranicznej samorzą-
dów Czech, Niemiec i Polski. 

                                                           
7  Inaczej miasta podzielone, definiowane w kontekście zachodniej granicy Polski jako obszary, które stanowiły 

przed II wojną światową jeden organizm miejski, a w wyniku procesów geopolitycznych zostały podzielone 
na dwa odrębne ośrodki miejskie. 
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Europejski system ochrony przyrody jest stosunkowo gęsty na całym odcinku doliny Odry, 
szczególnie dotyczy to sieci obszarów Natura 2000 (rys. 10). Granice dorzecza Odry obejmuje 
obecnie 25 Obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków OSO, co stanowi 9,3% jego całkowitej po-
wierzchni (11 545 km2), oraz 61 Specjalnych Obszarów Ochrony Siedlisk SOO, które zajmują 
powierzchnię 4 473 km2 (3,6% całkowitej powierzchni dorzecza) [37]. Stosunkowo gęsta sieć 
obszarów Natura 2000 dla wielu działań prorozwojowych w obrębie Nadodrza, w szczególności 
tych, które ingerują w rzekę Odrę, stanowi pewnego rodzaju barierą i utrudnienie.  

Podkreślając duże znaczenie obszarów Natura 2000, nie można zapominać o koncepcji koryta-
rzy ekologicznych, które w zakresie ochrony przyrody stanowią ich uzupełnienie. W miarę 
rozwoju cywilizacyjnego, wzrostu gęstości sieci infrastruktury powierzchniowej i liniowej oraz 
presji innych form oddziaływania człowieka na środowisko, powierzchnia obszarów cennych 
przyrodniczo uległa zmniejszeniu i licznym podziałom. Ze względu na rozwój obszarów zurba-
nizowanych i prowadzone inwestycje infrastrukturalne, procesy dalszej fragmentacji obszarów 
cennych przyrodniczo nasilają się. Dlatego z punktu widzenia poprawy funkcjonowania środo-
wiska przyrodniczego poprzez zapewnienie warunków sprzyjających migracji organizmów 
oraz tworzenie ostoi dla gatunków zwierząt, które nie są przystosowane do zmienionego przez 
człowieka środowiska, dużą rolę w skali lokalnej, regionalnej i ponadregionalnej odgrywają 
korytarze ekologiczne. 

Dolina Odry jest jednym z najważniejszych korytarzy ekologicznych Europy. Stanowi ona sku-
pisko zróżnicowanych siedlisk przyrodniczych i warunkuje bogactwo gatunków roślin i zwie-
rząt. Bogactwo stanowią m.in. częściowo dobrze zachowane pozostałości siedlisk zalewowych: 
lasów łęgowych, podmokłych łąk, starorzeczy i mokradeł [10]. 

Korytarz ekologiczny zdefiniowany został w prawie polskim w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 
roku o ochronie przyrody. Stanowi on nową kategorię systemu przyrodniczego kraju, która 
umożliwia prawidłowe gospodarowanie zasobami przyrodniczymi środowiska. Ochrona poten-
cjału przyrodniczego Polski wynika z Dyrektywy Siedliskowej, zgodnie z którą ochrona obsza-
rów Natura 2000, a także zapewnienie spójności sieci Natura 2000 przez ochronę korytarzy 
ekologicznych łączących te obszary, jest obowiązkiem każdego z krajów należących do UE  
(rys. 11).  
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Rys. 10. Obszary Natura 2000 Nadodrza 
 

  a) Obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) 
 

 
 
b)   Specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) 
 

 
Źródło: [67]. 
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Rys. 11. Sieć korytarzy ekologicznych w Polsce 

 
Źródło: [40]. 

 

Korytarze ekologiczne zgodnie z zapisami Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 
powinny być tworzone w miejscach najmniej przekształconych antropogenicznie, zawierają-
cych najwięcej powierzchni leśnych, torfowych lub bagiennych, w stosunku do terenów otacza-
jących. Najlepsza sytuacja pod tym względem jest w województwach z obszaru Nadodrza, m.in. 
w dolnośląskim, lubuskim i zachodniopomorskim, gdzie lesistość wyznaczonych korytarzy wa-
ha się od 70 do 100%. Propozycja korytarzy ekologicznych nawiązuje do opracowanej na zlece-
nie ministra środowiska koncepcji sieci korytarzy ekologicznych, dołączonej do korytarzy eko-
logicznych w krajach sąsiadujących (Niemcy i Czechy), dzięki czemu stanowi ważny element 
struktury przestrzennej w zapewnieniu łączności sieci przyrodniczej w skali kontynentalnej 
oraz nawiązuje do Europejskiego Systemu Natura 2000 [9]. Kwestie środowiska naturalnego, 
zachowania jego wartości jako dziedzictwa, nie stanowią bezpośredniego czynnika wspomaga-
jącego rozwój gospodarczy, jednak stanowią bardzo ważny czynnik pośredni, wpływający na 
jakość życia, atrakcyjność obszaru dla napływu inwestycji wysokiej wartości dodanej. Pod tym 
względem Nadodrze jest dobrze wyposażone i stanowi to jego znaczącą, choć mało wydobytą 
marketingowo wartość, choćby dla rozwoju turystyki. 
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Od momentu wejścia Polski w struktury Unii Europejskiej diametralnie zmieniła się ranga rzeki 
Odry. Będąca wcześniej granicą systemów politycznych i gospodarczych, Odra stała się obecnie 
rzeką wewnętrzną Unii, wobec której nadrzędnymi strategiami i planami są strategie Wspólno-
towe. Od momentu akcesji w 2004 roku wprowadzono liczne zmiany instytucjonalno-prawne 
w wielu dziedzinach życia gospodarczego Polski. Pozwoliły one dostosować struktury organi-
zacyjne oraz prawo krajowe do dorobku Wspólnoty Europejskiej, zgodnie z zasadą pierwszeń-
stwa prawa wspólnotowego przed prawem krajowym. Zasada ta zapewnia wszystkim normom 
prawa wspólnotowego przewagę w razie konfliktu z jakąkolwiek wcześniejszą lub późniejszą 
normą krajową w każdym państwie członkowskim.  

Zadania inwestycyjne w obszarze dorzecza Odry, w tym związane z budową zbiorników, polde-
rów i wałów przeciwpowodziowych, mogą w istotny sposób wpłynąć na siedliska i migracje 
ptaków. Podstawą europejskiego systemu ochrony przyrody Natura 2000, regulującą zasady 
planowania rozwoju w jego granicach, jest Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 
1979 roku w sprawie ochrony dzikiego ptactwa zaktualizowana Dyrektywą Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptac-
twa oraz Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie siedlisk naturalnych 
oraz dzikiej fauny i flory [13, 14].  

Wzajemna współpraca państw w dorzeczu Odry w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego, 
racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych oraz tworzenia dobrych warunków do cią-
głej poprawy jakości środowiska została określona w podpisanym w październiku 1991 r. 
Układzie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Czeskiej i Słowackiej Republiki 
Federacyjnej o dobrym sąsiedztwie, solidarności i przyjaznej współpracy, jak również w Trak-
tacie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Federalnej Niemiec 
z czerwca 1991 r. o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy stron.  

W 1998 r. Rzeczpospolita Polska podpisała również z Republiką Czeską Umowę o współpracy 
w ochronie środowiska, na podstawie której kraje te wymieniały wzajemne doświadczenia 
w zakresie przygotowań do integracji z Unią Europejską oraz ocen oddziaływania na środowi-
sko, kontroli zanieczyszczeń oraz ochrony przyrody, głównie w pasie przygranicznym. 

Pozytywnym przykładem międzynarodowej współpracy jest podpisana 11 kwietnia 1996 roku 
umowa pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Republiki Czeskiej, Rządem Re-
publiki Federalnej Niemiec oraz Wspólnotą Europejską powołująca Międzynarodową Komisję 
Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem (MKOOpZ). Umowa określa zasady współpracy w ra-
mach tworzonej komisji, w celu poprawy stanu ekologicznego Odry i Zalewu Szczecińskiego, 
włącznie z ich zlewniami, zapobiegania i trwałego obniżania zanieczyszczania Odry i Bałtyku, 
osiągania ekosystemów wodnych i związanych z nimi ekosystemów brzegowych, jak najbar-
dziej zbliżonych do naturalnych, z właściwą im różnorodnością gatunków oraz umożliwienia 
wykorzystania Odry, przede wszystkim dla pozyskiwania wody do picia i rolniczego wykorzy-
stania wody i osadów. Wśród pozostałych inicjatyw, projektów i programów międzynarodo-
wych związanych z aspektami ochrony środowiska można wymienić m.in.: 

• Konwencję o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza 
jako środowisko życiowe ptactwa wodnego (Konwencja Ramsarska) sporządzoną 2 lute-
go 1971 r. 

• Konwencję Berneńską o ochronie dzikiej fauny i flory europejskiej oraz ich siedlisk natu-
ralnych sporządzoną 19 września 1979 r. 

• Konwencję o różnorodności biologicznej podpisaną w Rio de Janeiro 5 czerwca 1992 r. 
• Protokół Kartageński o bezpieczeństwie biologicznym do Konwencji o różnorodności bio-

logicznej, sporządzony w Montrealu 29 stycznia 2000 r. 



PLANOWANIE  ROZWOJU  W  ODNIESIENIU  DO  WYMOGÓW  OCHRONY  ŚRODOWISKA  
(ochrona obszarów sieci Natura 2000, korytarze ekologiczne) 

47 

• Konwencję o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym – spo-
rządzoną w Espoo 25 lutego 1991 r. 

• Konwencję o ochronie i użytkowaniu cieków transgranicznych i jezior międzynarodowych 
sporządzoną w Helsinkach 17 marca 1992 r. 

• Protokół „Woda i Zdrowie” do Konwencji o ochronie i użytkowaniu cieków transgranicz-
nych i jezior międzynarodowych z 1992 r. 

• Nową Konwencję na temat Ochrony Wód Morza Bałtyckiego (HELCOM). 
• Program współpracy polsko-niemieckiej w dziedzinie zagospodarowania przestrzennego 

obszarów przygranicznych. 

Na poziomie krajowym do podstawowych aktów prawa, które regulują zasady planowania 
rozwoju zgodnie z wymogami ochrony środowiska, można zaliczyć m.in.:  

• Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 
poz. 627, z późniejszymi zmianami). W znowelizowanej ustawie Prawo ochrony środowi-
ska zostały ujęte zasady ochrony środowiska oraz warunki korzystania z jego zasobów, w 
tym również założenia zrównoważonego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem zasad 
ustalania warunków ochrony zasobów środowiska, warunków wprowadzania substancji 
lub energii do środowiska, kosztów korzystania ze środowiska oraz obowiązków organów 
administracji, ich odpowiedzialności i sankcji. 

• Ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie i udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199 poz. 1227, z późniejszymi zmianami), która nakłada 
obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla pro-
jektów koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, planów zagospodarowania prze-
strzennego oraz strategii rozwoju regionalnego, jak również polityk, strategii, planów lub 
programów, w tym w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, go-
spodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki 
i wykorzystywania terenu, opracowywanych lub przyjmowanych przez organy admini-
stracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko. Obowiązek taki dotyczy również polityk, strategii, planów 
lub programów innych niż wymienione powyżej, których realizacja może spowodować 
znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000, jeżeli nie są one bezpośrednio związane 
z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony. 
Przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z art. 59 
Ustawy, wymaga realizacja planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko, tj. planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać 
na środowisko oraz planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco od-
działywać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przed-
sięwzięcia na środowisko został stwierdzony przez organ właściwy do wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach. Realizacja innego niż wymienione powyżej plano-
wanego przedsięwzięcia wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia 
na obszar Natura 2000, jeżeli przedsięwzięcie to może znacząco oddziaływać na obszar 
Natura 2000, a nie jest bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynika z tej 
ochrony oraz w przypadku, gdy obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przed-
sięwzięcia na obszar Natura 2000 został stwierdzony przez organ właściwy do wydania 
decyzji wymaganej przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia. 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwa-
runkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o od-
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działywaniu na środowisko (Dz. U. 2004 Nr 257 poz. 2573, z późniejszymi zmianami). 
Określa ono rodzaje przedsięwzięć wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu 
na środowisko ze względu na możliwe znaczące oddziaływanie na środowisko, rodzaje 
przedsięwzięć, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowi-
sko może być wymagany, przypadki, w jakich zmiany dokonywane w obiektach są kwali-
fikowane jako przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko oraz szcze-
gółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia 
raportu o oddziaływaniu na środowisko. 

• Ustawę z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 1995 Nr 16 
poz. 78, z późniejszymi zmianami), która reguluje zasady ochrony gruntów rolnych i le-
śnych oraz rekultywacji i poprawiania wartości użytkowej gruntów. Zgodnie z art. 3 
Ustawy ochrona gruntów polega na ograniczaniu przeznaczania ich na cele nierolnicze lub 
nieleśne, zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów rolnych oraz szkodom 
w produkcji rolniczej, powstającym wskutek działalności nierolniczej, rekultywacji i zago-
spodarowaniu gruntów na cele rolnicze, zachowaniu torfowisk i oczek wodnych jako na-
turalnych zbiorników wodnych. Ochrona gruntów leśnych polega na ograniczaniu prze-
znaczania ich na cele nieleśne lub nierolnicze, zapobieganiu procesom degradacji i dewa-
stacji gruntów leśnych oraz szkodom w drzewostanach i produkcji leśnej, powstającym 
wskutek działalności nieleśnej, przywracaniu wartości użytkowej gruntom, które utraciły 
charakter gruntów leśnych wskutek działalności nieleśnej, poprawianiu ich wartości 
użytkowej oraz zapobieganiu obniżania ich produkcyjności. 

• Ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 880, 
z późniejszymi zmianami). Transponuje ona do polskiego prawodawstwa ustalenia prawa 
europejskiego dotyczącego ochrony przyrody, w tym Europejskiej ekologicznej sieci Natu-
ra 2000. Ochrona przyrody, według zapisów Ustawy, polega na zachowaniu, zrównowa-
żonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody – dziko 
występujących, rzadkich oraz objętych ochroną gatunkową roślin, zwierząt i grzybów, 
zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia, siedlisk przyrodniczych i siedlisk zagrożo-
nych wyginięciem, a także tworów przyrody żywej i nieożywionej oraz kopalnych szcząt-
ków roślin i zwierząt, krajobrazu, zieleni w miastach i wsiach, zadrzewień. Realizacja za-
pisów Ustawy pozwoli utrzymać procesy ekologiczne i stabilność ekosystemów, zachować 
bioróżnorodność, zachować dziedzictwo geologiczne i paleontologiczne, zapewnić cią-
głość istnienia gatunków roślin, zwierząt i grzybów, jak również wpłynie pozytywnie na 
ochronę walorów krajobrazowych i zieleni, utrzymywanie lub przywracanie do właściwe-
go stanu ochrony składników przyrody, kształtowanie właściwych postaw człowieka wo-
bec przyrody przez edukację oraz informowanie i promocję w dziedzinie ochrony przyro-
dy. Ustawa o ochronie przyrody nakłada obowiązek uwzględniania jej wymagań we 
wszystkich strategicznych dokumentach krajowych, regionalnych i lokalnych, jak również 
obejmowanie zasobów, tworów i składników przyrody formami ochrony przyrody, opra-
cowywanie i realizacja ustaleń planów ochrony dla obszarów podlegających ochronie 
prawnej, programów ochrony gatunków, siedlisk i szlaków migracji gatunków chronio-
nych, realizacja krajowej strategii ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności 
biologicznej wraz z programem działań, jak również prowadzenie działalności edukacyj-
nej, informacyjnej i promocyjnej w dziedzinie ochrony przyrody, prowadzenie badań nau-
kowych nad problemami związanymi z ochroną przyrody. 

• Ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
2003 Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami), która określa reguły kształtowania poli-
tyki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rzą-
dowej. W ustawie zdefiniowano zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznacze-
nia terenów na określone cele oraz ustalono zasady ich zagospodarowania i zabudowy. 
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• Ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 1997 Nr 115 
poz. 741, z późniejszymi zmianami), która określa zasady gospodarowania nieruchomo-
ściami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostek samorządu tery-
torialnego. Zapisy ustawy wyraźnie wskazują, że grunty pod śródlądowymi wodami po-
wierzchniowymi stojącymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa są zasobem nieru-
chomości Skarbu Państwa, podlegającym przepisom ustawy o gospodarce nieruchomo-
ściami.  

Dorzecze Odry obejmuje swym zasięgiem terytorialnym fragmenty trzech wschodnich landów 
niemieckich wraz z Berlinem, dwóch krajów (województw) w północnej części Republiki Cze-
skiej oraz siedmiu polskich województw: śląskie, opolskie, dolnośląskie, lubuskie, wielkopol-
skie, zachodniopomorskie oraz łódzkie. Stąd przy planowaniu rozwoju istotne jest  również 
respektowanie zapisów dokumentów poziomu regionalnego, w tym strategii rozwoju, planów 
zagospodarowania przestrzennego czy programów ochrony środowiska. Plany zagospodaro-
wania przestrzennego województw, oprócz strategii rozwoju, są najważniejszymi dokumenta-
mi sporządzanymi przez samorząd województwa, określającymi cele polityki przestrzennej 
oraz zasady i kierunki zagospodarowania danego województwa. Do głównych działań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego w zakresie ochrony środowiska należy  realizacja no-
wych oraz remont istniejących zabezpieczeń przeciwpowodziowych, w tym zbiorników reten-
cyjnych, polderów, kanałów ulgi, jazów, obwałowań, wałów cofkowych, realizowanych w zgod-
ności z zasadami ekologicznymi.  

Wszystkie województwa zlokalizowane w dorzeczu Odry w swych planach zagospodarowania 
przestrzennego w sposób bezpośredni i pośredni wskazują na potrzebę realizacji zadań projek-
towych oraz prowadzenia ochrony przeciwpowodziowej zgodnie z Programem dla Odry – 2006 
jako programu tworzącego z Odry rzekę bezpieczną, czystą, żeglowną i przyjazną mieszkańcom 
całego dorzecza. Realizacja kierunków polityki przestrzennej, w oparciu o Program, zapewnia 
terenom położonym w dorzeczu Odry, oprócz bezpieczeństwa powodziowego, również ochronę 
przyrodniczych i kulturowych wartości obszaru dorzecza z wykorzystaniem ich do rozwoju 
turystyki i rekreacji, rozwój gospodarczy z wykorzystaniem walorów środowiska oraz rozwój 
lesistości. 

Ostatnią kategorią dokumentów szczebla regionalnego są programy ochrony środowiska, które 
realizują na poziomie regionalnym politykę ekologiczną Polski. Realizacja podstawowych zało-
żeń ochrony środowiska i poprawy jakości życia następuje wskutek przyjęcia następujących 
celów realizacyjnych: 

• wzmacnianie systemu zarządzania ochroną środowiska, 
• ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody, 
• zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii, 
• poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego dla ochrony zdrowia miesz-

kańców Polski, 
• ochrona klimatu. 

Regionalne programy ochrony środowiska określają cele i priorytety ekologiczne oraz rodzaj 
i harmonogram działań proekologicznych, jak również środki niezbędne do realizacji przyję-
tych celów dla każdego z województw. Programy wszystkich województw zlokalizowanych 
w dorzeczu Odry odwołują się zapisami do strategii rozwoju oraz planów zagospodarowania 
przestrzennego województw, przyjmując zasadę zrównoważonego rozwoju, umożliwiającą 
harmonizację rozwoju gospodarczego i społecznego przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony 
walorów środowiskowych.  
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Wśród pozostałych dokumentów, które należy brać pod uwagę przy planowaniu rozwoju 
w dorzeczu Odry, są studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin 
i miast (SUiKZP) oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP), będące do-
kumentami uwzględniającymi ustalenia nadrzędnych opracowań planistycznych, w tym strate-
gii rozwoju województwa oraz planów zagospodarowania przestrzennego województw, jak 
również studium zagospodarowania przestrzennego pasma Odry, powstałe w wyniku porozu-
mienia pięciu województw nadodrzańskich (śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego 
i zachodniopomorskiego) z Urzędem Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Opracowanie to ma cha-
rakter studium obszaru funkcjonalnego i wyznacza kierunki polityki przestrzennej dla obszaru 
doliny Odry. Dokument ten  jest przestrzennym rozwinięciem Programu dla Odry – 2006, reali-
zowanym samodzielnie przez pięć województw nadodrzańskich z zachowaniem wspólnych 
standardów merytorycznych i technicznych.  
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Rozwój cywilizacyjny i idący za tym rozwój społeczno-gospodarczy zawsze związany był z doli-
nami rzecznymi i dostępem do czystej wody jako niezbędnego zasobu do życia, ważnego środka 
transportu, a także atrakcyjnej lokalizacji z punktu widzenia komfortu i warunków życia. Doliny 
rzeczne były, są i będą zabudowywane jako ośrodki koncentracji zamieszkiwania ludności, 
a w konsekwencji poprzez bardziej lub mniej racjonalne zagospodarowanie przestrzenne jako 
ośrodki o charakterze społecznym i gospodarczym. Zabudowa dolin rzecznych z jednej strony 
zwiększa ryzyko (straty) powodziowe, z drugiej strony sama na skutek zalania lub awarii stwa-
rza dodatkowe niebezpieczeństwo strat powodziowych lub środowiskowych dla obszarów po-
łożonych  w biegu rzeki poniżej swojej lokalizacji. 

W okresie powojennym najpoważniejszym zagrożeniem rozwoju społeczno-gospodarczego są 
zagrożenia naturalne, takie jak katastrofalne zjawiska przyrodnicze oraz wynikające ze zdarzeń 
nadzwyczajnych o dużej skali, wywołujące wysokie straty w ludziach i potencjale gospodar-
czym. Powodzie nie przebiegają w granicach administracyjnych, dlatego więc zagrożenie po-
wodziowe należy rozpatrywać w układzie zlewniowym zgodnie z logiką powstawania i propa-
gacji tego zagrożenia, a także zgodnie z wytycznymi dyrektywy powodziowej UE 
(2007/60/WE) oraz ustawy prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. Na podstawie zapisów kroni-
karskich oraz z prowadzonych obserwacji odnotowano, że w ciągu ponad 700 lat zarówno na 
rzece Odrze, jak i na jej dopływach wystąpiło łącznie ponad 90 powodzi o różnym natężeniu 
i zasięgu. Szczególnie duże powodzie miały miejsce w latach 1902, 1903, 1958, 1965, 1970, 
1972, 1977, 1981, 1985, 1997, 2001, 2009, 2010 [28]. Należy jednak zauważyć, że praktycznie 
co roku mamy do czynienia z powodziami o skali regionalnej i lokalnej powodującymi znaczące 
straty.   

Według danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zagrożenie powodziowe w latach 1990– 
–2010 było przyczyną 98,5% strat wynikających z katastrof wywołanych zjawiskami przyrod-
niczymi w Polsce, które oszacowano na 23 430 mln zł [57]. Znaczące straty materialne wystę-
pują w infrastrukturze technicznej. Są nimi awarie budowli wodnych, mostów oraz obiektów 
budowlanych zlokalizowanych na terenach zalewowych. Szczególnymi przykładami katastrof 
wywołanych zjawiskami przyrodniczymi mogą być lata 1997 i 2010, w których wystąpiły kata-
strofalne powodzie w dorzeczu Odry (1997) i dorzeczu Wisły (2010).  

Zagrożenie powodziowe w dorzeczu Odry ma swoją specyfikę oraz typologię, a także sezono-
wość wynikającą zarówno z uwarunkowań meteorologicznych, klimatycznych i hydrologicz-
nych, jak i antropogenicznych, w tym głównie zagospodarowania przestrzennego zlewni, wy-
konanych w minionych wiekach pracach regulacyjnych, które skróciły bieg rzeki z 1020 km do 
860 km oraz zrealizowanej zabudowy hydrotechnicznej [5]. Pierwszym i najpoważniejszym 
zagrożeniem powodziowym dla życia i mienia ludności oraz dla obiektów budowlanych w doli-
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nach rzecznych są występujące w okresie od maja do września powodzie opadowe letnie. Ten 
rodzaj powodzi charakteryzuje się długookresowymi stanami wysokiego poziomu wód, będą-
cego zagrożeniem dla trwałości obwałowań przeciwpowodziowych (ryzyko przerwań wałów 
i zalanie terenów dolinowych leżących za tymi obwałowaniami na znacznych obszarach) lub 
przelania się wód powodziowych przez obwałowania [57].  

Specyfiką powstawania zagrożenia powodziowego na Odrze jest możliwość jednoczesnej kul-
minacji fal powodziowych na Odrze i na jej lewostronnych dopływach w ich odcinkach ujścio-
wych (np. Nysa Kłodzka, Oława, Ślęza, Bystrzyca, Kaczawa i Bóbr). Przykładową ilustracją takiej 
sytuacji była powódź z 1997 roku, w której życie straciły 54 osoby. Decydujące znaczenie dla 
wezbrania Odry w lipcu 1997 roku miały dwie następujące po sobie w krótkim odstępie czasu 
fale opadów szczegółowo opisane w monografii powodzi [11]. W ciągu całego lipca spadła wie-
lokrotność określonej dla lipca średniej ilości opadów z wielolecia: na południu Polski i wscho-
dzie Czech opadów było trzykrotnie więcej, na obszarach górskich nawet czterokrotnie lub pię-
ciokrotnie więcej niż zazwyczaj. Skutki tej powodzi dotknęły w głównej mierze tereny po stro-
nie polskiej. Według danych statystycznych z Głównego Urzędu Statystycznego oraz na pod-
stawie wcześniej sporządzonych szacunków strat ocenia się, że łączne straty powodziowe wy-
niosły wtedy ogółem około 12–12,2 mld zł (uwzględniając wartość odtworzeniową środków 
trwałych i inwestycji rozpoczętych). Wielkość ta obejmuje straty poniesione przez osoby praw-
ne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą, jednostki finansowane z budżetu państwa i budżetów gmin oraz go-
spodarstwa domowe [55]. Na podstawie diagnozy popowodziowej obliczono, że aż 467 km ob-
wałowań oraz 4090 km brzegów rzek i potoków wymagało odbudowy, naprawy lub przepro-
wadzenia dodatkowych remontów i konserwacji. 

Powódź 1997 spowodowała również ogromne straty na terenie Republiki Federalnej Niemiec, 
gdzie największe szkody powstały w wyniku zalania niziny Ziltendorfer Niederung. Straty 
i koszty powstałe na polsko-niemieckim odcinku granicznym Odry oszacowane zostały na 648 
mln DEM/327,95 mln euro [12]. Z kolei po stronie czeskiej straty powodziowe z 1997 roku od-
notowano na obszarze 202 gmin (z 325 położonych w dorzeczu Odry). Straty w powiatach do-
rzecza Odry wynosiły 17,4 mld koron (470 mln euro), a szkody na ciekach wodnych oszacowa-
no na 1,7 mld koron ( 46 mln euro). Na terenie Republiki Czeskiej zginęło 20 osób, uszkodzeniu 
uległo około 5,5 tys. domów, zniszczonych i uszkodzonych zostało prawie 500 km dróg i tras 
lokalnych oraz około 100 km linii kolejowych. Na rys. 12 przedstawiono obszary potencjalnego 
ryzyka wystąpienia powodzi w dorzeczu Odry, w podziale na funkcje użytkowe terenu. 

Odrębnym typem powodzi zaliczanych do powodzi letnich opadowych są powodzie w terenach 
górskich (flash floods), które ze względu na swoją specyfikę – bardzo krótki czas między opa-
dem a wystąpieniem wezbrania (mierzony w godzinach) – powinny być rozpatrywane oddziel-
nie. Typowym obszarem występowania powodzi górskich w przypadku dorzecza Odry jest Ko-
tlina Kłodzka, gdzie ukształtowanie doliny, dobrze rozwinięta sieć dopływów oraz centralne 
położenie odbiornika powodują, że występują tam wyjątkowe warunki formowania się dużych 
fal powodziowych. Dodatkowo na obszarze przedgórza sudeckiego, gdzie występują opady 
spowodowane zaporowym oddziaływaniem gór, wskutek niskiej retencji dolinowej i znacznych 
spadków terenu występuje duży spływ powierzchniowy wód opadowych. Największa kulmina-
cja na Nysie Kłodzkiej wystąpiła w roku 1997 [11].  
 
Powódź 2010 roku, podobnie jak w 1997 roku, również była związana z falą opadów, które wy-
stąpiły na obszarze zlewni górnej Odry w postaci kilkukrotnego przekroczenia średnich wielo-
letnich dla maja. Wody powodziowe 2010 roku na wysokości Oławy zbliżone poziomami były 
nawet do tych z powodzi w 1997 roku.  Na wodowskazie w Oławie 21 maja zanotowano poziom 
765 cm w porównaniu z 766 cm w 1997 roku. Szacuje się, że przepływy wód w 2010 roku były 
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znacznie niższe niż w roku 1997 (2050–2100 m3/s w 2010 r. w porównaniu z 3000–3600 m3/s 
w 1997 roku), tym niemniej stany wód były niebezpiecznie zbliżone do tych z 1997 roku. 
W 2010 roku nie wystąpiła jednoczesna kulminacja fali powodziowej na Odrze i Nysie  
Kłodzkiej. 
 
 
Rys. 12. Obszary potencjalnego ryzyka wystąpienia powodzi w dorzeczu Odry 
 

 
 
Źródło: [47]. 
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Analiza przebiegu powodzi historycznych jak również przebieg katastrofalnej powodzi w 1997 
roku dostarczają dowodów dla tezy, że obszary Ziemi Kłodzkiej są narażone na gwałtowne, ka-
tastrofalne w skutkach wezbrania potoków i rzek. Równie groźne powodzie miały miejsce 
w latach 1903 i 1938. Nadzwyczajne opady, jakie wystąpiły w lipcu 1997 roku, objęły głównie 
prawostronne dopływy Nysy Kłodzkiej, które mają swoje źródła w Jesenikach. Rozmiar znisz-
czeń w dolinach wszystkich potoków, jak również w całej dolinie Nysy Kłodzkiej, był ogromny. 
Gdy w 1998 roku trwały prace nad usuwaniem skutków kataklizmu z lipca 1997, niemal 
w rocznicę powodzi wystąpiło katastrofalne wezbranie Bystrzycy Dusznickiej (tym razem le-
wostronny dopływ), które spowodowało nie tylko zniszczenie centrum Polanicy-Zdroju i Dusz-
nik-Zdroju, ale również ofiary w ludziach [57]. 

Ostatnim – trzecim – typem zagrożenia powodziowego w dolinie Odry są powodzie zimowe 
zatorowe i roztopowe, występujące szczególnie w czasie długich okresów niskich temperatur, 
sprzyjające zamarzaniu rzeki i tworzeniu się pokrywy lodowej blokującej spływ wód. Powodzie 
tego typu, głównie ze względu na korzystne warunki klimatyczne w ostatnich 20 latach, nie ma-
ją tak katastrofalnych historii jak powodzie letnie opadowe. Do działań przeciwpowodziowych 
w przypadku tego typu powodzi zalicza się akcje lodołamania prowadzone na odcinku Odry 
granicznej, a także Odry swobodnie płynącej, które w znaczący sposób mogą redukować zagro-
żenie powodzią zatorową. Szczególnym problemem okresu zimowego może być połączenie 
powodzi zatorowej z roztopową, w której przy braku akcji lodołamania i powstaniu zatorów 
lodowych z górnych odcinków rzeki napływa zwiększona ilość wody wynikającej z topnienia 
śniegu spowodowanego nagłym wzrostem temperatury w obszarach zlewni powyżej zatoru 
lodowego. Należy podkreślić, że zachodząca degradacja środkowej i dolnej Odry, jako szlaku 
żeglownego i utrata możliwości akcji lodołamaczy na znacznych odcinkach Odry ze względu na 
przemiały i płycizny, zwiększa ryzyko powodzi. Zaniedbania w zakresie utrzymania infrastruk-
tury szlaku wodnego (zniszczenie i degradacja ostróg) oraz katastrofalny stan stopnia wodnego 
Brzeg Dolny powodują, że ryzyko powodzi zimowej samoistnie rośnie [57]. 

Bezpieczeństwo obszaru Nadodrza, ze względu na włączenie do niego Saksonii i Brandenburgii, 
uzależnione jest również od działań przeciwpowodziowych w dorzeczu Łaby. Na rzece tej do 
powodzi dochodziło równie często jak w przypadku Odry (m.in. w roku 1979, 1981, 1982, 
1985, 1987, 1996, 1997, 1998, 2000, 2002, 2006). Powodzią pięćsetlecia było wezbranie z roku 
2002, kiedy to fala powodziowa płynąca przez Dunaj (Austria) i Łabę (Czechy, Niemcy) spowo-
dowała śmierć łącznie 110 osób. W wyniku tej powodzi najbardziej ucierpiała Republika Fede-
ralna Niemiec, której straty sięgały kwoty 9,2 mld euro, w tym około 6 mld euro w samej Sak-
sonii. Straty powodziowe w Republice Czeskiej były znacznie mniejsze i sięgały 2,3 mld euro, 
z czego kwota około 0,8 mld euro przypadała na straty w stolicy kraju – Pradze. O ogromnych 
stratach powodziowych w 2002 roku decydowały zniszczenia w głównych miastach położo-
nych nad Łabą – w Dreźnie i Pradze (łącznie około 7 mld euro), gdzie większość zabudowań 
wzdłuż rzeki, w tym wiele o znaczeniu historycznym, została całkowicie zalana. Rysunek 13 
przedstawia obszary potencjalnego ryzyka wystąpienia powodzi w dorzeczu Łaby, w podziale 
na funkcje użytkowe terenu. 

Powyżej wymienione ekstremalne przypadki wystąpienia powodzi na rzece Odrze i Łabie poka-
zują, że każda katastrofa powodziowa cofa w rozwoju każde z państw i regionów Nadodrza 
o miliardy euro konieczne na pokrycie strat powodziowych. Stąd tak ważne jest, aby rozwojowi 
społeczno-gospodarczemu regionów Nadodrza nieustannie towarzyszyła gwarancja bezpie-
czeństwa zapewniana przez wspólne działania prewencyjne w obu dorzeczach, prowadzone 
jako programy działań strukturalnych i niestrukturalnych (np. Program dla Odry 2006). Wydaje 
się, że w tym obszarze osiągnięto najdalej idącą integrację działań w ramach Nadodrza poprzez 
działania koordynujące międzynarodowych komisji odrzańskiej i łabiańskiej oraz przez realiza-
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cję szeregu wspólnych programów koncepcyjno-planistycznych, takich jak ODERREGIO w do-
rzeczu Odry i ELLA w dorzeczu Łaby.  

 
Rys. 13. Obszary potencjalnego ryzyka wystąpienia powodzi w dorzeczu Łaby 
 

 
 

Źródło: [1]. 



KWESTIA  BEZPIECZEŃSTWA  ROZWOJU  MAKROREGIONU  
–  OGRANICZANIE  SKUTKÓW  ZAGROŻENIA  POWODZIOWEGO  

56

Infrastruktura techniczna samej Odry, jak i obiektów budowlanych związanych z rzeką (np. mo-
sty, których na Odrze jest 102 według danych RZGW) oraz obiektów budowlanych zlokalizowa-
nych na terenach potencjalnie zalewowych w dolinach rzecznych, jest bardzo bogata i trudna 
do opisania z racji swej liczebności. Poniżej na rys. 14 przedstawiono jedynie wybrane jej ele-
menty, które jednocześnie stanowią ważne elementy systemów ochrony przed powodzią 
w zlewni. Są to zbiorniki retencyjne, jazy, stopnie wodne i poldery. 

 
Rys. 14. Elementy systemu ochrony przed powodzią zlewni rzeki Odry 
 

 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów RZGW Wrocław, RZGW Gliwice, RZGW Szczecin. 
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Elementem znacząco zwiększającym ryzyko powodziowe jest obecny stan techniczny wałów 
przeciwpowodziowych, który wynika z braku robót utrzymaniowych oraz niszczącej działalno-
ści ludzi i zwierząt. Długość obwałowań w dorzeczu Odry jest bardzo duża, przekracza bowiem 
4000 km [43]. Są to konstrukcje budowlane zrealizowane na ogół na początku 20 wieku po ka-
tastrofalnej powodzi na Odrze z 1903 roku, o stosunkowo niskim wskaźniku zagęszczenia. 
W praktyce system obwałowań jest monitorowany przez administratorów poprzez przeglądy 
stanu ogólnego i eliminowania zewnętrznych uszkodzeń, jednak istniejące metryczki obwało-
wań nie dokumentują ich rzeczywistego stanu gotowości. Ze względu na stosunkowo wysoki 
stopień zagospodarowania zlewni, zurbanizowanie, przystosowanie rzeki do transportu śród-
lądowego, a także budowy systemu ochrony przed powodzią w postaci obwałowań i urządzeń 
retencji wód, potencjał awarii budowlanych wywołanych przez wystąpienie powodzi jest bar-
dzo znaczący. Niemal każda powódź powoduje przerwania lub uszkodzenia wałów przeciwpo-
wodziowych, uszkodzenia zbiorników, przepraw mostowych, jazów i śluz czy budynków 
mieszkalnych. Przykładami takich awarii mogą być [57]: 

• uszkodzenie zbiornika Nysa w czasie powodzi w roku 1997, który do dnia dzisiejszego 
funkcjonuje w reżimie dostosowanym do jego pogorszonego stanu technicznego; 

• stan przedawaryjny w trakcie powodzi w 1997 roku podczas napełniania zbiornika Miet-
ków na Bystrzycy ponad stan krytyczny i w efekcie rozpoczęcie zrzutów awaryjnych, któ-
re spowodowały pewne zniszczenia poniżej zbiornika; 

•  zniszczenie zapory w Niedowie na rzece Witka (okolice worka turoszowskiego) 
w sierpniu 2010 roku. Zbiornik Witka nie jest zbiornikiem przeciwpowodziowym, służy 
do zaopatrzenia w wodę miasta Bogatynia oraz Elektrowni Turów S.A., dlatego jego zdol-
ność do retencjonowania wód powodziowych jest niewielka. Objętość powstałej 
7.08.2010 r. na rzece Witce fali powodziowej ok. 6-krotnie przekroczyła pojemność zbior-
nika, a gwałtowność wezbrania, które trwało ok. 2 godzin, była przyczyną szybkiego wy-
pełnienia się zbiornika i przelania się wody przez koronę zapory i w następstwie rozmycie 
całego korpusu zapory; 

• zniszczenie jazu regulującego przerzut wód powodziowych z Odry do Widawy, w wyniku 
którego zostały zalane przemysłowe obszary Wrocławia w rejonie Kowale oraz liczne 
osiedla domków jednorodzinnych wzdłuż Widawy; 

• zniszczenie jazu Szczytniki na wlocie do Starej Odry we Wrocławiu, które zmieniło roz-
pływ wód we wrocławskim węźle wodnym, powodując między innymi przepływ wód 
przez centrum Wrocławia powyżej wysokości bulwarów; 

• przerwanie obwałowań na terenie miasta w wielu miejscach, co spowodowało, że 30% 
miasta znalazło się pod wodą a miasto zostało pozbawione na wiele dni energii elektrycz-
nej oraz podstawowych usług komunalnych; 

• przelanie obwałowań i zalanie stacji uzdatniania wody na Mokrym Dworze – w efekcie 
cała metropolia wrocławska została pozbawiona wody zdatnej do picia przez okres blisko 
4 tygodni; 

• liczne zniszczenia infrastruktury mostowej w Kotlinie Kłodzkiej.  

Powyżej wskazano jedynie przykładowe awarie budowlane związane z wystąpieniem powodzi. 
Podobnych przykładów awarii jest o wiele więcej, dlatego niezmiernie ważnym aspektem jest 
podejmowanie planowania strategicznego, a w jego konsekwencji działań strukturalnych i nie-
strukturalnych prowadzących do ograniczenia ryzyka strat powodziowych. Podstawowe stan-
dardy planowania strategicznego i operacyjnego wyznaczyła dyrektywa o zarządzaniu ryzy-
kiem powodziowym, która dopiero w 2011 roku została implementowana do prawa polskiego 
ustawą z dnia 5 stycznia 2011 roku o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych 
ustaw [57]. Obecnie w Polsce nie ma planów i dokumentów strategicznych, które mają budo-
wać spójny system redukcji zagrożenia powodziowego w szczególności poprzez plany zarzą-
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dzania ryzykiem powodziowym. Taki układ dokumentów strategicznych i operacyjnych plano-
wany jest w Polsce od 2015 roku. 

Katastrofalna powódź na Odrze miała miejsce w 1997 roku. W odpowiedzi na tę katastrofę zo-
stał przygotowany i funkcjonuje jako podstawowy dokument strategiczny dla dorzecza Pro-
gram dla Odry 2006 [33] – wieloletni program rządowy ustanowiony przez rząd i przyjęty 
przez sejm ustawą o ustanowieniu Programu dla Odry 2006 z dnia 6 lipca 2001 roku, zakłada-
jący realizację celów Programu w latach 2002–2016 przy ramach finansowych w wysokości 
10 miliardów złotych. Promuje on wizję Odry i Nadodrza jako nowocześnie zagospodarowane-
go korytarza rozwojowego i ekologicznego tej części Europy, wytyczając, zgodnie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju, konkretne zadania w zakresie zwiększenia retencji wód w powiąza-
niu z ochroną przeciwpowodziową (poldery oraz zbiorniki), modernizacji i rozbudowy istnieją-
cego systemu biernej i czynnej ochrony przeciwpowodziowej, ochrony czystości wody i jakości 
środowiska przyrodniczego, utrzymania i odtworzenia żeglugi śródlądowej, wykorzystania Od-
ry i jej dopływów do produkcji odnawialnej energii, jak również zachowania i renaturyzowania 
ekosystemów rzek i ich dolin [33].  

Dotychczasowa realizacja Programu dla Odry – 2006 zredukowała w zauważalny sposób zagro-
żenie powodziowe w dorzeczu górnej Odry, co szczególnie widoczne było w trakcie powodzi 
w 2010 roku, kiedy to zadziałały prewencyjnie wszystkie te przedsięwzięcia strukturalne 
i niestrukturalne, które zrealizowano od 1998.  

Podsumowując, obecny stan ochrony przed powodzią w porównaniu z sytuacją w 1997 roku 
uległ zasadniczej poprawie. Jest to efektem prowadzonych działań legislacyjnych oraz zreali-
zowanych przedsięwzięć strukturalnych i niestrukturalnych. Do głównych osiągnięć 14 lat po 
powodzi należy zaliczyć [57]:  

1. Zbudowanie nowoczesnego systemu monitorowania i ostrzegania przed powodzią, które-
go główne elementy składowe to system osłony hydrometeorologicznej kraju w IMGW 
oraz Ośrodki Koordynacji i Informacji (OKI) zlokalizowane w RZGW; 

2. Wprowadzenie rozwiązań instytucjonalno-operacyjnych w zakresie działań kryzysowych, 
poprzez budowę spójnego systemu działań i koordynacji w układzie gmina–powiat–
województwo (wojewoda)–centrum (MSWiA); 

3. Istotne poprawienie współpracy międzynarodowej w zlewni Odry [34] w zakresie prze-
kazywania danych dla służb hydrometeo oraz ostrzeżeń przed powodzią, a także koordy-
nacji działań prewencyjnych zapobiegających „eksportowaniu” powodzi z państwa do 
państwa [48]; 

4. Zrealizowanie licznych inwestycji w zakresie gospodarki wodnej, które podniosły stan-
dardy bezpieczeństwa przed powodzią. 

Oprócz wskazanych działań i uzyskanej poprawy bezpieczeństwa ciągle występują obszary, 
w których nie osiągnięto właściwego postępu. Radykalnych zmian wymaga system planowania 
przestrzennego i prawo budowlane, ograniczając możliwość zabudowy na obszarach zalewo-
wych i narażonych na zagrożenie powodziowe. Brakuje ponadto systemu finansowania nie-
zbędnych prac utrzymaniowych i remontowych dla istniejącej infrastruktury gospodarki wod-
nej istotnej dla bezpiecznego odpływu wód powodziowych prowadzący w efekcie do ich degra-
dacji i ryzyka awarii. Ponadto układ zarządzania i administrowania w międzywalu dolin rzecz-
nych jest skomplikowany i niefunkcjonalny. Ogranicza on możliwość koordynacji i realizacji 
przedsięwzięć prewencyjnych i działań w czasie rzeczywistego wystąpienia powodzi. 
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Europejski transgraniczny obszar Nadodrza, stanowiący ¼ Europy Środkowej, zamieszkiwany 
przez 28 milionów mieszkańców i posiadający zrównoważoną policentryczną strukturę osadni-
czą z europejską metropolią Berlina jako głównym ośrodkiem miejskim, jest potencjalnie ma-
kroregionem o dużych i relatywnie słabo wykorzystanych szansach rozwojowych. 

Województwa Polski Zachodniej wzdłuż osi Odry (w tym Dolny Śląsk) oraz województwo wiel-
kopolskie mogą być beneficjentem autentycznej i rzeczywistej aktywizacji tego obszaru i jego 
endogenicznych potencjałów rozwojowych, na równi z uczestniczeniem w polskiej polityce re-
gionalnej i unijnej polityce spójności. Większa integracja w układzie Nadodrza nie jest żadnym 
zagrożeniem dla integralności polskiej części tego obszaru z pozostałymi regionami kraju, na-
tomiast jest dodatkową szansą rozwojową wynikającą z otwarcia przestrzeni europejskiej na 
przepływ kapitału i otwarcia rynków zbytu dla towarów i usług.  

Odra jako rzeka, ale przede wszystkim jako oś rozwoju ma ważne znaczenie dla dalszego wzro-
stu Nadodrza. Należy wzmacniać symboliczne funkcje Odry jako osi rozwoju, ale przede 
wszystkim realnie budować europejski korytarz transportowy północ–południe, bazujący na tej 
osi jako niezbędny element współpracy w ramach makroregionu. Ważnym elementem są dzia-
łania na rzecz odtworzenia funkcji Odrzańskiej Drogi Wodnej zarówno jako elementu korytarza 
transportowego, jak również jako szansy na rozwój w szerokim zakresie turystyki wodnej 
i zwracania się miast odrzańskich ponownie ku rzece. Dodatkowo, takie działania dają szansę 
na turystyczne aktywizowanie w obszarze odrzańskich dopływów. 

Współpraca w obszarze regionu odrzańskiego miała bardzo trudny początek ze względu na 
uwarunkowania historyczne. Jednak zmiany, jakie nastąpiły w Europie po 1989 roku, a przede 
wszystkim w roku 2004 stworzyły w wymiarze politycznym warunki pozwalające podjąć za-
gadnienie rozwoju regionu w wymiarze wykraczającym poza granice państw. Istotnym czynni-
kiem wspomagającym był kontekst nieuniknionej integracji europejskiej i zaniku granic dla 
przepływu ludzi, towarów, usług i kapitału w tym obszarze. Zapoczątkowanie działań wspólno-
towych objęło obszar ochrony środowiska, a zatem było związane ze stworzeniem podstaw do 
zrównoważonego rozwoju.  

Wydarzeniem przełomowym dla dalszej współpracy regionalnej okazała się katastrofalna po-
wódź z lipca 1997 roku, która najdotkliwiej uderzyła Polskę, ale również przyniosła ogromne 
straty w Republice Czeskiej i Brandenburgii. Istotne przyśpieszenie działań, po raz pierwszy 
w takiej skali obejmujących całe Nadodrze, przyniosło nie tylko usuwanie skutków powodzi 
z 1997, ale przede wszystkim podjęcie działań zwiększających bezpieczeństwo przeciwpowo-
dziowe. Program dla Odry – 2006 stał się istotnym elementem zwiększenia bezpieczeństwa 
przed powodzią nie tylko w polskiej części zlewni, ale również w Brandenburgii i po całej stro-
nie niemieckiej. W naturalny sposób przy jego dyskusjach rozpoczęto rozważania nad innymi 
aspektami, ważnymi dla rozwoju gospodarczego dorzecza, takimi jak żegluga śródlądowa. To 
z kolei spowodowało, że dyskusją zostały objęte wszystkie sposoby transportu w dorzeczu. 
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Powstanie polskich regionów samorządowych w 1999 roku oraz sukcesy współpracy w obsza-
rze ochrony środowiska i bezpieczeństwa powodziowego, a także wsparcie UE i przystąpienie 
Polski do UE stworzyły warunki do rozważań nad silnym regionem odrzańskim w zjednoczonej 
Europie.  

Współpraca międzynarodowa w ramach Nadodrza nie osiągnęła poziomu, który można uznać 
za rzeczywiste działania stron na rzecz aktywacji Nadodrza w przestrzeni europejskiej jako 
znaczącego i identyfikowanego regionu. W większości przypadków mamy do czynienia z inicja-
tywami jednostronnymi, które spotykają się z ograniczonym zrozumieniem i wsparciem drugiej 
strony. Ciągle dominującymi podziałami są podziały między państwami. W efekcie, nawet jeśli 
pojawiają się wartościowe inicjatywy dla dorzecza (tj. plan Stolpego, Inicjatywa Szczecińska, 
projekt korytarza CETC etc.) to są one „pacyfikowane” w ramach geopolityki krajowej. W efek-
cie wiele ważnych i obustronnie korzystnych inicjatyw jest zamrażanych lub realizowanych 
bardzo powoli. Przykładem jest odtworzenie żeglowności Odry granicznej, przywrócenie do-
stępności kolejowej Wrocław – Berlin do poziomu sprzed II wojny światowej etc. 

Obszarem rzeczywistej współpracy i integracji działań w układzie całego Nadodrza jako regio-
nu są działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa przed powodzią. Wydaje się, że mogą to 
być zwiastuny i jednocześnie dobre wzory dla zwiększenia działań integracyjnych w obszarze 
rozwoju społeczno-gospodarczego.  

Należy podkreślić, że w ramach globalnej gospodarki pozbawionej barier w zakresie przypływu 
dla ludzi towarów, usług i kapitału, rywalizacja przebiega nie tylko na poziomie krajów i regio-
nów, ale przede wszystkim na poziomie makroregionów i kontynentów. W tym sensie działania 
na rzecz aktywizacji europejskiego transgranicznego obszaru współpracy Nadodrza mają 
szczególne znaczenie i sens. 
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